Valåret
2018

God Fortsättning!

Varför vara
medlem som
pensionär?

Vad har 6F för planer?
E210NR12018.indd 1

2018-02-01 11:38:43

Despina Mavrokostidou – ny handläggare
för Facket Försäkrar på LO-distriktet
Den 4 september 2017 började Despina
Mavrokostidou, tidigare RSO på kommunal, som ny handläggare för Facket
Försäkrarverksamheten på LO-distriktet
i Stockholms län.
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Despina
Mavrokostidou
Facket Försäkrar
LO-distriktet i
Stockholms län

Despina har varit förtroendevald i många år
och har sin fackliga bakgrund i Kommunal.
Sedan i höstas arbetar hon som handläggare för
Facket Försäkrarverksamheten på LO-distriktet
i Stockholms län.
Verksamheten finansieras av AFA-medel
och bygger på att ge kunskap och insikt om
avtalsförsäkringarna. LO har ansvar för
grund- och vidareutbildning för försäkringsinformatörerna, som samordnas med Folksam.
Det finns en LO-folksamkommitté med i
detta arbete, representerad av 13 förbundsavdelningar.
Kunskap är makt. Ju fler som har kunskap
om hur det fungerar och hur vi kan påverka
desto fler kan vi bli för att kunna påverka för
att förbättra
Alla som väljs till försäkringsinformatörer
skall gå en grundutbildning följt av en årlig
vidareutbildning så att man som informatör
ständigt hålls uppdaterad när det gäller lag,
avtal samt medlemsbiten.
Har du varit sjuk länge? Har du skadat dig
på jobbet? Har du fått barn? Har du blivit
uppsagd? Har du någon nära anhörig som har
avlidit? Är det dags att gå i pension?
Många av oss kan svara Ja på någon eller
några av dessa frågor. Det är informatörens
uppgift att hjälpa sina kollegor vidare efter ett
Ja på någon utav dessa frågor.
Avtalsförsäkringarna är en del av våra löner
som inte alltid syns direkt i plånboken men
som finns där och tryggar vardagen. Du har
avstått en del av din lön som går till försäkringspremierna, för att vara försäkrad – men
du måste ansöka om ersättningen själv. Många
missar att söka ersättning eftersom man inte
känner till detta. Försäkringsinformatörerna
har som uppdrag att informera alla anställda

Det är en del av Kollektivavtalet – en
del av våra löner!
En annan viktig del i det hela är pensionen
som man också får lära sig mycket om
som informatör.
Hur ska du göra? Vad behöver du tänka
på? Kommer du att ha råd att gå i pension när det är dags?
Under våren kommer en pensionskampanj ifrån LO som kommer att anordna
utbildningsdagar och seminarier för att
sprida kunskap om pension.
Vi har olika projekt nästan varje år för
att informera och sprida kunskap – i
form av uppsökeri, ringkampanjer eller
annan aktivitet för att nå ut till fler med
information, berättar Despina.
Det är viktigt med arbetsrätt och
förhandlingar. Det är viktigt med arbetsmiljö och säkerhet på våra arbetsplatser.
Men det är minst lika viktigt med
försäkringar, så att vi är skyddade när
något händer.
Kunskap ger makt – makt att kunna
påverka det som berör och påverkar
oss. Vi arbetare startade fackföreningar
för att kunna påverka situationen på
arbetsplatsen och i samhället. Försäkringar är en del av tryggheten som vi
har via facket men tyvärr saknar många
kunskap om det.
Därför tycker jag att det är viktigt
att jobba med försäkringar och denna
verksamhet. Viktigt att göra så mycket
och så bra jag bara kan.
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på sin arbetsplats.
Detta oerhört viktiga grundarbete
är Despina ansvarig för när det gäller
Stockholms län. Att se till att informatörer går på kurs för att sedan kunna
informera dig ute på fältet!
Att vara försäkringsinformatör är
ett oerhört viktigt fackligt uppdrag och
man kan aldrig tjata för mycket om försäkringar – alla är vi någon gång, med
jämna mellanrum, i behov utav dem.
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Lennart Karlsson 1957-2018
erande arbetsmiljö så trivs man och gör
ett bra jobb. Det är även oerhört viktigt
att ha en säker och trygg arbetsmiljö –
ingen skall behöva fara illa på jobbet.
Var det något Lennart verkligen
hatade så var det orättvisa – när man
gör skillnad på folk och folk, arbetare
och arbetare. Han var givmild och satte
alltid andra före sig själv.

Väg & Anläggningsbranschen har
förlorat en gedigen facklig kämpe
och företrädare. Seko Stockholm
klubb 210 har förlorat en facklig
kamrat och kollega. Seko Norrköping klubb 203 har förlorat sitt
ordförande. Men framförallt så har
Lennarts nära och kära förlorat
sin livskamrat, pappa, morfar och
farfar.
Torsdagen den 2018-01-18 så nåddes vi
av det oerhört sorgliga beskedet att Seko
Norrköping klubb 203 Väg & Anläggnings ordförande Lennart Karlsson hade
lämnat jordelivet.
Det blev en chock för oss alla och det
var oerhört svårt att förstå att denna
fackliga kämpe och kollega inte längre
fanns kvar bland oss.
Lennart var en oerhört omtyckt person

som alltid var glad och trevlig, lugn och
sansad, saklig och rättvis.
Han var en harmonisk människa som
varken var rädd för att testa nya saker
eller för att utveckla verksamheten.
Tvärtom så gillade han att tänka nytt
och var alltid öppen för nya möjligheter
och utmaningar.

Lennart Karlsson blev 60 år, åtta månader
och 18 dagar.
Vi minns honom som den oerhört
snälla, vänliga och omtänksamma
kamrat och kollega han var. Som en
viktig röst inom vår bransch i Seko.
Som en oerhört bra och uppskattad
klubbordförande.

Lennart Karlsson var ordförande för
Norrköpingsklubben. Han har sin bakgrund inom Skanska där han arbetat i
hela 27 år. Skanskas ledning har även
dem uttryckt sin sorg över att ha förlorat en duktig och trogen medarbetare
i företaget.
Han har varit fackligt aktiv i större
delen av sitt liv – lokalt på sin arbetsplats, regionalt i Norrköping och centralt för branschen i stort inom Seko.
Lennart tyckte att en bra arbetsmiljö
var A och O. Har man en bra och fung-
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Lennart trodde starkt på den Svenska
Modellen och den fackliga idén. Fackföreningsrörelsen var oerhört viktig för
honom och något han ägnade mycket
tid åt – både på hemmaplan och runtom
i landet.
Att bygga en stark organsation och
rörelse med hjälp av medlemsstyrka
som kämpar för solidaritet, rättvisa,
jämställdhet och jämlikhet. För att
sedan ta plats i samhället och påverka
dess utveckling, var något som låg
honom varmt om hjärtat.

Våra tankar går till Lennart Karlssons
familj, nära och kära, vänner och
bekanta, fackliga kollegor och arbetskamrater.
Vila i frid
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Ny ombudsman på Väg & Ban
– tillfälligt placerad i Norrköping!
på kontoret i Stockholm men har hand
om Norrköping tills Krister är tillbaka.
Magnus har i nuläget tagit över alla
förhandlingar och projekt, som enda
ombudsman inom Väg & Anläggning
för Norrköpingsklubben.
Flyttade med kärleken till Stockholm
för att driva den röda fanan vidare.
Magnus jobbade tidigare som ombudsman i Piteå Norrbotten där han hade
hand om alla avtalsområden förutom
Spår och Energi. Innan dess jobbade
han i Östersund Jämtland, där han
började som ombudsman år 2005.
Han har jobbat med betong och
armering som lokal byggnadsarbetare
och var ungdomsledare för slalomklubben i lokalområdet. Magnus har haft
uppdrag som lagbas, skyddsombud och
mb-ombud. Han har varit fackligt aktiv
lokalt i många år.

Seko Stockholm Väg & Anläggning
har en nytillträdd ombudsman som
tagit över efter Linda Agetoft som
nu är ansvarig för Väg & Ban på
förbundskontoret.

Magnus Ekeljung är nytilllträdd som
ombudsman på Seko Stockholm Väg
& anläggning sedan Luciaveckan.
Däremot så fick han istället ta sig an
Norrköping, redan efter någon dag,
då Krister Fredriksson är sjukskriven.
Tillsvidare är Magnus stationerad

Magnus lämnade Byggnads och hamnade på Seko när en lokal ombudsman
gick i pension. När hans fru sedan, nu
i höstas, fick jobb som fackligpolitisk
ansvarig på fackförbundet GS här nere
i Stockholm så började även han att
söka jobb inom fackföreningsrörelsen
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i huvudstaden.
Magnus trivs bra i Stockholm – både
i staden och på Seko – även fast han
inte påbörjat sitt arbete inom Stockholmsområdet ännu. Han tycker att
en stor skillnad här mot uppåt i landet
är den nära kontakten med kollegorna
– här finns det fler att bolla idéer med
på plats.
Magnus och hans fru har nu som plan
att stanna i Stockholm och Magnus ser
fram emot arbetet på Seko Stockholm
Väg & Anläggning med allt vad det
innebär.
Det absolut bästa med att vara ombudsman tycker han är att få stötta och
hjälpa medlemmar. Bara känslan av att
få hjälpa en medlem är så otroligt roligt
och viktigt, säger Magnus.

Text och foto:
Cassandra Solback
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6F ställer krav på politiken!
Anton Levein är fackpolitisk samordnare för 6F sedan våren 2016.
Hans uppgift är att stärka samarbetet mellan 6F´s fackföbund,
samt att förstärka den fackpolitiska
samverkan.
6F kan vara oerhört viktig för fackförbunden i årets valrörelse!
6F är ett samarbete mellan Seko,
Målarna, Fastighets, Byggnads och
Elektrikerna. Till en början var det sex
stycken fackförbund (därav namnet)
men Transport är inte längre med i detta
samarbete.
Tillsammans bildar 6F en facklig
styrka i avtalsrörelsen som i den fackpolitiska samverkan i en valrörelse.
Gruppen gjorde ett kraftigt avtryck i
avtalsrörelsen 2016 och i valrörelsen
2014.
Anton Levein är ny fackpolitisk samordnare på 6F och tillträdde år 2016.
Tidigare var han förtroendevald för
Elektrikerna i Värmland och sammankallande för 6F Värmland. Utöver det
har han varit aktiv i Socialdemokraterna och SSU.
6F har som mål att bli en starkare
röst i förhållande till politiken, samt
gemtemot arbetsgivarsidan.
6F innefattar nästan 280 000 medlemmar, vilket kan innebära en hel
del inflytande i samhällsdebatten – i
avtalsrörelsen och i politiken. Anton

tycker att han har en viktig roll här, med
stora möjligheter till att kunna förändra
och påverka. ”Det handlar också om
att hitta potentialer där vi blir starkare
genom att samarbeta, både lokalt och
centralt” säger han.
Han tycker att detta är extra viktigt
under ett valår och tänker därför försöka
kämpa så mycket han kan tillsammans
med ombudsmän, förtroendevalda och
medlemmar.
Ombudsmännen, de förtroendevalda
och medlemmarna täcker tillsammans
Sveriges 26 partidistrikt med kommunfullmäktigeledamöter, landstingsledamöter och riksdagsledamöter. Detta
blir tillsammans en relativt stor del
utav arbetarrörelsen vilket ger en hel
del möjligheter och förutsättningar till
att kunna ställa krav på politiken, så
som fackföreningsrörelsen måste göra.

Sverige i stort.
Inför valet år 2018 kommer 6F gå
fram med en politisk plattform med
tre huvudområden. Dessa områden är
Ordning och reda på arbetsmarknaden,
Välfärd och Investeringar för jobb.
Målet är att organisationerna skall
genomföra 100 000 politiska medlemssamtal, innan valdagen den 9 september.
Anton tror att detta arbete är oerhört
viktigt och att detta endast är möjligt
att genomföra tillsammans!
Löpande information om valarbetet
kommer att läggas upp på 6F´s hemsida
6f.se. Där kan man även prenumerera
på organisationens nyhetsbrev, genom
att fylla i formuläret under fliken
Politik.
Den otroligt viktiga fackliga valrörelsen
2018!

Att få till ett bättre Sverige med hjälp
av tre huvudområden.

Text:
Cassandra Solback
Foto: 6F

6F bevakar den politiska arenan och
försvarar medlemmarnas och samhällets intressen. En grundpelare är självklart den Svenska Modellen.
Samarbetet bygger på den arbetsfördelning som finns mellan LO och de 14
fackförbunden.
LO arbetade, i förra valet, stenhårt
med det såkallade 10-punktsprogrammet
som innebär ordningsregler för svensk
arbetsmarknad i form av tio punkter.
Dessa till för att förbättra vardagen
för kollektivets medlemmar och för
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Är det någon vits att vara
medlem som pensionär?

En kommande trend varje år är att
många som skall lämna arbetslivet
också väljer att lämna facket! Vad
händer egentligen när man går ur
facket efter så många år?

Det hör inte till vanligheten att man
går ur facket när man går på semester
eller är sjuk. Däremot så är det tyvärr
en del som väljer att gå ur under en
arbetslöshet. Anledningen till detta är
ofta att man tänker spara in de pengar
den fackliga avgiften kostar. A-kassan
stannar folk däremot kvar i.
Att avsluta en arbetslöshetsförsäkring när man är arbetslös är det inte
många som vill, men om man går ur
facket under en arbetslöshet så förlorar man sin inkomstförsäkring vilket
innebär att man sänker sin arbetslöshetsersättning! Därför skall man alltid
kontakta sitt fackförbund om man, av
någon anledning, tillfälligt är borta
ifrån arbetet eller har en sänkt inkomst.
Gör man detta så kan man nämligen
få en lägre medlemsavgift under denna
period i livet.

Är det bara när man är kvar i
arbetslivet och innehar en anställning som man är i behov utav ett
fackligt medlemskap?
Medlemskapet i facket startar i skolan
med elevmedlemskapet och slutar på
ålderns höst med pensionärsmedlemskapet. Varför skall man då vara fackligt ansluten om man inte befinner sig
i arbetslivet?
Det finns många skeden i livet man
passerar under resans gång! Facket gör
entré redan i skolan för att informera
om fackets vikt i samhället samt erbjuda
ett gratis elevmedlemskap. Detta i hopp
om att dessa skolelever övergår till ett
betalande medlemskap efter examen,
när de beträtt arbetsmarknaden.
Under arbetslivets gång händer det
en hel del olika saker – sjukskrivningar,
föräldraledighet, semester, tjänstledighet, studieledighet eller arbetslöshet. På
olika sätt, av olika anledningar, är du
frånvarande ifrån arbetet under arbetslivets gång. Men väldigt sällan lämnar
du ditt fackförbund för detta.

Varför skall man då vara kvar som facklig medlem när man lämnat arbetslivet
för gott och blivit pensionär?
Minns du varför du gick med i facket
en gång i tiden?
Antagligen så gick du med för att
trygga kollektivet – alltså din bransch
och din arbetsplats – för att ha mer att
säga till om och för att öka chansen
till att få det bättre. Som medlem är du
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med och tryggar kollektivavtalet och är
med och kämpar för att vi fortsatt skall
konkurera genom kompetens och inte
genom lägsta lön!
Som medlem i facket fick du också
en massa förmåner – bland annat försäkringar hos Folksam där samtliga av
LO´s fackförbund är med och betalar
för ett gemensamt försäkringspaket.
Detta för att du aldrig skall ha behövt
välja mellan att ha råd att vara med i
facket och ha råd att vara bra försäkrad.
I ditt Sekomedlemskap ingår Medlemsolycksfall, Inkomstförsäkringen,
Kompletterings-TGL och Barngrupplivförsäkring. Tackar du dessutom inte
Nej så har du även fått juristförsäkringen Help. Utöver detta har du haft
möjlighet att teckna till försäkringar ur
försäkringspaketet – som till exempel
Hemförsäkring, Bilförsäkring, Reseförsäkring etcetera.
En del försäkringsvillkor ändras när
du passerat 65 år – oavsett försäkringsbolag, men utan försäkringar har du
inte rätt till någon ersättning alls! Går
du ur ditt fackförbund så förlorar du
också alla dina försäkringar.
Så för dina 52 kronor i månaden
(eller kanske 90 kronor i fall du har
HELP-försäkringen) så är du försäkrad,
får hem medlemstidningarna, är med
och fortsatt påverkar branschen och
dess utveckling – likaså fackföreningsrörelsen i stort.
Som medlem i klubb 210 så är du
även delägare i två fackliga fastigheter
som hjälper fackliga med boende i
Stockholm. Du blir inbjuden till den
årliga julkryssningen med Viking Line
och det finns en årlig summa pengar
avsatt för att du och andra pensionerade medlemmar skall kunna hitta på
aktiviteter och utflykter tillsammans.
Du är en viktig del av det fackliga
kollektivet!
Text: Cassandra Solback
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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
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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