Vi fyller 2 år!

Valåret
2018
Sekoiterna tar sig ut på
Ålands hav med
Årets Julbåt!

Hitta dina glömda pengar!

Facken bygger STHLM
TILLSAMMANS!

Vad har hänt efter me too?

Rå om varandra
i mörker och kyla!
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Sekoiten Kadir Kasirga har varit med
om historiska ögonblick i sin nya roll!
Sekoiten och föredetta kriminalvårdaren Kadir Kasirga har under sina två
första månader som riksdagsledamot
varit med och röstat fram talman samt
fått se Sveriges statsminister röstas
bort, framför sina ögon!
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Kadir Kasirga
(S) riksdagsledamot
med ansvar för
ekonomisk familjepolitik i Socialförsäkringsutskottet

Kadir Kasirga var en av Stockholm stads
fackliga toppnamn på riksdagslistan i årets
riksdagsval. Han stod på valbar plats och
ganska snart stod det klart att han skulle
bli ny riksdagsledamot för Sverige.
Under Socialdemokraternas valvaka på
Färgfabriken stod det klart att Stockholms
stad fått sju stycken riksdagsmandat och
eventuellt även ett åttonde. Sekoiten Kadir Kasirga stod på plats nummer sju på
Stockholms stads riksdagslista. Han hade
nu blivit en av Sveriges riksdagsledamöter
för Socialdemokraterna i Sveriges riksdag.
Resultatet landade på åtta mandat för
Stockholms stad, vilket innebär ett mer
mandat än förra valet. Det åttonde mandatet innehar riksdagsledamoten och Sekoiten Teres Lindberg. I Stockholms stad var
valmålet att öka ett mandat i Riksdagen, få
behålla styret i Stadshuset och ta över styret i
Landstinget. Den röd-grön-rosa-majoriteten
i Stadshuset kuppades bort då Miljöpartiet
valde att inleda ett samarbete med Aliansen.
Stockholms stad styrs nu av ett Stadshus
som är grönblått. Landstinget har fortsatt
blått styre.
15 dagar efter valet röstade Kadir i Sveriges
Riksdag för första gången – ett historiskt
ögonblick!
Som riksdagsledamot har Kadir inte haft
en lugn stund! Första mötet med riksdagsgruppen ägde rum åtta dagar efter valet.
Sedan har han blivit tilldelad ett utskott
och sitter i Socialförsäkringsutskottet, med
ansvar för ekonomisk familjepolitik.
Den första röstningen Kadir var med om
i Sveriges Rksdag var val av talman – det
högsta ämbete en person kan väljas till i

Kadir är redo för en spännande och tuff
vinter – där allt kan hända!
Nu har Annie Lööf (C) just haft sonderingsuppdraget och enligt Kadir är C
och L Sveriges nya vågmästare, då ett
högerkonservativt block bildats av övriga
Alliansen tillsammans med SD.
Redan en månad efter valet var
Kadir uppe i talarstolen i Sveriges
riksdag – nu är att debattera i Sveriges
mäktigaste talarstol vardag för honom!
Han kommer att fortsätta att strida
för fungerande socialförsäkringar för
”vanligt folk” och öka tilliten till vårt
försäkringssystem. Trygga anställningar,
hårdare tag på arbetsgivare när det gäller
arbetsmiljöarbetet – lagstiftningen behöver ses över. Ingen skall behöva dö på
sitt jobb! Och slutligen att kämpa för
en röd regering och att stå på rätt sida
av historien!
Kadir Kasirga kom till Sverige som
15-åring och har under sitt vuxna liv
haft ett LO-yrke och varit fackligt aktiv.
Han ser sitt nya uppdrag som riksdagsledamot som ett oerhört fint, mäktigt
och hedersamt uppdrag!

E 210 Stockholm och Norrköping – Seko väg & anläggning
Omslagsbild: Thobias Solback Karlsson
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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Sverige. Sedan år 1982 har talmannen
valts av Sveriges största riksdagsparti.
Förslaget Kadir röstade för var Åsa
Lindestam (S). Alliansen föreslog
Andreas Norlén (M) vilket också SD
anslöt sig till – förslaget fick då majoritet. Direkt efter denna röstning så var
det dags för förtroendeomröstningen
– alltså val av statsminister där partiledaren för det riksdagsparti med flest
mandat skall godkännas av riksdagen,
Stefan Löfven. Kadir röstade för Stefan,
medan Alliansen och SD röstade emot.
Sveriges statsminister blev entledigad
framför Kadirs ögon – ett historiskt beslut! Något annat, extremt ovanligt, var
att riksdagens samtliga 349 ledamöter
var på plats denna dag!
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Årets Julbåt gästas
av skådespelaren
Ewa Carlsson!
Årets Julbåt för medlemmarna i
Seko Stockholm klubb 210 Väg &
Anläggning äger rum onsdagen den
12/12. Årets gäst och underhållare
blir skådespelaren Ewa Carlsson.
Så var det december igen och dags
för Stockholmsklubben att ta sig ut
på Ålands hav för en dagstur med
underhållning och insikt, julbord och
trevligt sällskap! Årets julbåt äger rum
den 12/12. År 2016 ägde Julbåten rum
en torsdag med 102 stycken deltagare
med ombord. Förra året ägde den rum
en fredag med 129 stycken deltagare
med ombord. I år äger Julbåten rum en
onsdag – på den så kallade lillördagen.
Hur många deltagare det bli i år är inte
klart ännu, då bokningarna är i full
gång! Planen ifrån början var att ta sig
ut på Ålands hav en fredag även detta
år, men båten var fullbokad i år.
Som vanligt så börjar dagen med
en gemensam frukost i frukostbuffén
ombord. När alla är mätta och belåtna
så går alla vidare till konferensen för att
underhållas och inspireras av skådespelaren Ewa Carlsson.

Ewa Carlsson slog igenom på 80-talet
i TV-serien Jane Horney och är bland
annat känd som lärarinnan i Alla vi
barn i Bullerbyn, från Rederiet och
Varuhuset. Men även ifrån kriminalare
som Hassel och Beck. Nu jobbar hon
en hel del inom teater och turnerar runt
både tillsammans med andra och ensam. Hon har en hel del föreställningar
och monologer som rör arbetarrörelsen
och är därför ett känt och eftertraktat
namn inom LO-kollektivet.
Vid lunchtid är det dags att byta båt
i Mariehamn och äta julbord tillsammans. Efter julbordet är det fri lek
ombord med allt vad det innebär i form
av butiker, unerhållning och aktiviteter.
Den årliga Julbåten brukar uppskattas av såväl unga som äldre medlemmar.
Det är ett roligt och trevligt sätt att mixa
de olika generationerna av klubbens
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medlemmar för att umgås en dag tillsammans ute på Ålands hav.
Vi hoppas på ännu en lyckad båtresa
med trevligt umgänge, god mat och
hoppas att vi alla skall få en trevlig dag
tillsammans!
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STHLM växer och förnyas så det knakar!
all arbetskraft inte alltid räcker till. Då är det extra viktigt att se till att ens kollegor också är med i facket – så att allt går schysst och rätt till för alla! Säkerheten
är också A och O. Ingen skall behöva jobba på en otrygg och osäker arbetsplats
och ingen skall behöva dö på jobbet!
Då snön ännu ej har kommit till Stockholm så går staden att skapa och utforma

Stockholm växer så det knakar!
Det byggs och rustas upp i var och
vartannat gatuhörn! Det har inte
byggts så mycket som nu, sedan
miljonprogrammen. Det är idag
svårt att få en Stockholmsvy utan
en lyftkran eller ett vägarbete med
i bilden!

betydligt längre än annars. En levande huvudstad kommer alltid att vara växande,
på ett eller annat sätt. Detta medför ju även en hel del trängsel – för gångtrafikanter,
cyklister och bilister, i en stad med mycket rusning och stress. Då är det extra viktigt
att tänka på säkerheten – inte minst för alla som står längs stadens vägar och arbetar.

Det byggs bland annat en hel del lägenheter och kontor runt om i vår stad.
Dessa platser behöver även parkeringsplatser och nyasfalterade vägar. Det
skapas nya parker som skall omvårdas
och många väglinjer finns det att måla!
Runt om i staden samlas medlemmar
ifrån olika delar av 6F för att tillsammans bygga och utveckla vår vackra
huvudstad! Det finns en hel del jobb,
för väldigt många år framöver – i flera
olika delar av Stockholm. Så mycket att

Se därför till att du och din omgivning tittar en extra gång och alltid håller hastigheten – även om den ”bara” är rekommenderad! Vi alla måste få plats i vår stad
och samarbeta för att komma framåt! Att titta en extra gång och att hålla den
rekommenderade hastigheten är inte bara respektfullt – det kan rädda liv!
Lyssna på flaggvakternas kommandon, utan argumentation eller att bränna
iväg. Och underlätta för alla i omgivningen genom att bära reflex när du rör dig
i staden, utan fordon. Att komma fram snabbare på bekostnad av säkerheten är
inte lönt för någon. Att riskera att inte komma fram alls är ännu mindre värt och
hur mycket värd är egentligen alla som bygger, skapar och utvecklar vår stad?
Det blir mörkare och mörkare ute och utan snö kan det lätt kännas som natt
mer än en gång per dygn. Tröttheten tar lätt över och man vill bara in i värmen.
Var rädda om varandra där ute och ta hand om er!
Text och foto:
Cassandra Solback

Bilderna har inget med texten att göra.
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LO gör storsatsning på kampanj om
avtalsförsäkringarna! – Höstens kampanj är FPT:n
FöräldraPenningTillägget

LO storsatsar på att ge ut information om de kollektivavtalade
försäkringarna samt Avtalspensionen! Under våren kunde vi på
bio, på TV och i sociala medier se reklam för avtalspensionen och
dess vikt. Under hösten har kampanjen fokuserat på Föräldrapenningtillägget – som också den synts på bio, TV och i sociala
medier!
De allra flesta känner till att det finns försäkringar på arbetsplatsen –
rättare sagt, de allra flesta förutsätter att det finns försäkringar på ens
arbetsplats. När det finns ett kollektivavtal så finns det försäkringar
på arbetsplatsen! Det är försäkringar som ger dig några procent extra
vid sjukskrivning, arbetsskada, uppsägning på grund av arbetsbrist,
anhörig avliden och föräldraledighet. Utöver detta så tillkommer även
avtalspensionen.
Trots att de allra flesta vet eller tror att det finns försäkringar på
företaget man arbetar för, så är det på tok för få som hämtar ut sin
ersättning från de olika försäkringarna. Antingen så vet man inte hur
man går tillväga eller vart man vänder sig. Många tror även att dessa försäkringar kostar pengar eller att ersättning sker automatiskt. Självklart
kostar dessa försäkringar pengar, men betalningen är redan gjord – den
gjordes när du och dina kollegor, inom LO-kollektivet, avstod lön för att
dessa försäkringar skulle finnas! Ingen kommer att göra denna anmälan
åt dig, utan du måste själv göra en anmälan för att kunna få ersättning
från avtalsförsäkringarna, som förvaltas av försäkringsbolaget AFA.
Anmäler du inte för att få ersättning från den försäkring som berör just
dig, så tackar du i praktiken Nej till de pengar du har avstått för detta!
Oavsett om man är sjukskriven, arbetslös, föräldraledig eller av annan
anledning är frånvarande från sitt arbete så går ersättningen raskt nedåt!
Avtalsförsäkringarna finns för att hjälpa dig i dessa lägen! Men du måste
anmäla och ansöka själv – det gör du enklast på;
lo.se/start/facket_forsakrar/kollektiv_avtal_o_mat
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FPT:n (FöräldraPenningTillägget) ger 10
procent extra när du är föräldraledig – utöver
ersättningen du får ifrån Försäkringskassan.
Om du tjänar mer än Försäkringskassans
ersättningstak får du 90 procent på den del
av lönen som överstiger taket.
Förutom kollektivavtalet så krävs det att du
har arbetat på arbetsplatsen eller hos andra
arbetsgivare med kollektivavtal under minst
12 månader, de senaste fyra åren. FPT:n ger
ersättning i max 180 dagar, under en sammanhängande period. Det betyder att du måste
ansöka för hela din föräldraledighetsperiod
när du ansöker om ersättning genom FPT:n,
för att kunna få full ersättning. Det går
nämligen bara att ansöka om FPT:n en gång
per förälder och barn. När du gjort anmälan
så får du även premien till din kommande
pension.
Förutom TV- och radioreklam, samt utskick
till landets försäkringsinformatörer så har det
skapats en särskild sida för att uppmärksamma
kampanjen och aktuell försäkring.
På facketforsakrar.realcontent.se kan du
läsa om hur detta FöräldraPenningTillägg
hjälpt olika familjer inom olika delar av
LO-kollektivet.

Text:
Cassandra
Solback
Printscreen,
logga och
video:
LO
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Stipendie för

LO utlyster ett stipendium på
50 000 kronor för Facklig Feminism, för sådant som syftar till
att främja jämställdhet och lika
villkor på arbetsplatsen, arbetslivet eller den fackliga rörelsen.
Stipendiet skall delas ut varje år i
samband med första majfirandet!

Den 21 november 2018 var årsdagen för
det fackliga metoo-uppropet #Inteförhandlingsbart. I samband med detta gick
LO ut med att de utlyst ett nytt stipendium, inom området Facklig Feminism!
De som är berättigade till detta stipendium är medlemmar och förtroendevalda inom LO-kollektivet. Stipendiet
skall gå till projekt eller aktiviteter som
främjar jämställdhet och lika villkor på
arbetsplatsen – i en facklig organisation
eller i arbetslivet generellt. Stipendiet är
på 50 000 kronor och kommer att delas
ut under första majfirandet, årligen, av
LO´s ordförande. Sista ansökningsdagen
förfaller den 15 februari.
Projektet eller aktiviteten skall vara
tidsbegränsad med ett start- och slutdatum. Några exempel på aktiviteter är
nätverksträffar, kartläggningar, medel
för grupp att sprida kunskap inom facklig feminism. Syftet är att uppmuntra
facklig feminism!
” Mäns och kvinnors livsvillkor är
fortfarande mycket olika, och till stor
del beror det på hur arbetslivet ser ut ”
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Facklig Feminism!

LO´s andre vice ordförande Berit Müllerström säger till tidningen Arbetet att det
fortfarande är stor skillnad på mäns och
kvinnors livsvillkor och att arbetslivet
har en stor del i det. Samtidigt så har LO
märkt ett stort engagemang, från både
manliga och kvinnliga medlemmar, för
frågor inom jämställdhetsområdet.
Tanken med stipendiet är att uppmuntra dem som vill göra något på hemmaplan. Det går inte att söka pengar för
redan genomförda projekt och aktiviteter.
LO´s tvärfackliga råd som representeras av samtliga 14 fackförbund kommer
att föreslå en stipendiat. Beslutet fattas
sedan av LO´s styrelse.
Med facklig feminism menar LO ett
jämställdhetsarbete som utgår från både
klass och kön!
Det har alltså gått ett år sedan texten;
If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet.
Me too
“Suggested by a friend: if all the women
who have been sexually harassed or
assaulted wrote ‘me too’ as a status, we
might give people a sense of the magnitude of the problem.”
spreds som en löpeld världen över!
LO´s upprop #Inteförhandlingsbart
kom till – liksom en mängd andra
fackliga upprop. Ungdomar och vuxna
berättade om sina upplevelser och
erfarenheter på arbetsplatser, fackliga utbildningar, inom politiken eller
andra mansdominerade områden.
Berättandet skedde öppet på webben

eller i slutna Facebookgrupper där kvinnor lyssnade på varandra och stöttade
varandra.
Under året som gått har en hel del
hänt. Böcker har givits ut, berättelser
har delats i tidsskrifter, TV-rutan och
på webben. Folk har fått sparken och
rättegångar har ägt rum. Men på sista
tiden är det väldigt många som upplevt
me too-rörelsen som väldigt tyst! En
hel del har gjorts men förändringen
är ännu inte gjord! Det är ännu klart
tydliga klass- och könsskillnader, så
ett stipendium för att uppmuntra ett
fortsatt arbete i jämställdhetens anda
och kamp välkomnas rejält!
Så länge vi har tydliga mans- och
kvinnodominerade branscher med
glasklara löneskillnader, där otrygga
anställningar och deltidsarbete regerar
i de kvinnodominerade delarna, så har
vi massor kvar att göra!
Alla bäckar små och alla behövs –
kvinnor som män! Gör en projketplan
och ansök om stipendiet, innan den 15
februari, på LO´s hemsida:
lo.se/start/nyheter/lo_utlyser_stipendium_for_att_uppmuntra_facklig_feminism

Text och montage:
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! 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

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:08.00-17.00.
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
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