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”Ni får vara ute mer och ha bättre koll på verkligheten
– Det här får fan Facket ta itu med!”

Calle Fridén – Ombudsman
Facket är VI!
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Som ombudsman händer det att man
träffar folk som är förbannade på facket,
i största allmänhet. Ofta är man förbannad över sådant en lokalombudsman inte
har mycket att säga till om. Saker som
är fel i samhället – där någon tycker att
det här får fan facket ta itu med. Ibland
kan man riktigt känna besvikelsen och
ilskan. Lika ofta får man höra att fackliga
representanter minsann borde vara ute
mer – träffa vanligt folk och se hur världen
verkligen är.
Jag tjatar hela tiden om att om man nu är besviken eller
irriterad så måste man göra något åt det. De flesta vet att
det är omöjligt för en fackförening att lyssna in precis
vad alla tycker – men till skillnad mot många andra
ställen i samhället kan man faktiskt få komma till tals
inom fackföreningen.
Är du missnöjd eller förbannad så är du varmt
välkommen att engagera dig. Kom på möten, bjud ut
en ombudsman till arbetsplatsen och ta en diskussion.
För fram dina åsikter.
Att sitta vid fikabordet och morra har aldrig förändrat
något – man måste göra mer!
Folk har inte tid, säger de. Det är så mycket annat
som måste göras. Man har hobbyer, familj, man måste
sköta jobbet och dessutom är folk trötta när de kommer
hem. Jag accepterar det. Men ni ska inte inbilla mig att
yrkesarbetare idag skulle vara mer trötta efter arbetsdagen
än vad dikesgrävarna eller rallarna var för femtio år sedan.
Något har ändå kampen för bättre arbetsmiljö fört
med sig. Och om de orkade, efter hårt kroppsarbete under
ganska hemska förhållanden, tycker jag nog att de flesta
borde kunna offra en kväll nån gång för att bland annat
prata om löner, arbetsmiljö och anställningstrygghet.
Utan aktiva medlemmar blir fackföreningen svagare –
det bara är så. Och en svag fackförening är ett lockande
byte för en hungrig motpart som för
länge sedan slutade betrakta anställda
som människor – utan som bara ser
produktionsenheter som måste ge
mer vinst hela tiden. I ett bokslut
är vi inte annat.
Som ombudsman har man ett ändlöst
tåg av medlemmar som inte fått ut rätt
semester, inte fått arbetstidsförkort-

Det kostar både pengar och rättigheter att inte ta del av information eller
engagera sig!
De hade förmodligen fotbollsträning
med ungarna eller så var de för trötta på
kvällen för att läsa medlemsinformationen (eller gå in på Mina Sidor på Sekos
hemsida). I bästa fall har de nån kollega
som har lite bättre koll, och sen ringer
de oss och är förbannade. De flesta kan
vi hjälpa, men inte alla – ofta har det
gått för lång tid innan man hört av sig.
Nästan ingen har en aning om vad
som gäller. Det här är farligt!
Om man tror att arbetsgivarna glatt
kommer fortsätta att kasta ut mer pengar
till oss för att de är goa och glada så tror
man fel! Om du får fel lön kan du inte
automatiskt förvänta dig att företaget
ringer och säger ”Sorry, vi har missat
din lönehöjning i fem månader så vi
skickar den nu”. Du förväntas kunna
ha koll på sådant själv – och det inom
rimlig tid. Facket har utbildningar.
Men till sist handlar det ändå om
att förstå att morrandet vid fikabordet
inte räcker för att få bättre arbetsmiljö,
ledighet, pension eller högre lön. Visst,
man får finna sig i att möta människor –
ofta pålästa och jobbiga – som kommer
tjafsa emot. Som kommer att ha andra
åsikter, som inte tycker som du – men
det ingår liksom. Nånstans kommer
ändå någon att höra vad du säger och
kanske formulera det ännu bättre. Det
blir en tanke som förs vidare, som blir
något. Det hade det aldrig blivit om du
fortsatte att sitta vid ditt fikabord och
bara förvänta dig att saker ska rulla på
obekymrat, för det gör de aldrig!
Fortsätt att tycka saker, var förbannad,
ha åsikter – men för fram det! Då fortsätter
vi vara en stark fackförening.

E 210 Stockholm och Norrköping – Seko väg & anläggning
Omslagsbild: Stockholm Hammarby Sjöstad
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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ning, inte fått avtalshöjningen, fått Nej
till föräldraledighet, strul med VAB; det
är en rejäl lista med saker som vi måste
hantera varje vecka. Det trista är att det
är så många som inte har en aning om
vad de har rätt till.
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Linda Agetoft – Ny Väg & Ban-ansvarig samt
mötesordförande!
Stockholmsklubben hade torsdagen den 15 februari sitt årsmöte ute på Klasro i Sollentuna.
Linda Agetoft – förbundsansvarig
för Väg & Banbranschen var klubb
210´s årsmötesordförande.
Direkt efter alla hjärtans dag hade
Seko Stockholm klubb 210 Väg &
Anläggning bjudit in till årsmöte ute i
Sollentuna. Klubben startade med att
bjuda de deltagande medlemmarna,
samt anställd personal, på middag följt
av självaste årsmötet.
Inbjuden som årsmötesordförande
var Sekos förbundskontors nya tillskott
– nämligen Stockholms egna Linda
Agetoft som efter 1,5 år på Stockholmsavdelningen nu tagit över efter
Björn-Inge Björnberg.
Sedan årskiftet är Linda ansvarig för
Väg & Banbranschen på förbundet,
som Björn-Inge tidigare ansvarade för.
Björn-Inge är numer biträdande enhetschef på förhandlingsenheten.
Stockholmsklubben har haft ett händelserikt år!
Verksamhetsåret 2017 var händelserikt
för klubb 210 med arbetsplatsbesök,
utbildningar, hastighetsmätningar, heldagsträffar följt av samkväm för klubbens kvinnor och klubbens ungdomar.
Klubbens pensionärer har även varit
iväg på dagsutflykt – vilket är den första
pensionärsaktiviteten på länge! Etableringen och aktivismen på nätet och i

Ola Fält – ordförande Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggning
Linda Agetoft – ombudsman Seko centralt Väg & Banbranschen

Ola Fält omvald på två år med utvidgad
styrelse!
På årsmötet i Klasro valdes Stockholmsklubbens ordförande Ola Fält om på två
år, med acklamation!
Styrelsens ledamöter Claes Halvars
Svevia och Frode Burman NCC valdes
om. Jenny Johnsson NCC, Kent Fast
Peab Drift & Underhåll och Ove

V & A Stockholm & Norrköping
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Hammarsten Skanska är styrelsens nyvalda. Kjell Stenersjös Peab Marin, Tore
Wiléns Drottningholms Entreprenad,
Ove Skagerströms Sveab, Matlte Fälts
Skanska, Julia Gustavssons SH-Bygg,
Klas-Göran Linders Strukton och Isik
Korays Bäckströms mandatperioder
löper vidare.
Då klubben haft stora problem med
den revisionsbyrå man haft under året
resulterade detta i att man till årsmötet
inte hade en fullständig ekonomisk berättelse. På grund av det bjuder Stockholmsklubben in sina medlemmar till
ett extraårsmöte, för den ekonomiska
redovisningen, den 15 maj.

sociala medier har fortsatt att växa.
E210 har fyllt ett år och likaså Sollentuna
medlemsboende vars populäritet ökar.
Man har också deltagit och kämpat
i avtalsrörelsen, Sekos kongress och
demonstrerat i första maj-tåget och
mycket, mycket mer.

Text och foto: Cassandra Solback
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Internationella Kvinnodagen
Den Internationella Kvinnodagen
den 8/3 uppmärksammas varje år
runt om i världen – på olika sätt
och med olika upplägg.

samt försöker få fram kampens budskap genom kampanjer i sociala medier.

Det alla länder, världen över, har
gemensamt är att dagen uppmärksammar ojämställdhet och kvinnors
situation i världen. Därför är denna
dag inte en dag i gratulationens
tecken – utan en dag som påvisar de
fajter vi har kvar att ta världen över.

Fackföreningsrörelsen står upp för allas
lika värde och lika rätt och har en värdegrund därefter.
LO´s värdegrund, som samtliga 14
fackförbund inom LO är kopplade till,
är uppdelade i fyra delar;
Demokratisyn – Demokrati bygger på
alla människors lika och unika värde
och en tilltro till att alla vill påverka
och ta ansvar. Det är en process och en
rörelseriktning, inte ett färdigt system
eller ett givet tillstånd. Vi gör demokrati
tillsammans!
Samtal och samarbete är demokratins livsnerv. Demokrati är ett uttryck
för att vi människor är ömsesidigt
beroende av varandra. I grunden är
demokrati en överenskommelse om
att hantera vägval och meningsmotsättningar tillsammans i en dialog.
Människosyn – Alla människor har lika
värde, rätt till frihet och ett meningsfullt liv. Vår människosyn bygger på
uppfattningen att människan i grunden
vill göra rätt, utifrån sina egna förutsättningar. Vi utgår från att människor
vill ta ansvar och utveckla sig själva och
vill bidra till omgivningens utveckling,
samt bli tagna på allvar och vara medskapande.
Viljan och förmågan att vara medskapande och påverka sin egen och
andras situation ökar med kunskap,
medvetenhet och stark självkänsla.
Kunskapssyn – Lärandet är en ständigt
föränderlig process, som handlar om
kunskap, erfarenhet, förståelse, insikt,
kritiskt förhållningssätt, medvetenhet
och förmåga. Dessa egenskaper är
unika för varje människa. Kunskap
förutsätter ett samband mellan teori
och praktik.
Kunskap och lärande utvecklas bäst
i möten mellan människor och grupper,
där vi utgår från varje människas förutsättningar och situation.
Utvecklingssyn – Människors olikheter
är en grundförutsättning för utveck-

En viktig fråga för fackföreningsrörelsen!

Den Internationella Kvinnodagen instiftades år 1910 av den socialistiska världsorganisationen Andra internationalen.
Tanken var att man varje år, denna
dag – världen över, skulle fira under
parollen ”Rösträtt för kvinnor skall
ena vår styrka i kampen för socialism”.
Vid Förenta Nationernas första Internationella Kvinnokonferens år 1975
i Mexiko togs initiativet till att införa
en gemensam kvinnodag. 1977 fattades
sedan beslutet i FN´s generalförsamling
och sedan 1978 är den 8 mars med på
FN´s lista över högtidsdagar som den
Internationella Kvinnodagen.
Sedan 1978 har alltså den 8 mars varit
en högtidsdag världen över, men i en
del länder har den förlorat sin politiska
innebörd. Det har blivit en dag där
mannen uppmärksammar sin kärlek till
kvinnan. I Sverige är 8 mars ännu en
dag i kampens anda där fokuset ligger
på kvinnors kamp för lika rättigheter
och på den ojämställdhet som råder i
samhället.
Blommor eller demonstrationer?
Det finns inget land i världen där jämställdhetsfrågan inte är viktig. Men det
är långt ifrån i alla länder där man som
kvinna, eller man, tydligt kan visa att
man står upp för jämställdhet och jämlikhet mellan människor – oavsett kön.
I en del länder delas det denna dag ut
blommor och choklad, likt alla hjärtans
dag. I andra länder delas det ut flyers
om vad man vill ändra på och förbättra.
Man demonstrerar på gator och torg
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ling. Folkhögskolans utveckling är ett
resultat av människors utveckling. Vi
ser ständig utveckling och förbättring
som ett naturligt tillstånd. Därför är det
viktigt att ha god förmåga att handskas
med förändring och utveckling.
Lärande är något som växer inifrån
och förutsätter aktivt medskapande
deltagare - ett kollektivt lärande.
Ur en facklig synvinkel handlar denna
kamp om rätten till heltid – rätten till
lika lön oavsett kön – rätten till trygga
anställningsformer– samt kampen om
att minska lönegapet mellan kvinnodominerade- och mansdominerade
branscher.
Seko centralt har aktivt fram till den
18 mars deltagit i den webbaserade
kampanjen #metoo-Säg ifrån, som
bland annat spridits på Facebook.
Fokuset har legat på schyssta arbetsvillkor med trygga anställningar.
En annan kampanj som uppmärksammats flitigt av fackföreningsrörelsen är kampanjen ”Lön hela dagen”
som poängterar att kvinnor, dagligen
arbetar gratis från klockan 16:02 – då
löneskillnaden mellan kvinnor och män
ligger på 12 procent.
Seko Stockholm klubb 210 Väg &
Anläggning uppmärksammade Internationella Kvinnodagen genom att starta
upp en digitalt facklig, fotokampanj
där första bilden var på en kvinna från
branschen.
Stå upp för alla dina kollegor och dela
fackföreningsrörelsens värdegrund!
Med lika värde och lika rätt får vi
alla en bättre och humanare bransch.

Text och montage:
Cassandra Solback
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Kollektivavtalets Dag 17/3!
90 procent av arbetstagarna i Sverige
omfattas av ett kollektivavtal!
Detta resulterar i en stabil arbetsmarknad som tagit Sverige framåt
i den moderna utvecklingen.
Kollektivavtalet är den Svenska
Modellens bibel och är nyckeln till
en solidarisk och jämlik arbetsmarknad.
Med ett kollektivavtal sätts golvet – aldrig
taket. Golvet som visar vart lägsta gränsen går. Ju högre och bättre dessa lägsta
gränser är desto större chans har du
som arbetstagare att få till ännu bättre
lön och ännu bättre villkor.
Det bästa av allt är att man aldrig
tvingas till att sälja sin arbetskraft för så
låg lön som möjligt – istället konkurerar
man med kompetens!
Både arbetstagare och arbetsgivare
tjänar på att ingå i ett kollektivavtal.
Förutom arbetsplatsens försäkringar så medföljer arbetstagarnas rätt till
att organisera sig och förhandla om
kollektiva avtal – mot arbetsgivarnas
rätt till att leda och fördela arbetet.
Avtalet skall följas av bägge parter – det
är bägge parters ansvar att inte bryta
mot avtalets regelverk!
Så länge avtalet gäller så råder det även
fredsplikt, vilket innebär att stridsåtgärder som strejk och lockout inte är tillåtet.
Dessa stridsåtgärder är endast tillåtna
när avtalstiden löpt ut – vilket den gör
nästa gång våren år 2020.
Företagen kan inte konkurera med
varandra genom att sänka priser och
löner, utan måste utveckla konkurrenskraften på annat sätt.
Kollektivavtalen har ett ”Bäst före-datum” för att alltid vara så aktuella som
möjligt – eller som de bägge parterna
lyckas.
När det börjar närma sig årsskiftet mot
det år då avtalet löper ut, så börjar
bägge parterna att förbereda sig för den

kommande avtalsrörelsen.
I god tid börjar bägge parter att se
efter vilka frågor som skall drivas och
vilka som behöver prioriteras. Överst
på listan, för bägge parter, är alltid
lönen – fast med skilda åsikter och
inriktningar.
För att sedan lyckas så bra som möjligt
under förhandlinsgtiden, krävs det att

Löftet måste hela tiden vara organisationens förpliktelse och man måste inse
vikten av det. Det är nämligen tack vare
det Fackliga Löftet som vi som fackföreningsrörelse har fått styrka och makten
att säga till, tycka och kunna påverka.
Kollektivavtalets Dag handlar bland
annat om att påminna sig själv, sina
arbetskamrater och sin organisation om
detta. Men den handlar också om att
uppmärksamma de som, trots Löftets
vikt, ändå valt att stå utanför på varför
den Svenska Modellen är vikten och vad
den egentligen innebär för gemene man.
Samt om hur unikt detta upplägg är och
hur viktigt det faktiskt är att vi värnar
om vår rätt till att organisera oss och
förhandla om kollektiva avtal.
Det är ännu år 2018 på tok för många
länder där man som arbetstagare kan
råka riktigt illa ut om man blir medlem i
facket och försöker stå upp för sig själv
och sina kollegor. På många ställen står
även fackföreningsrörelsen helt utan
makt. Antingen ligger den helt och hållet
hos arbetsgivarna – eller så är det lagen
som helt och hållet styr.

man är många – att fackförbundet har
många medlemmar. Ju fler medlemmar,
desto större makt.
Sedan förhandlar man i princip dag
och natt för att försöka komma fram
till en sådan rimlig och bra kompromiss som möjligt. När man sedan har
kommit fram till ett resultat så skriver
parterna på ett nytt avtal för en ny
avtalsperiod. Det är inte så att man gör
ett nytt avtal ifrån grunden, utan allt
som oftast är det små justeringar och
tillägg som görs. Men väldigt väsentliga
sådana som skulle kunna komma att få
stor negativ påverkan om motparten
hela tiden hade övertaget.
Så när det är avtalsrörelse gäller det
att kämpa för att lyckas få igenom så
bra förbättringar som möjligt! När
avtalet sedan är signerat gäller det att
vi alla står upp för det – ser och förstår
avtalets vikt och innebörd! Som en
påminnelse om detta finns det Fackliga
Löftet.
Det Fackliga Löftet var något arbetarna
kom på för väldigt länge sedan och något
man sedan dess har stått upp för!

V & A Stockholm & Norrköping
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Man kan inte välja att stå bakom det
Fackliga Löftet ibland – då blir vi som
organisation genast svaga.

Så Kollektivavtalets Dag den 17/3 är
alltid jätteviktig att uppmärksamma
och sprida våra budskap på, lite extra
än annars. Men för att vi som arbetstagarorganisation och fackföreningsrörelse skall kunna bli starkare och föra
utvecklingen framåt med våra frågor
på dagordningen, så är det viktigt att vi
dagligen påminner varandra om vikten
av en stark fackföreningsrörelse!
Det tar väldigt lång tid att bygga upp
saker och ting – men det går oerhört
snabbt att riva ned allt.
Gå ihop med dina fackliga kamrater på
arbetsplatsen och påminn era kollegor,
som valt att stå utanför, om vilket ansvar
de låter er dra för hela gruppen.
Text och montage:
Cassandra Solback
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Synas och höras – Agera!
Läs mer om dessa kurser och anmälan
under Fackliga utbildningar för dig på
lo.se
Att agera och göra skillnad!

Att göra sin och sina kollegors röster hörda är något Seko Väg & Anläggning tycker är viktigt! Att synas
som facklig är också jätteviktigt
och vi får aldrig glömma att det
är alla medlemmar tillsammans
som är facket!

både plats och upplägg efter de olika
behov de olika branscherna i de olika
fackförbunden har.
Alla områden, kategorier och sakfrågor som arbetarrörelsen på något sätt är
verksam inom,
finns det kurser för!
Kurserna
delas upp i
olika kateg o r i e r, g e o grafiska områden, ålder,
kön, språk,
yrkesgrupper,
kunskapsnivåer, internat
och externat.
Dyker det
upp någon
stor händelse
eller fråga i
samhällsdebatten så är
det inte ovanligt att man
sätter in tillfälliga kurser om berört ämne. LO-distriktet i Stockholms län genomförde 63
stycken kurser år 2017.
Tips på kurser som är extra bra att gå
i år är;
Att informera och agitera, Vinna val,
Om främlingsfientlighet och Insikter-

Vi alla medlemmar är facket tillsammans. Ensam är inte stark. Vi behöver
alltid synas och höras – på alla möjliga
sätt och vis och på alla plattformar!
Som medlem är det också jätteviktigt
att se sig själv som en facklig representant! Tillsammans behöver vi värna om
Löftet, ha ett bra teamwork och stå
upp för varandra för att tillsammans
ro båten i hamn!
Oavsett vad man gör för något och
vad man har för intressen så är det alltid
bra med kunskap. Att diskutera och
konversera med varandra är både jätteviktigt för en bra relation på arbetsplatsen men också för gruppens utveckling
och stämning. Att ha grundläggande
kunskap – vetskap om vart man kan ta
reda på mer och att faktiskt kunna säga
”Jag vet inte, men jag kan ta reda på
det” kan man komma otroligt långt på!
Kunskap är makt!
Det fackliga kursutbudet är oerhört
brett och man har försökt att anpassa
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Vi alla syns och hörs på ett eller annat
sätt hela tiden – mer eller mindre.
I en tid där bruset är så oerhört stort
och kraftigt är det svårt, men också
extra viktigt att ta sig igenom skärmen
och nå ut till folk!
Vi alla måste hela tiden synliggöra
fackets vikt på arbetsplatsen och i
samhället – medlem som förtroendevald. Vi behöver lära oss mer av
varandra och genom att gå våra egna
utbildningar – vi behöver också hålla
utbildningar för andra fackliga. Vi
behöver vara en stor och stark röst i
våra tidningar, hemsidor, på Facebook,
Instagram och Twitter.
Den 8/3 startade Seko Stockholm
klubb 210 Väg & Anläggning en digital
fotokampanj där det varje torsdag, under
våren, kommer att
publiceras en ny bild
med ett nytt, viktigt
fackligt budskap!
Bilderna kommer
att vara på klubbens
medlemmar, förtroendevalda och anställda – ungdomar,
kvinnor och män.
Dessa publiceras
sedan i E210, på
klubbens hemsida
och på klubbens
konton på Facebook, Instagram
och Twitter.
Hjälp oss att Gilla
och Dela dessa bilder och budskap i
sociala medier!
Eller varför inte
själv vara med på
en av bilderna?
Vill du vara med i vår kampanj #ettfotoiveckan #torsdagsfoto – skriv till
oss på;
vag&anlaggning.stockholm@seko.se
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 och lite påskgodis!
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
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

V & A Stockholm & Norrköping

E210NR22018.indd 8

2018-03-12 15:57:13

