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GS hjälper medlem får ut över 1.7 miljoner
efter 7 års kamp mot försäkringskassan
För lite drygt sju år sedan inledde GS ombudsman Kenneth Edvardsson ett försäkringsärende för en medlem som
försäkringskassan inte ansåg vara tillräckligt sjuk för att
vara sjukskriven. Nu är det klart att GS haft rätt och medlemmen får ut närmare 1.750.000kr.
GS har tidigare skrivit omdetta ärende (läs artikeln här).
Nu är ärendet dock helt avslutat och slutsumman till medlemmen blev 1.747.767 kr fördelat enligt följande:
•Godkänd livränta från 2007. Detta motsvarar 1 177 767 kr
•Från AFA försäkring 570 000 kr
Ombudsmannen som haft hand om ärendet under dessa
år, Kenneth Edvardsson, är nöjd:
Mitt jobb går ut på att hjälpa människor. Det är en enorm
tillfredställelse att nu få sätta punkt och avsluta ett ärende
som pågått i snart sju år. Jag tycker det finns
två saker att dra lärdom av den här historien:
1) Var med i facket
2) Ge aldrig upp

Under maj månad fortsätter arbetet i avdelningen
med fokus på sammanslagningen med avdelning 8
Linköping.
I dessa tider har vi ställt om våra arbetsätt och
jobbar nu mycket via telefon och videolänkar.
Nästa vecka ska valberedningen träffa avdelningens VU för att inleda processen med att ta fram en
ny avdelningsstyrelse till hösten.
På bilden ovan ser ni några av dem från både avd.
4 och avd. 8 som jobbar med sammangåendet.
En annan uppgift för styrelse och valberedning är
att ta fram kongressombud till kongressen 2021.
Ombudsmän och assistenter på avdelningarna
jobbar intensivt med att stötta och hjälpa våra
medlemmar. Det är nu många förhandlingar
kring permitteringar men även varsel om uppsägning.

På Kinda sågen har man precis byggt en målningslinje för att ytterligare kunna vidareförädla brädorna från
sågen. Både grundmålning och mellanstrykning är möjligt. På bilden ser vi Mickael Tollemark visa oss runt.
Sågverket ligger ca 5 mil söder om Linköping och sågar 220 000 m3 om året. Det är ett 80 tal anställda här och
tanken är att måla 25 000 m3 bräder varje år.
Kinda-sågen tillhör idag avd.8 (Linköping) men kommer efter årsskiftet att tillhöra den nya stora avdelning 3
Öst som bildas när oskarshamnsavdelningen och Linköpingsavdelningen går ihop.

