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Facken i konﬂikt
om privat vård
Lärare kan nu skaffa en privat
sjukvårdsförsäkring genom
facket. Försäkringen fungerar
som en genväg till vården,
något som skapar spänningar
inom fackföreningsrörelsen.
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– Vi ser att det ﬁnns en efterfrågan
och vi har möjlighet att erbjuda
ett bra ekonomiskt alternativ, säger Sören Holm, kanslichef på
Lärarförbundet, om att erbjuda
medlemmarna privata sjukvårdsförsäkringar.
Lärarförbundet har tillsammans med det andra lärarfacket
Lärarnas riksförbund förhandlat
fram ett gruppavtal för de sammanlagt omkring 300 000 medlemmarna.
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Ränteändring
Till följd av ändrade marknadsräntor justerar vi nedanstående räntor från och med den 13 maj 2011.
Inlåning

Förändring
procentenheter

Ny ränta (%)

Sparkonto

+ 0,03

2,51

SBAB-konto
Privat
Bostadsrättsföreningar ( < 2 mnkr)
Bostadsrättsföreningar ( > 2 mnkr)
Företag

+ 0,03
+ 0,00
+ 0,00
+ 0,00

2,76
2,60
2,35
2,10

att bestämma om den vill teckna
försäkringen. I så fall kostar det
mellan 100 och 330 kronor per
månad beroende på ålder att få
tillgång till alltifrån rådgivning
till naprapat och operationer hos
en privat vårdgivare.
Syftet med försäkringen är att
få vård snabbare än inom den of-

fentliga vården.
– Det är framför allt tillgänglighet medlemmarna efterfrågar, säger Lars
Hallenberg,
kanslichef
på
Lärarnas riksSören Holm
förbund.
ERBJUDANDET har
nyss gått ut och
ännu ﬁnns inga
siffror på hur
många som nappat.
En del av innehållet i försäkringen är insat- Eva Nordmark
ser som på vissa
arbetsplatser ingår i företagshälsovården.
– De ﬂesta av våra medlemmar
jobbar inom det offentliga och där
erbjuds inte så mycket av det, säger
Sören Holm på Lärarförbundet.

om privata sjukvårdsförsäkringar skapar spänningar
inom fackföreningsrörelsen.

MEN FRÅGAN

För mer information om våra räntor, kontakta oss gärna på
telefon 0771-45 30 00 eller gå in på sbab.se.

LO har hittills ställt sig avvisande. Och även Eva Nordmark, nyvald ordförande för TCO där Lärarförbundet ingår, ser problem.
– Jag tror att man ska tänka igenom det noga. Ena delen av det är
att man vill erbjuda bra förmåner
till medlemmarna, det är inte konstigt. Samtidigt måste man analysera risken för att man drar undan
benen för den offentliga vården
och rätten till vård utifrån medicinska behov, säger hon.
EVA NORDMARK efterlyser en analys
från politiskt håll om konsekvenserna för samhället av de privata
försäkringarna.
Men Lars Hallenberg på Lärarnas riksförbund, som tillhör Saco,
ser inte att det skulle vara ett problem.
– Det här konkurrerar inte ut
den offentliga vården. Våra medlemmar tar inte platser från någon
annan. Det är bara beklagligt att
den offentliga vården inte kan ta
hand om de behov som ﬁnns, säger han.

JENNY PETERSSON
jenny.petersson@dn.se 08-738 15 18

Hon vill få alla att gå på auktion
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frågor till Mette Rode
Sundstrøm vd på
auktionsbolaget Lauritz
som har ordnat en en
grafﬁti- och gatukonstauktion i Stockholm.
Lauritz har i dagsläget fem auktionsﬁlialer i Sverige och de vill
fördubbla antalet till nästa år.

Varför ska ni dubbla era ﬁlialer i
Sverige?

– Det handlar egentligen om att
vara tillgänglig för potentiella
kunder. Om vi vill ha inlämningar
från Uppsala så får vi vara fysiskt
närvarande där. Vi kan inte
förvänta oss att man vill köra för
långt. 15 mil kanske man vill köra,
men inte längre. Vi vill ha minst
tolv ﬁlialer, sedan får vi se om det
kan bli ﬂer.

Vilka mål har ni?

Ränteändringen omfattar inte specialinlåning och
placeringskonton för bostadsrättsföreningar och företag.
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nen, strax söder om Inre Mongoliet.
De kinesiska vinerna kommer att säljas med varumärket
Chandon, som redan används av
Moët-Hennessy för produktion av
mousserande viner utanför Champagnedistriktet i Frankrike.
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Moët satsar på bubbelvin från Kina
Champagnejätten Moët-Hennessy köper in sig i en ny vingård i Kina för produktion av
mousserande vin tillsammans
med ett statligt ägt kinesiskt
bolag, rapporterar Financial Times. Satsningen sker på 32 400
hektar i Ningxia Hui-regio-

– Vår vision är att vara ambitiösa,
vi vill revolutionera auktionsvärlden och få alla människor
att sälja och köpa på auktion.
Och den visionen har vi haft från
början, sedan Bengt Sundström,
som är svensk, sade till mig ”jag
vill gärna vara i alla länder där
Ikea ﬁnns”. I Tyskland är vi i gång
så smått och vi har planer på att
öppna i England. Målet är att bli
globala.

Behövs det ﬂer auktioner?
Hur expanderar ni?

– Vi marknadsför inte Lauritz och
vi är inte ute efter att marknadsföra oss utan det sker automatiskt
via nätet. Är man intresserad av
auktion så hittar man oss. Ju ﬂer
fysiska varor vi kan sälja, desto
ﬂer besök får vi på sajten som i
dagsläget har 100 000 besökare
per dag från 218 länder.

– Vi ser det som jättepositivt, en
stor potential, att folk känner till
auktioner, för då får vi chansen
att introducera och tillgängliggöra vårt koncept. Vi har en modern
proﬁl där vi bland annat jobbar
mycket med lovande konstnärer
och formgivare.
GABRIEL HOLMQVIST
gabriel.holmqvist@dn.se 08-738 10 00

ALFA ROMEO 159
BUSINESS & PLEASURE
JUST NU KAN DU KÖPA TILL BUSINESSPAKETET FÖR BARA 14 000 KR (VÄRDE 28 000 KR).
ALFA ROMEO 159 PRIS FRÅN 261 500 KR
Leasingkostnad 2 415 kr/mån*
BUSINESSPAKETET TILL ALFA ROMEO 159 INNEHÅLLER: Bi-Xenon strålkastare,
parkeringssensor fram och bak, Bluetooth handsfree med röststyrning, mediaspelare
med USB-anslutning och BOSE Hi-Fi anläggning.
Miljöklass: Euro5. Bränsleförbrukning: 5,2 – 8,3 l/100 km vid blandad körning. CO2-utsläpp 134 – 194 g/km vid blandad körning. Bilen på bilden är extrautrustad. Erbjudandet gäller till och med 31/07, 2011.
*1:a förhöjd avg. 20%, 36 mån. Restvärde 50%. Ränta 5,95. Förmånsvärde netto per månad vid 50% marginalskatt: från 1 775:-/mån.

alfaromeo.se

Borås: Bilpunkten i Borås · 033-23 00 95 · Målsryd · Tage Johansson Bil · 033-23 66 70 · Gävle · Din Motor · 026-10 72 50 · Göteborg: Landvetter · Landvetter Bil · 031-94 51 05 · Mölndal · Hedin Bil · 031-790 06 00 · Halmstad Klasén Bil · 035-14 42 00
Helsingborg · Bilpartner · 042-38 11 00 · Kalmar · Smålands Motorcentrum · 0480-42 50 00 · Karlstad · Wafab Bil · 054-14 47 00 · Kungsbacka · Auto Lounge Kungsbacka · 0300-430 400 · Lidköping · Inges Bil · 0510-661 80 · Linköping · Hedin Bil
013-470 33 00 · Malmö · Bilpartner Skåne · 040-671 11 00 · Norrköping · Olofsson Auto · 011-14 25 45 · Stockholm: Handen · Torvalla Bil · 08-707 58 00 · Kista · Svenska Bil · 08-505 692 00 · Skärholmen · Wahlström & Nielsen Bil · 08-603 37 60 · Åkersberga · Aftén
Bil · 08-503 351 00 · Uppsala · Hedin Bil · 018-18 53 30 · Västerås · Bilhuset i Väserås · 021-81 61 71 · Växjö · Kronobergs Bilaffär · 0470-71 91 00 · Ängelholm · Bilpartner · 0431-821 50 · Örebro · Orrby Bil · 019-25 40 00
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