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Lär dig att njuta av livet  
– och ändå få saker gjorda

För 
medlemmar
 i Unionen 
Småland

Olof Röhlander är före detta bordtennisspelare på 
elitnivå som sadlat om till mental coach och inspiratör. 
2015 blev han utsedd till Årets talare och har dessutom 
gett ut flera böcker. Den senaste kom förra året och 
har titeln Konsten att njuta av livet – och ändå få saker 
gjorda vilket också är titeln på hans föreläsning. Han 
utlovar med sin föreläsning energi till jobbet, samt 
insipiration och tankar om det goda livet och tiden vi 
lever i.

Ur innehållet:
• Sluta hålla tummarna vid förändring, börja 

skruva på kuben
• Fullt upp – med vadå?
• Nyckeln runt halsen – det egna ansvaret

• Humor som problemlösningsmetod
• Njutarbete – det nya framgångsordet

I oktober föreläser han vid tre tillfällen för Unionen 
Smålands medlemmar. Föreläsningen är kostnadsfri 
och vi bjuder på kaffe/te och macka innan föreläsning-
en. Anmälan sker på unionen.se. Uppge i samband 
med anmälan eventuell specialkost. Anmälan senast en 
vecka innan respektive föreläsning.

3 oktober, Forum, Oskarshamn
10 oktober, JU-aulan, Jönköping University
18 oktober, Teknikum, Växjö



Marie-Ann och  
Bengt tackar för sig

Med en sammanlagd facklig 
erfarenhet av mer än ett halvt sekel 
tackar nu Unionen Smålands  
ombudsmän Marie-Ann Johans-
son och Bengt Lindquist för sig 
och går i pension.

Under åren har de båda varit 
med om både roliga, ledsamma 
och dråpliga händelser.

– Jag minns en förhandling där 
en medlem skulle bli uppsagd och 
han var bara veckor från att fylla 
55 år då hans uppsägningstid hade 
blivit 12 månader istället för sex 
månader. Jag manglade arbetsgiva-
ren rejält för att medlemmen skulle 
få 12 månaders uppsägningstid 
och arbetsgivaren stod emot. Sent 

på kvällen fick 
jag min vilja 
igenom och 
jag gick ut för 
att meddela 
medlemmen 
resultatet av 
förhandlingen. 
”Men jag vill 
inte ha ett års 
uppsägningstid. 
Jag vill bara ha 
de sex måna-

der jag hade rätt till”, sa medlem-
men då. Jag hade glömt att fråga 
medlemmen innan jag satte mig i 
förhandlingen. Det var bara att gå 
in och meddela arbetsgivaren detta 
och sedan tacka för mig och åka 
hem, säger Marie-Ann Johansson 
och skrattar åt minnet.

Bengt Lindquist har också varit 
med om lite speciella förhand-
lingar.

– Vid ett tillfälle skulle jag före-
träda en medlem som hade en  
lönefordran att kräva hos sin 
arbetsgivare. Jag kom dit och vi 
satte oss vid fikabordet på arbets-

platsen. Då tog arbetsgivaren fram 
en revolver och lade den på bordet 
framför mig för han tyckte det 
kändes obekvämt att ha den i byx-
linningen där bak. Jag blev något 
chockad och sa till honom att jag 
kände det lika obekvämt att ha den 
på bordet och vädjade till honom 
att lägga undan revolvern vilket 
han gjorde. 
Medlemmen 
fick sin löne-
fordran reglerad 
och jag åkte 
därifrån med 
hög puls och 
ett hjärta som 
klappade något 
mer än det bru-
kade göra, säger 
han.

Båda har 
trivts mycket bra med sitt arbete 
som ombudsmän på först SIF och 
HTF och senare Unionen och 
framhåller hur variationsrikt och 
utvecklande arbetet har varit. Båda 
tycker att mötet med medlemmar 
som de har kunnat hjälpa har varit 
värt mycket liksom den stora gra-
den av självständighet som kom-
mit med jobbet.

Nu går de snart i pension och 
båda tycker om att resa.

– Jag tänker ägna en hel del av 
min tid på golfbanan. Dessutom 
har jag fyra barnbarn som från tid 
till annan behöver lite uppmärk-
samhet, säger Bengt Lindquist.

Marie-Ann Johansson har också 
barnbarn, men de är så stora nu att 
de inte behöver barnvaktas.

– Jag har jobbat nästan hela mitt 
liv. Nu ska jag njuta av ledigheten. 
Jag tycker att det är så skönt att 
vara hemma och ta dagen som den 
kommer, säger hon.

Marie-Ann  
Johansson.

Bengt Lindquist.

Jessica  
Holmquist.

Jessica  
Sandberg.

Bahhar  
Mohammadi.

Stefan Jolsö.

Fyra nya ombuds-
män till Unionen 
Småland

Under våren och början av hös-
ten har Unionen Småland anställt 
fyra nya ombudsmän för att ersätta 
dem som har gått i pension.

I Jönköping finns nu Jessica 
Holmquist. Hon kommer närmast 
från Atteviks Bil i Jönköping där 
hon arbetade som HR-chef.

I Kalmar har Stefan Jolsö  
anställts. Han har lång facklig 
erfarenhet med sig och kommer 
närmast från tjänsten som  
ombudsman för Unionen Sydost.

Den tredje ombudsmannen är 
Jessica Sandberg som har anställts 
vid Växjökontoret, men som kom-
mer att jobba en dag i veckan i Kal-
mar. Hon har under året gjort sin 
praktik vid Växjökontoret när hon 
läste Personal och arbetsliv med 
inriktning arbetsrätt vid Linné-
universitetet i Växjö.

Den 1 september började Bahhar 
Mohammadi som ombudsman på 
kontoret i Jönköping. Hon byter 
stad och flyttar från Växjö där hon 
jobbat som handläggare på Försäk-
ringskassan.



Logga in på unionen.se och se till att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Om
 du vill ha nytt lösenord kan du få det via unionen.se/logga-in. 

Gå med Unionen i Prideparaden
Kom och visa att du står upp för 

alla människors rätt att älska vem 
den vill och att alla är lika mycket 
värda oavsett sexuell läggning,  
könsidentitet eller könsuttryck.

Lördagen den 26 augusti avsluta-
des prideveckan i Jönköping med 
en stor kärleksfull parad i villken 
Unionen självklart deltog.

Två veckor senare, lördagen den 
9 september, sker samma sak i 
Kalmar.

Ta med dig familj och vänner och 
kom och gå tillsammans med Unio-
nen i en färgsprakande kärleks-
manifestation fylld med musik, fest 
och glädje.

Om du vill gå med Unionen  
i Kalmars prideparad anmäler du 
dig genom att skicka e-post till 
anna.ekergren@unionen.se senast 
den 8 september eller genom att 
klicka på Kommer i Unionen Små-
lands event på Facebook. Skriv hur 
många ni kommer så vi vet att fikat 
räcker till alla.

Vi samlas på Unionens nya 

kontor i Ångkvarnen – samma 
ingång som Kalmarsalen – klockan 
11.00 för att dela ut flaggor, fika 
och kanske hjälpa varandra med 
ansiktsmålning. Paraden avgår 
från Elevatorkajen precis nedanför 
Unionens kontor klockan 13.00.

Om du har frågor kan du skicka 

e-post till Anna Ekergren.
Kom och visa att du tillsammans 

med Unionen vill vara en del av ett 
öppet och inkluderande samhälle 
och arbetsliv.

Du kan läsa mer om evenemang-
et och hela prideveckans program 
på www.kalmarsundpride.se.

Funktionsnedsättning behöver inte vara ett hinder
Rörelsehinder, nedsatt hörsel eller 

syn är funktionsnedsättningar som 
är tydliga, konkreta och, i 
många fall, lätta att  
anpassa arbetsplatser 
efter.

Lite knepigare är det 
med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar 
som ADHD och Asper-
gers syndrom med flera. 
De syns inte utanpå och de är dess-
utom väldigt individuella och kan 
variera från person till person.

Personalen inom Unionen 
Småland kommer under hösten 
att genomgå en kort utbildning 
i ämnet för att få större kunskap 
om neuropsykiatriska funktions-
nedsättningar för att kunna möta 

medlemmar med de här behoven 
på ett bättre sätt.

Enligt riksförbundet 
Attention, som är en 
intresseorganisation för 
personer med neuropsy-
kiatriska funktionsned-
sättningar, har omkring 
5 procent av barn i 
Sverige och 2,5 procent 
av vuxna ADHD.

Exempel på symptom kan vara:
• Uppmärksamhetsproblem 

som koncentrationssvårighe-
ter, slarvighet, glömskhet och 
lättstördhet.

• Impulsiv och ha svårt att 
kontrollera sina känsloytt-
ringar och svårt att hantera 

ostrukturerade situationer.
• Överaktiv och rastlös.

Som kollega och chef finns det  
saker man kan göra för att under-
lätta för en kollega och anställd 
med en neuropsykiatrisk funk-
tionsnedsättning. Det kan handla 
om att hjälpa till med att struktu-
rera upp dagens arbetsuppgifter 
och att ha täta avstämningar om 
hur arbetet går.

För dig som vill veta mer om 
neuropsykiatriska funktionsned-
sättningar och vad du kan göra för 
att underlätta vardagen för perso-
ner med en sådan diagnos finns 
mer att läsa på till exempel  
www.attention.riks.se och  
www.adhdpajobbet.se.

Prideparaden i Jönköping samlade i år drygt 9500 personer och i 
Kalmar förra året deltog 7500. I år siktar arrangörerna på nya deltagar-
rekord.
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Unionen satsar på chefer i höst Alla chefskurser, mer information 
och anmälan på unionen.se

Chefsliv – hur det blir hållbart och lustfyllt 
Ta chansen att träffa Magnus Hedberg, känd programledare och författare, och lyssna 
till viktiga aspekter kring ledarskap som kan skapa hållbarhet och lust. Magnus Hed-
berg kommer under två timmar inspirera hur ditt chefsliv kan bli hållbart och lustfyllt.
Ämnen som kommer att diskuteras:
• Vad avgör chefens resultat?
• Framgångsrik kommunikation!
• Hur hanterar jag som chef ny teknik och nya talanger?
• Olika beteendestilar som ger avtryck
30 oktober – Scandic Elmia, Jönköping

Ring Unionens 
medlemsservice på 
0770–870 870
Om du har frågor eller behöver 
rådgivning ringer du  
0770–870 870 så får du hjälp av 
Unionens medlemsservice. Det går 
också bra att skicka in din fråga via 
ett formulär på unionen.se/skicka-
din-fraga.

Om du vill träffa en ombudsman 
gör du det enklast genom att boka 
en tid. Skicka e-post med dina  
kontaktuppgifter och kort beskriv-
ning av ditt ärende till  
smaland@unionen.se.

Har du missat information och 
erbjudanden från Unionen? Då 
kanske du har spärrat din e-post 
för utskick från oss. Skicka e-post 
till smaland@unionen.se och be 
oss häva spärren så riskerar du inte 
att missa något.

Och du följer väl 
Unionen Småland på 
Facebook!

Kurser och försäkringsinformation
Kurserna riktar sig till förtroendevalda medlemmar i Unionen.  

Försäkringsinformationerna är öppna för alla medlemmar, men även 
för personer som ännu inte medlemmar i Unionen.

Fullständigt utbud av kurser och försäkringsinformationer hittar du 
på unionen.se under Kurser och aktiviteter.

• Bättre arbetsmiljö (BAM) grundkurs i arbetsmiljö  
– 10 oktober Växjö, 7 november Karlshamn

• Din pension – november Värnamo, Eksjö, Jönköping,  
Nässjö

• Facklig introduktion för arbetsplatsombud  
– 22 november Jönköping, Kalmar, Växjö

• Dina försäkringar på jobbet – 26 oktober Jönköping,  
15 november Nässjö

Konferens om psykisk ohälsa
Den 26 oktober äger Unionens och LO:s gemensamma arbets- 

miljökonferens rum i Växjö. Du som är arbetsmiljöombud, 
medlem i en skyddskommitté, chef eller medlem i klubbstyrelse 
är välkommen att delta. Ämnet kommer att vara psykisk ohälsa 
både i form av neuropsykiatriska funktionshinder och ohälsosam 
stress. Håll utkik i din e-post efter inbjudan. Anmälan senast den 
26 september.

Magnus Hedberg.


