E210 1 år!

Boka in dig på
Årets Julbåt!

Framtiden och utvecklingen
– i vägunderlaget och
den fackliga rösten!
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Arbetarrörelsens roll är kanske
viktigare nu än någonsin!
Det är oerhört viktigt att engagemanget
för en fortsatt utveckling framåt är starkt
och att den fackliga organiseringsgraden
fortsätter att växa. Medlemskapets vikt
och individens unika medförande till en
växande arbetarrörelse, vet Bawer Kevir,
54, allt om!
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Bawer Kevir
Sekoit och
politiskt aktiv

Bawer har arbetat på Arriva och har en lång
bakgrund som fackligt aktiv för Seko.
Nu arbetar han som ombudsman för Socialdemokraterna i Stockholm – med fokus
på medlemsvärvning och medlemmens unika
värde och styrka i sig. Han har varit medlem
i facket i 20 år och är fortfarande väldigt nöjd
med att han en gång i tiden tog steget till att
bli medlem!
Det viktigaste med facket, enligt honom själv,
är tryggheten man får av att veta att det alltid
är en organisation bakom en, som ställer upp
när det behövs i arbetssammanhang.
”Det känns tryggt att veta att facket alltid står
på arbetarnas sida och kämpar för våra rättigheter när arbetsgivare vill försämra villkoren”
En stark fackförening på en arbetsplats har mer
makt och inflytande – medan om man inte är
organiserad så kan arbetsgivarna enkelt köra
över sina anställda! Därav är det väldigt viktigt
att rekryteringen till fackföreningar fortsätter,
menar Bawer. Han tror också att det är viktigt
med en fackpolitisk samverkan och ett starkt
samarbete organisationerna emellan.
En gång i tiden insåg man att det inte endast räcker med den fackliga kampen, för att
kunna förändra och utveckla samhället i den
mån man önskade och såg som nödvändig.
Därav påbörjades det fackpolitiska arbetet –
genom det egna partiet Socialdemokraterna. På
så vis tog sig fackliga in i politiken och började
jobba för ett samhälle byggt på arbetarrörelsens
värderingar. Så än idag.
”Det behövs även politiska beslut för att åstadkomma förändringar”
Bawer är övertygad om att de grundläggande
värderingarna jämlikhet och solidaritet – samt
ömsesidig respekt och förtroende, måste fortsät-

”Sverigedemokraterna är inte ett parti
som är villiga att kämpa för arbetarrörelsens frågor och värderingar”
De senaste åren har fascistiska och främlingsfientliga rörelser fått framgångar i
vårt land – särskilt genom Sverigedemokraterna som riksdagsparti. Detta är ett
stort bekymmer för alla oss som lever i
Sverige, men särskilt för arbetarrörelsen.
Genom att de går till val med argument som att invandrare tar alla jobb
så är det tyvärr många LO-medlemmar
som går i den fällan och röstar på partier
som SD.
Detta är en av de stora utmaningar
vi har framför oss just nu – eftersom
att arbetsrörelsen alltid har stått och
står för jämlikhet och solidaritet!
Medan de högerextrema förespråkar en
rasistisk politik, som skapar klyftor inom
arbetarrörelsen.
Förutom detta visar även SD i praktiken att de inte är ett parti som har
någon anknytning till arbetarrörelsens
frågor och värderingar. Ett exempel
är när de röstade nej till ett lagförslag
om krav på villkor i nivå med svenska
kollektivavtal i offentliga upphandlingar.
De står på arbetsgivarorganisationernas sida – precis som högern gör!
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ta att vara grunden för den fackpolitiska
samverkan. Med ett sådant arbete ser
man tydliga resultat!
Ett exempel på att fackpolitisk samverkan gör skillnad ser man tydligt i
regeringens höstbudget, med resultat
som; Billigare medlemsavgift för att
vara med i facket – Barnbidraget höjs
med 200 kronor –Fördubblat tandvårdsbidrag – Höjning av inkomstskatten i sjukförsäkringen – Mer resurser
till yrkesprogrammen – Sänkt skatt och
höjt bostadstillägg för pensionärer –
Mer resurser till välfärden där du bor.
Har vi många fackliga kamrater
och kollegor som ställer upp i de olika
parlamenten kommun, landsting och
riksdag, så kommer även många fackliga
frågor att komma upp på dagordningen!
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Bli försäkringsinformatör
och informera dina kollegor!
Om vi alla hjälps åt så får vi bättre
koll och färre missar sker! Att förmedla information vidare till sina
kollegor ökar både kunskapen och
insikten bland alla på arbetsplatsen. Oavsett ålder, person och skede
i livet så är vi alla på ett eller annat
sätt i behov utav försäkringar – mer
eller mindre hela tiden. Därför är
uppdraget som försäkringsinformatör oerhört viktigt!
Vi påminner titt som tätt om att vi
alla är försäkrade – via arbetsplatsens
kollegtivavtal och via det fackliga medlemskapet i Seko. Detta då på tok för
många missar att hämta ut ersättning
ifrån de olika försäkringarna. Men även
om man har koll på vilka försäkringar
man omfattas av, så kan det många
gånger vara svårt att veta när, om, hur
och vilken försäkring man bör använda
sig utav.
För att alla skall slippa vara försäkringsexperter och för att göra det
hela lite enklare, så finns ett fackligt
uppdrag som försäkringsinformatör.
Som informtör skall du avsätta tid för
att informera dina kollegor på arbetsplatsen, både anslutna och ickeanslutna
till facket, om försäkringar och pension.
Innan du börjar verka som försäkrings-

informatör, får du gå en tvärfacklig
grundutbildning på Folksam, arrangerad av LO-distriktet och Folksam.
Där får du lära dig vilka försäkringar
som ingår i kollektivavatalet och i det
fackliga medlemskapet, samt hur de
fungerar. Skillnaden på allmän- och
avtalspension. Din roll som informatör – hur ett försäkringssamtal och en
försäkringsansmälan går till. Följt av
olika verktyg för att kunna utföra ditt
jobb som försäkringsinformatör.
En gång per år går du sedan en vi-
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dareutbildning på en dag, för att få
kännedom om eventuella uppdateringar och förändringar inom de olika
försäkringarna.
Försäkringsinformatör är ett viktigt
uppdrag som både fack och arbetsgivare ser som viktigt. Du får en bra kontakt
med dina kollegor och har chans till att
öka arbetsplatsens kunskaper, förbättra
arbetsmiljön och sammanhållningen!
Är du intresserad av uppdraget?
Tag kontakt med din klubb för mer
information!
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Fler fackliga kandidater på
listorna!
Nästa år är det återigen val i riksdag, kommun och landsting. Vilka
partier som skall styra och vilka representanter som skall inta posterna
skall röstas fram av svenska folket.
Hela arbetarrörelsen kämpar med
att få så många fackliga namn som
möjligt på listorna.
Vi går återigen mot valår, vilket innebär en ny chans till ett starkt styre med
ledamöter som driver våra frågor.
Samtliga fackpolitiska föreningar
har letat fram fackliga personer som
kan kandidera på de olika listorna. Ju
fler fackliga vi har i de olika politiska
parlamenten, desto starkare kan våra
frågor drivas politiskt! Vilka personer
som kommer att ta plats på de olika
listorna i Stockholms stad och län,
klubbas igenom i december i år.
När valet sedan är i gång kommer
LO och respektive fackförbund att
kampanja för de fackliga namnen på
listorna.

regerar driver en politik som är till
större fördel för arbetstagarsidan så är
det en fördel för fackföreningsrörelsen.
Vår styrka och våra möjligheter till att
kunna påverka och förbättra arbetsvillkoren på arbetsmarknaden, genom våra
kollektivavtal, är inte bara beroende
av medlemsantalet utan även av lokala
politiska beslut och lagändringar.
Försämras en arbetsrättslag så kan det
påverka fackföreningsrörelsens dagliga
arbete negativt.
Enda sedan LAS (lagen om anställningsskydd) försämrades för arbetstagarnas
del år 2007, så har samtliga fackförbund
behövt försöka kämpa mot detta genom
kollektivavtalen. Det har sällan varit en
enkel fajt, då lagen är en sådan pass
stark grund. Istället har man försökt att
få igenom små justeringar som bidragit
till små förbättringar och något ökad
trygghet för de anställda.
Att ändra en lag är inte heller alltid
något som går snabbt att göra. Efter att
en lagförändring gått igenom skall den
sedan skrivas på ett så bra och korrekt
sätt som möjligt, för att undvika missförstånd, för att sedan träda i kraft framåt
i tiden. För att kunna ändra i en lag
kanske man även först behöver ändra
i en annan.

Detta arbetssätt och upplägg är inget
nytt – tvärtom så är det nästan lika
gammalt som fackföreningsrörelsens
etablering i Sverige.
För att få igenom den människosyn
och de lagändringar vi ser som nödvändiga i samhället – behöver vi fackliga
representanter i politiken.
Bägge sidor av arbetsmarknadens
parter är väl införstådda med att
påverka politiskt!
Både arbetstagarsidan och arbetsgivarsidan försöker ständigt att påverka
politiken, på olika sätt och nivåer.
Detta då bägge parter är beroende av
det politiska styrets ideologiska inriktning. Om det parti eller de partier som
regerar driver en politik som är till
större fördel för arbetsgivarsidan än för
arbetstagarsidan så är det självfallet en
fördel för arbetsgivarna. Om de som

Vi har på tok för få fackliga ledamöter
i våra politiska parlament!

Håll koll på vilka de fackliga kandidaterna blir och var gärna aktiv i
valrörelsen genom Seko-Sossen.
Text och montage:
Cassandra Solback

För bästa möjliga resultat av den fack-
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politiska utvevklingen så är det absolut
bästa att ha egen majoritet i de olika
parlamenten, följt av många ledamöter
som har ett naturligt fackligt perspektiv.
Att få egen majoritet är inte det
lättaste, vilket ofta innebär att man
tvingas kompromissa med ledamöter
från partier med inte riktigt samma
inriktning. För att sedan sätta de lagar
och paragrafer, som är extra viktiga för
fackföreningsrörelsen, på dagordningen
så krävs det att ha fackliga på plats som
fokuserar på dessa. Vi pratar om lagar
som LAS (lagen om anställningsskydd),
AML (arbetsmiljölagen), MBL (medbestämmandelagen), arbetstidslagen, diskrimineringslagen, förtroendemannalagen, studieledighetslagen, semesterlagen
och föräldraledighetslagen.
Först och främst så är målet att vinna
de tre valen och att sedan göra detta
med så många fackliga kandidater som
möjligt! De flesta fackförbund har nominerade kandidater, men oavsett vilket
fackförbund en kandidat kommer ifrån
så tjänar hela fackföreningsrörelsen på
att få in så många fackliga som möjligt
i de olika parlamenten.
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Yrkestävling på Stockholms
byggtekniska gymnasium!
Eleverna tävlar i olika yrkesgrenar med
chans till att få tävla i yrkes-EM
Under yrkestävlingen var det även
elever och deltagare ifrån Fredrika
Bremergymnasiet, Wisbygymnasiet,
Ekenhuset, Golvuppdraget, ENE-golv
och examerade elever.
På plats under dagen fanns även
utställare, arbetsgivare och självklart
Seko Stockholm Väg & Anläggning
klubb 210.

Stockholms Byggtekniska gymnasiun
bjöd in tävlande, företag och åskådare till en heldag med yrkestävling
inom skolans byggyrken.

Vinnare inom respektive yrke blev;
Golv: Hampus från ENE-golv, som
även kommer att vara Sveriges repre-

85 procent av skolans elever har ett
jobb när de slutar årskurs tre. Att ta

En heldag med chans till att testa på
de olika yrkeskategorierna – samtala
med fack och företag.
Det satsas hela tiden på att få fler ungdomar att välja yrkeslinjer i gymnasiet.
Det finns gott om jobb, en lång tid
framöver och hela branschen är i stort
behov av fler löntagare.
Stockholms byggtekniska gymnasium
är en kommunal skola som ligger i Kista.
Skolan ger eleverna både en yrkesexamen
samt högskolebehörighet.

sig in i branschen är alltså sällan ett
problem.
Skolan har ett bra samamrbete med
både branscher och företag. BYN
(Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) är
väletablerade på skolan med representanter för både arbetstagar- och arbetsgivarsidan.
En populär, rekommenderad skola med
eleven i centrum!

Tävlingarna och dagen i sig var väldigt
uppskattad av skolornas elever, före
detta elever, företag och arbetsmarknadens parter.

Stockholms byggtekniska gymnasium är branschrekommenderad av de
branscher skolan utbildar för.
Skolan har program som Bygg- och
Anläggningsprogrammet, VVS- och
Fastighetsprogrammet, Yrkesintroduktion, Språkintroduktion och vuxenutbildning.

Text och foto:
Cassandra Solback
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sentant i yrkes-EM i Budapest.
Plåt: Erik som är en före detta elev på
Stockholms byggtekniska gymnasium.
Plattsättning: Roy från Stockholms
byggtekniska gymnasium
Trä: Alexander och Oscar från Fredrika
Bremergymnasiet.

5
2017-11-09 15:50:33

Förbifart Stockholm – Lovön
Lovön 308 --> 302 en Stockholmsöverenskommelse med en trafiksatsning på 100 miljarder kronor för
att knyta ihop och sammanstråla
storstockholm. Ett av tidernas största
infrastrukturprojekt som skall knyta
ihop norr och söder under Mälaren.
Projektet har pågått i hela elva år redan
och det beräknas stå klart 2026. Huvudtunneln passerar under Lovön, vilket
gör det möjligt för ekeröborna att nå
Stockholms norra och södra delar utan
att passera Brommaplan.
Förbifarten ansluter till väg 261,
Ekerövägen, vid två cirkulationsplatser.
Den ena vid Edeby för trafik söderut/
söderifrån och den andra vid Tillflykten
för trafik norrut/norrifrån.
På Lovön tar man största, möjliga
hänsyn till de skyddsvärda natur- och
kulturområdena.

Väg & Anläggnings ombudsman Sandra
Lindström ute, tillsammans med det regionala skyddsombudet Ulf Andersson, för
att gå skyddsrond.
Robert Simonetti, tjänsteman på
Backstroms (Bäckströms Anläggning),
har arbetat ute på Lovön sedan maj
i år – arbetet därute startade i mars.

ifrån andra länder verkar ute på Lovön.
Engelska är därför det språk som används
mest, vilket också kan ”äta en del tid”
då hanteringen av språket är varierande.
Det har även varit en del diskussioner
om vilka regler och vilken eventuell
skyddsutrustning som är godkänd eller
ej. Vilket inte alltid har varit en lätt
fråga, då man både behövt titta på EU´s
regelverk och det svenska regelverket.
Lovön – ett viktigt projekt för branschens
utveckling!

Tomas Andersson och Robert Simonetti på Backstroms (Bäckströms Anläggning)
ute på Lovön
Flera olika företag och självklart facket
finns på plats ute på Lovön!

Han är övertygad om att detta projekt
kommer att bidra till en betydligt bättre
framkomlighet för väldigt många Stockholmare och genomfartsresande.

Några av de företag som är ute och arbetar på Lovön är Backstroms (Bäckströms
Anläggning), LSAB, Trafikverket, IKEM,
Fiorenco, S-bau och Kungsberga El.
Det kommer att vara som ett myrbo
i ungefär tio år till, med cirka 140-150
personer i stacken!
En gång i veckan är Seko Stockholm

Då det är ett stort projekt som både innebär mycket arbete för många år framöver,
så behövs det en hel del arbetstagare.
Tillräckligt med arbetstagare finns
inte på den svenska arbetsmarknaden,
så en hel del UE (underentreprenörer)
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Seko är det enda fackförbund som kontinuerligt är på plats ute på bygget. På
plats finns ett huvudskyddsombud och
ett flertal medlemmar både inom Seko
och Byggnads.
Robert Simonetti tycker att det är jätteviktigt med ett bra fackligt samarbete och
tycker att projektet i sig har potential till
att både förbättra arbetsmiljö och en mer
jämställd bransch. Ute på Lovön arbetar
nämligen en hel del kvinnor – samtliga
kör visserligen kran eller dumper, eller
är lastbilsleverantörer.
Robert tror att samarbetet mellan de
olika företagen, ifrån olika länder, är
viktigt för ett bredare arbetsmiljötänk.
Han tror också att branschen i framtiden
kommer att vara betydligt mer könsblandad, när den yngre generationen etablerat
sig mer.
Han ser Bäckströms som ett Openminded företag och har stark tro på
branschens framtid!
Text och foto:
Cassandra Solback

V & A Stockholm & Norrköping

2017-11-09 15:50:34

Lös korsordet – hitta det röda lösenordet!
Föregående nummers vinnare hittar du på www.sekosthlmva.se/skrift/tidningar
Skicka in ditt svar från meningsfältet under korsordet till:
cassandra.sekovagoanlaggning@gmail.com
eller: Seko Stockholm, Klubb Väg & Anläggning Box 1032, 171 21 Solna
Lösenord, namn, adress/e-postadress och arbetsplats.
Till den som lottas fram, med rätt lösning, skickas en facklig gåva.
V & A Stockholm & Norrköping
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Posttidning		

Begränsad eftersändning

Vid definitiv adressändring återsändes försändelsen med den
nya adressen på baksidan

Avsändare:
SEKO Stockholm, Klubb väg & anläggning
Box 1032, 171 21 Solna

B

KLUBBEN
INFORMERAR...

Kontaka Seko Direkt
0770-457 900
När du har frågor som rör ditt jobb, eller
behöver personlig rådgivning.
Oavsett var du bor i landet når du oss alla
vardagar kl:08.00-18.00. Du kan också välja
att maila din fråga till oss på;
sekodirekt@seko.se

Din lokala avdelning och klubb:
Seko Stockholm
Box 1032
171 21 Solna

Telefon 08 454 84 00 Fax 08 454 84 12,
stockholm@seko.se

Kontakt med din klubb:
Seko Stockholm väg & anläggning
Box 1032
171 21 Solna
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2
Telefon: 08-35 06 30
Fax: 08 454 84 12,
vag&anlaggning.stockholm@seko.se
Hemsida: www.sekosthlmva.se
Facebook: Seko - Väg & Anläggning - Klubb 210
Instagram: Sekovagochanlg210
Twitter: @SekoVagochanlg
Facebookgrupp: Kvinnligt Nätverk Väg &
Anläggning
Seko Mellansverige väg & anläggning
Box 680
611 15 Norrköping
Besöksadress: Luntgatan 28
Telefon: 070-265 97 75
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