Vi fyller 2 år!

Valåret
2018
Hur ser det politiska läget ut?
Facket fick ett extra mandat!

Kvinnor i Branschen
motionerar för förändring!

Elevmedlemskapet

ökar!
Allt fler
unga går
med i
Facket!

Hur hänger Seko
ihop?
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Bryt ihop och gå vidare!
Kristoffer Hernbäck, ombudsman på
LO-distriktet i Stockholms län sedan sju år tillbaka – med ansvar för
Facklig-politisk verksamhet samt antirasistiskt- och antifascistiskt arbete.
Tidigare anställd på ABF Botkyrka
med ansvar över samarbetet med
fackpolitiska organisationer, etniska
föreningar och internationella projekt.
Under årets valrörelse hade han ansvaret att hålla ihop LO-distriktets olika
insatser i valrörelsen och att samordna
förbundsavdelningarna.
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Kristoffer
Hernbäck
på LO-distriktet
i Stockholms län.
Här som facklig
representant
på Stockholms
Arbetarekommuns
representantskap

Väljarna har lagt sina valsedlar i urnan och
gemensamt beslutat hur Sverige ska styras
de närmaste fyra åren. Det är något vackert
med den proceduren – som symbol för den
demokrati vi vann i vårt land, för ett sekel
sedan, i hård strid mot högern.
Valproceduren må vara vacker, men resultatet av årets val är riktigt tungt för oss
i arbetarrörelsen. Trots enorma insatser från
medlemmar och förtroendevalda i våra förbund förlorade Socialdemokraterna stöd hos
i princip alla väljargrupper. Medlemmarna
i LO-förbunden utgör inget undantag och
det är främst till SD som medlemmarna
har gått. SD är ett fascistiskt och rasistiskt
parti. Man vill splittra invånarna i vårt land
utifrån etnicitet och religion. Lyckas de med
det så är fackföreningsrörelsen död.
Vår idé bygger på sammanhållning och
tillit mellan arbetare!
Vi ser mer som förenar oss, än vad som skiljer
oss åt! Och det är bara då vi gemensamt kan
ta strid mot arbetsgivaren, för högre löner
och bättre villkor. Knäcks vår sammanhållning så knäcks våra fackföreningar.
SD vill regera ihop med Moderaterna.
De har anpassat sin politik under de fyra
gångna åren så att den är närmast identisk
på flera områden. De två partierna vill
tillsammans försvaga arbetsrätten, lagstifta
om lägre löner och skära ner resurserna till
arbetsmiljöarbetet. De vill sänka skatterna,
med många miljarder, för de rikaste. De vill

Vi röstar alla rationellt utifrån vad vi
vet, känner och vill med samhället!
Vi har stora problem med ojämlikhet
och otrygghet i vårt land. Vi har en
otrygg arbetsmarknad och på vissa håll
råder rena vilda västern med oseriösa
företag, bakom varje hörn. Detta måste
vi angripa. Det finns lösningar. Om vi
formulerar kraven så ska Socialdemokraterna leverera. Men vi går inte fria
från ansvar!
Fackföreningsrörelsen har ett stort
arbete att göra. Hur kan nästan en
fjärdedel av medlemmarna rösta på ett
parti som deras förbund menar är en
direkt fiende till facket? Varför pratar
vi inte med varandra om politik när
det inte är valår? Varför får så få medlemmar och förtroendevalda en ordentlig
introduktion till ideologi och politik – ur
ett fackligt perspektiv? Varför rekryterar
inte facket medlemmar till Socialdemokraterna, som vi gjorde förr? Vad gör
vi egentligen mellan valen?
Detta vals regeringsbildning innebär
bara mer eller mindre dåliga alternativ.
I bästa fall kan Socialdemokraterna
stoppa angreppen på våra rättigheter
och på vår välfärd. Då har vi fått några
års respit. Men hoten finns kvar, och
det är ingen annan som kommer att ta
striden för oss, våra kollegor och våra
ungar.
Så bryt gärna ihop över sakernas tillstånd,
res dig sedan, ta ett djupt andetag och
organisera dig även politiskt.
Kristoffer Hernbäck
Ombudsman och valledare

E 210 Stockholm och Norrköping – Seko väg & anläggning
Omslagsbild: Orminge, Nacka
Ansvarig utgivare: Ola Fält

2
E210NR62018.indd 2

låta privata företag fortsätta att plocka
ut miljarder ur våra skolor, sjukhus
och äldreboenden – och skicka dem till
skatteparadis.
De låtsas som att det går att trolla
fram pengar, men det är naturligtvis
de av oss som behöver sjukpenning,
A-kassa, äldreomsorg och sjukvård som
än en gång får betala priset för högerns
äventyr.
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Seko växte i det politiska kaoset, men vad händer nu?

Valet är över för denna gång, eller?
Resultatet visar en sak, medans
partier tänker annorlunda. Det
politiska läget är allt annat än
glasklart och fortsättning följer,
men vad har hänt hittills?

Resultatet den sena valkvällen den 9
september visade en vinst för Socialdemokraterna. När sedan alla röster
räknats och kontrollräknats så landade
siffrorna på; Socialdemkraterna 28,26
procent, Moderaterna 19,84 procent,
Sverigedemokraterna 17,53 procent,
Centerpartiet 8,61 procent, Vänsterpartiet 8,00 procent, Kristdemokraterna
6,32 procent, Liberalerna 5,49 procent
och Miljöpartiet 4,41 procent.
Det är 349 mandat i Sveriges Riksdag,
som i detta val fördelades på åtta olika
partier. S fick 100 mandat, M fick 70
mandat, SD fick 62 mandat, C fick 31
mandat, V fick 28 mandat, KD fick 22
mandat, L fick 20 mandat och MP fick
16 mandat.
I de senaste valen är det blockpolitiken som regerat, vilket innebär att de
partier som bestämmer sig för att samarbeta och rösta ihop bildar ett block
i riksdagen och räknar samman sina
mandat. Alliansen, som består utav M,
L, C och KD, bildades inför valet 2006.

När Socialdemokraterna vann valet 2014
så bildade man regering tillsammans med
Miljöpartiet – med stöd av Vänsterpartiet, vilket innebär ”röststöd” när saker
och ting skall röstas igenom i riksdagen.
Demokratin innebär att alla förslag
skall röstas igenom i Sveriges Riksdag, så
för att få igenom sitt förslag gäller det att
flest samlade mandat röstar för förslaget.
Valet 2018 blev en vinst än en gång
för Socialdemokraterna, då S blev det
parti med flest röster och därmed mest
mandat. Alliansen med Moderaterna
i spetsen hade för avsikt att ta över
regeringsmakten ändå. Detta trots att
inget av Alliansens partier blev störst –
Alliansen i sig blev heller inte större än
de rödgröna som block. Det enda som
kan göra Alliansen större som block
är att samarbeta med Sverigedemokraterna.
Den 25 september, samma dag som
Riksdagen öppnades efter sommaren,
avsatte Alliansen och Sverigedemokraterna statsminister Stefan Löfven. Sedan
dess har talmannen i Sveriges Riksdag
haft enskilda möten med partiledarna
för att försöka få igång arbetet med att
bilda en regering i Sverige. Liberalerna
och Centerpartiet har sagt nej till att
både bilda regering och samarbeta med
SD – därav kan högerblocket inte bli
störst. S vill få bort blockpolitiken och
istället samarbeta över blockgränserna
– Löfven har sökt samarbete med L och
C, utan något tydligt resultat hittills.
S är det största partiet och de rödgröna har 144 mandat av riksdagens 349.
Alliansen har 143 mandat.
Hittills har röstningen i Sveriges Riksdag resulterat i att rösta bort statsministern och därmed säga Nej både till det
största partiet och det största blocket.
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Vem som skall regera i Sverige vet man
i nuläget inte, men den 2 oktober fick
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson
i uppdrag, av talmannen, att försöka
bilda regering. Den 14 oktober gav Kristersson upp, då han inte lyckats få till
en majoritet för regeringsbildning. Nu
väntas nya talmansrundor – läget lär ha
ändrats ytterligare efter att denna tidning
kommit ut! Efter fyra talmansrundor blir
det omval.
Men för Sekos del så har Stockholm
(efter detta valresultat och denna
mandatfördelning) fått in ytterligare
en Sekoit i Sveriges Riksdag. Det är
kriminalvårdaren Kadir Kasirga, från
Hässelby. Stockholm stad har i nuläget
följande ledamöter i Sveriges Riksdag;
Anders Ygeman, Ylva Johansson (minister), Dag Larsson, Annika Strandhäll
(minister), Anders Österberg, Lawen
Redar, Kadir Kasirga (Seko), Teres
Lindberg (Seko), Thomas Hammarberg
och Sultan Kayhan (ST).
Stockholms län har i nuläget följande
ledamöter i Sveriges Riksdag;
Magdalena Andersson (minister), Ibrahim Baylan (minister), Mikael Damberg, Serkan Köse, Helene Hellmark
Knutsson (minister), Åsa Westlund,
Mathias Tegnér, Alexandra Völker,
Leif Nysmed (Byggnads) och Ingela
Nylund Watz.
Stockholm har totalt fyra stycken
fackliga i Sveriges Riksdag, vilket är
väldigt viktigt för att få igenom fackliga
frågor! För fackföreningsrörelsen i stort
är det även viktigt vilket parti som styr
och vilka som regerar. En omtalad lag
bland partierna är Lagen om anställningsskydd som är väldigt viktig för
facket och som hotas av högern.
Fortsättning följer...
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UNGA
VUXNA

ökar i klubb 210!
Det gör också
elevmedlemskapet!

– och för att sedan påminna om vilka
facket är, dess vikt och värde.
Under gymnasieåren erbjuds eleverna ett så kallat elevmedlemskap. Ett
gratis medlemskap för elevmedlemmen,
som betalas av övriga kollektivet. Detta
i hopp om att elevmedlemmarna skall
bli en betalande del av kollektivet när
det är dags att ta sig ut i arbetslivet,
efter studenten.
Intresset för byggbranschen
ökar bland unga!

Rolf Hedlycke gör sig redo för en
skolinfo på Gotland!

Under åren 1995–1998 föddes det generellt sett få barn, vilket senare märkts av
på bland annat yrkeslinjerna och inom
byggbranschen.
Idag är totalantalet elever 122 000
stycken. Läsåret 2018–2019 börjar 6
200 blivande yrkesarbetare. Vilket är
en ökning med 600 stycken elever. Av
dessa är 100 stycken tjejer. Att få in fler
tjejer på dessa gymnasielinjer, och fler
kvinnor överlag i byggbranschen, är
något som samtliga 6F´s fackförbund
kämpar för!
Stockholm har ett 30-tal skolor med
byggprogram, där bygg & anläggning
ingår. BYN reglerar 16 stycken olika
yrken – det ser olika ut på olika skolor,
vilka grenar man har. Det finns sju
stycken maskinskolor inom Stockholm,
Gotland och Uppland. Roffe fokuserar
på maskinutbildningarna.

Rolf ”Roffe” Hedlycke är en av
klubbens ombudsmän på Seko
Stockholm. Förutom rollen som ombudsman innehar han även rollen
som Sekos representant i BYN samt
ansvarar för skolinformationen.
Här redo att sticka till Gotland för
att introducera ännu en kull till
Facket!
Roffe sitter med i BYN (Byggnadsindustrins Yrkesnämnd) tillsammans
med fackförbundet Byggnads och
arbetsgivarorganisationerna Sveriges
Byggindustrier och Maskinentreprenörerna. Nämnden kämpar för en välutbildad och kompetent yrkesbransch,
som kan anta och utveckla framtidens
utmaningar. I detta arbete ingår en hel del
kontakt och besök av gymnasieskolor –
här kommer skolinformationen in.
Roffe besöker kontinuerligt gymnasieskolor och gymnasieklasser – av
flera anledningar och på olika nivåer.
Ibland arrangeras det gymnasiemässor
i samarbete med BYN, där man både
försöker engagera befintliga- och kommande gymnasie-elever. Ibland är det
rent informativa möten med årskurserna,
där Roffe går igenom vikten av en säker
och human arbetsmiljö, samt varför man
skall vara med i facket. Roffe försöker
att besöka varje gymnasieklass en gång
per årskurs. Detta för att till en början
introducera och informera om facket

Det råder stor kunskapsbrist på vilka
facket är, vad facket gör och dess vikt
för samhällsutvecklingen!
Fackföreningsrörelsen har alltid kämpat med att försöka utveckla och
modernisera arbetsmarknaden och
samhället i stort. Detta för att få en mer
jämställd, jämlik och rättvis värld. Roffe
har under årens lopp fått uppleva den
stora okunskap kring facket, som råder
bland dagens ungdomar. För att dagens
ungdomar och unga-vuxna överhuvudtaget skall få någon insikt i vilka facket
är och vad facket gör, så krävs det att
någon berättar detta för dem. Därför är
det otroligt viktigt med skolinformation
och de allra flesta elever blir faktiskt
medlemmar!
Roffe träffar cirka 200 stycken
elever och ungdomar under ett år och
har stora förhoppningar på branschens
framtid, som skall ta vid efter honom!;)

Bygg din framtid!
BYN´s framtida fokus är mångfalld i
form av genus och etnicitet! Man har
länge fokuserat på att få en mer jämställd och jämlik bransch ifrån BYN´s
håll. Man har bland annat tittat en hel
del på fackförbundet Målarna, som
kommit väldigt lång i detta arbete.
Inom en snar framtid kommer man
att projektanställa en person som skall
arbeta med att försöka påverka och utveckla branschen åt rätt håll. Ett hjälpmedel för detta kommer att vara att
uppdatera och utveckla foldern ”Bygg
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din framtid”, i hopp om att locka fler
till yrket. Det är idag en pappersfolder
med information om byggbranschen.
Foldern kommer nu att bli digital och
presentationen av de 16 olika yrkesgrenarna kommer att göras av tjejer. I
den tidigare versionen var det 12 killar
och fyra tjejer. Med fler tjejer och med
fokus på mångfalld, genus och etnicitet hoppas man på att kunna påverka
branschens framtid positivt!

Text och foto:
Cassandra Solback
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Kvinnor i Branschen diskuterar för att
ventilera & motionerar för att förändra!

digare kommunikationschef Lina Stenberg som pratade om #metoo och dess
effekter inom LO-kollektivet. Följt av
Sekoiten och riksdagsledamoten Teres
Lindberg som gick igenom Samtyckeslagen – dess tillkomst och förhoppning.
Under eftermiddagen låg fokuset
på diskussioner i smågrupper samt i
storgrupp, om vilka frågor som bör
prioriteras och utvecklas. Om egna
erfarenheter och upplevelser.
Kroppsanpassade kläder, egna omklädningsrum och toaletter, är något som
ännu inte tillhör allas vardag!

Att samlas för att diskutera om
specifika frågor inom ett speciellt
område är ofta väldigt viktigt och
givande. Att kunna ventilera och
analysera är dessutom nyttigt.
Att sedan stötta varandra och försöka
påverka för att förändra, är grundidén
med hela fackföreningsrörelsen.
Detta vet Kvinnor i Branschen allt
om!
I september år 2017 bjöds Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggnings
kvinnliga medlemmar in till en träff,
för första gången i modern tid!
Under 2000-talet har antalet kvinnor
i klubben gått från 33 stycken till att i
år vara 144 stycken, vilket är rekord genom tiderna. Men av 3 752 medlemmar
så är siffran inte mycket att hurra för!
Kanske är siffran en av anledningarna
till att de frågor som berör kvinnorna i
branschen, ofta ligger långt ned i prioriteringsordningen och på dagordningen.
Hade dessa frågor haft högre prioritet
så hade kanske branschen, generellt,
bestått av betydligt fler kvinnor och
fler kvinnor kanske hade stannat kvar i
branschen längre. De flesta av kvinnorna
i branschen är själva den enda kvinnan
på sin arbetsplats. Därför är det ännu

viktigare med ett sådant lokalt nätverk
som Kvinnor i Branschen!
Fjolårets träff för Kvinnor i Branschen
skapade önskemål av flera, årliga
träffar!
Vid fjolårets träff deltog 7 stycken
medlemmar. Dagen resulterade inte
bara i bra och viktiga diskussioner,
utan även i väldigt bra utvärderingar
samt önskemål av flera träffar per år.
Stockholmsklubben tog till sig detta och
planerade in för två stycken träffar under år 2018. Tanken var att ha en träff
under våren och en träff under hösten.
I och med ett flertal kampanjer under
våren, följt av valrörelse så blev årets
träff av först den 4 oktober.
Träffen ägde rum i Seko Stockholms
lokaler i Fackens Hus i Solna. Under
denna dag deltog 11 stycken medlemmar (samt en bebis) vilket är ett högt
deltagarantal utifrån totalen!
Dagen bestod, även denna gång, av
viktiga och givande diskussioner. På
förmiddagen gästades träffen av tre
stycken gäster. Först ut var Seko Stockholms ordförande Karin Åkersten som
gick igenom hur Seko är uppbyggt – hur
man kan påverka och vart. Dagens
andra gäst var tankesmedjan Tidens ti-
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De ”klassiska” frågorna som också är
de vanligaste problemen är bristen på
arbetskläder, utformade efter kvinnokroppen. Bristen på graviditetskläder.
Likaså bristen på egna omklädningsrum
och toaletter. Långt ifrån branschens
alla arbetsgivare köper in kläder till sina
kvinnliga anställda – eller prioriterar
separata omklädningsrum! Frågor som
kan vara både jobbiga och tuffa att
driva ensam på sin arbetsplats!
Under eftermiddagen bläddrades det
i Arbetsmiljölagen, Arbetsrättslagen,
Diskrimineringslagen, Kollektivavtalen
och Sekos Jämställdhetsprogram. Detta
för att komma fram till vart skrivelser
som kroppsanpassade arbetskläder,
separata omklädningsrum, samt förtydligande regler kring jämställda löner,
härskartekniker och rätten till besök
hos MVC, skulle kunna skrivas in.
Det hölls en genomgång av hur man
skriver en motion och hur man som
medlem kan påverka en demokratisk
organisation som arbetarrörelsen –
genom bland annat motioner.
Dagen avslutades sedan med motionsskrivning, i hopp om att kunna påverka
och utveckla branschen och Seko i stort
– genom klubben, förbundskongressen
och avtalsrörelsen.
We Can Do Varsel
Text och foto:
Cassandra Solback
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Så här hänger Seko ihop!

Vi besöker dig för att välkomna och ge information!
210. Seko har
nio styckenbranscher –
Civil, Energi,
Försvar, Posten,
Sjöfolk, Tele,
Trafik, Vård och
Väg & Ban.
S e k o s f ö rbundskontor
ligger på Hagagatan i Stockholm, där övriga 6F sitter. Seko har sedan flera olika
regionskontor. Seko Stockholm ligger
i Fackens Hus på Skytteholmsvägen
i Solna, tillsammans med övriga 6F´s
regioner/lokala avdelningar. Där arbetar
Klubbens anställda: Roger Isaksson
de fackligt anställda som ansvarar för
och Cassandra Solback
olika områden, delar och branscher inom
regionen. Där har även din lokala Väg kollektiven TCO och Saco. Tillsam& Anläggningsklubb sitt kontor – klubb mans representerar de tre Sveriges alla
210, som står för Stockholm. Du som till- fackligt anslutna, som förhandlar med
hör den här klubben arbetar med något motsvarande arbetsgivarpart. För LO´s
inom branschen i Stockholm, Gotland del är det Svenskt Näringsliv.
eller Uppland.
Din klubb har 3 752 stycken medKlubben består av medlemmar inom lemmar. Branschen har 19 359 stycken
massor av olika företag. Målet är att också medlemmar. Seko Stockholm har cirka
ha förtroendevalda på dessa företag. För 20 000 medlemmar. Seko centralt har
ju fler fackligt aktiva vi är därute, desto 110 000 medlemmar. LO har cirka
bättre koll har vi och desto snabbare kan 1,5 miljoner medlemmar. TCO har
vi lösa och utveckla saker och ting! Har cirka 1,2 miljoner medlemmar och
man detta helhetsgrepp så blir det tydligt Saco har cirka 600 000 medlemmar.
att varje enskild medlem är viktig!
Tillsammans bildar vi alla Sveriges fackDet fackliga arbetat styrs av medlem- föreningsrörelse och vi vore ingenting
marna och genomförs på olika nivåer, utan varandra och ingenting utan Dig
hela tiden. Från samtalen kollegorna emel- – ditt medlemskap är viktigt för dig och
lan ute i bodarna, till de förtroendevalda för dina kollegor! Och vi måste bli fler
som driver medlemmarnas åsikter och fall. medlemmar! Varje samtal därute är
Till de förtroendevalda som representerar viktigt! LO har 150 stycken anställda,
sina kollegor och sin bransch i klubbstyrel- på Sekos förbundskontor arbetar det
sen och i regionen. Till de förtroendevalda 53 stycken. Seko Stockholm har 17
som representerar sina kollegor i bransch- stycken anställda och din klubb har två
organisationen rikstäckande och inom Seko stycken anställda. Det är medlemmarna
centralt. Till de som representerar Seko som är Facket och som driver utvecklinginom LO-distriktet i Stockholms län och en framåt! Till hjälp har man fackligt
LO centralt.
anställda – inom klubben, regionen,
Du tillhör Seko Väg & Anläggning förbundet och inom LO. Men utan
klubb 210, som i sin tur tillhör Seko förtroendevalda skulle det fackliga
Stockholm samt ingår i branschorganisa- arbetet ta på tok för lång tid!
tionen Väg & Ban. Seko Stockholm tillhör
Klubbens anställda arbetar bland
i sin tur Seko centralt (förbundet). Seko annat med att besöka nya medlemmar
tillhör i sin tur det fackliga kollektivet på klubbens arbetsplatser. Vill du att vi
LO (landsorganisationen), tillsammans besöker dig och ditt jobb? Tveka inte
med 13 andra fackförbund. LO är i sin att kontakta oss!
tur samarbetspartner med de två andra
Text och bild: Cassandra Solback

Det är Du som är Seko – det är Du
som är Facket och Du är en viktig
del av kollektivet! Seko, liksom hela
arbetarrörelsen är medlemsstyrt
och styrs därmed av förslag som
klubbats igenom, samt av stadgar.
Ditt medlemskap är inte bara viktigt
för dig, utan för kollektivet som
helhet! Och ju mer Du vet desto
mer kunskap kommer du och dina
kollegor att ha på arbetsplatsen. Då
blir ni även starkare lokalt!
Det tjatas ofta om att Facket är Vi – alla
medlemmar tillsammans, och ju fler vi
är desto starkare är vi! Detta är sant och
en viktig grundsten i fackföreningsrörelsen och i arbetarrörelsen som helhet.
Men vad innebär det egentligen?
Fackföreningsrörelsens grundidé
bygger på det Fackliga Löftet som innebär vikten av kollektivavtalet. Som vi
alla tjänar på att det finns och som vi
alltid måste stå upp för och stå enade
bakom. Detta för att inte bli behandlade
och ”köpta” på olika sätt och för olika
summor. Avtalet förhandlas fram av
arbetsmarknadens parter, det vill säga
arbetstagarorganisation (fackförbund)
och arbetsgivarorganisation (arbetskraftsköpare).
Hela organisationen bygger på medlemmarnas åsikter och förslag – detta i
en mängd olika led, som kan vara bra
att känna till!
Du som får denna tidning tillhör Seko
Stockholm Väg & Anläggning, klubb
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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! Du som är med och tävlar godkänner att vi
publicerar dina uppgifter digitalt, samt arkiverar din tävlingsmedverkan.
Väg & Anläggning Stockholm
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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

Kontaka Seko Direkt
0770-457 900

Klubben
Informerar...

När du har frågor som rör ditt jobb, eller behöver
personlig rådgivning. Oavsett var du bor i landet når du oss alla vardagar kl:08.00-17.00.
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 Kvinnor i Branschen
*Unga-Vuxna i Seko Stockholm Väg &
Anläggning
Seko Mellansverige väg & anläggning
Box 680, 611 15 Norrköping
Besöksadress: Luntgatan 28
Telefon: 070-265 97 75

#sekovagoanlaggning #klubbenfördig
#fackligvardag #mervärde

Väg & Anläggning Stockholm
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