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Så är Branschen och Facket i nutid!
Jenny Johnsson jobbar med mark &
anläggning och är förtroendevald –
både på sin arbetsplats och i klubb 210.
Medlem i Facket sedan start med
kollegor som är kring 25 år äldre än
hon själv.
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Jenny Johnsson,
skyddsombud
på NCC och
styrelseledamot i
Seko Stockholm
klubb 210 Väg
& Anläggning

Jenny har arbetat på NCC sedan 2010
och går nu in på sitt nionde år inom
branschen. Hon tycker att det bästa med
jobbet är att det är varierande – både
när det gäller arbetsställen och kollegor.
Hon tycker även att det är ett stort plus
att arbeta utomhus – oavsett årstid och
att arbeta fysiskt.
När Jenny började i branschen för
snart nio år sedan så blev hon direkt
medlem i facket. NCC är fortfarande en
av de företag där kollegor ännu ser till
att nyanställda blir medlemmar. Detta
var något som ”gällde” överallt tidigare
och framförallt inom byggsektorn. Under
värvningen fick hon en lång fackligintroduktion och blev även tilldelad en hel del
information. Men ändå tog det hela åtta
år innan Jenny blev fackligt aktiv – trots
att intresse för detta funnits tidigare.
Sedan i början av år 2018 är Jenny
skyddsombud på NCC och i samma veva
blev hon även invald som ordinarie ledamot i klubbstyrelsen för Seko Stockholm
Väg & Anläggning. Dessa uppdrag vill
hon väldigt gärna fortsätta med.
Utvecklingen inom branschen går framåt!

amtid.se
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Byggdin

Sedan Jenny började att arbeta i branschen
har det hänt en del. Arbetsmiljön har
bland annat blivit mycket bättre – både
den fysiska och den psykiska. Företaget
har satsat en hel del på utbildning kring
arbetsmiljö – samt modernare hjälpmedel
som gör vardagen både bekvämare och
lättare. Det senaste året och framför allt
efter #metoo har man även börjat tänka
på vad man säger, hur man uttrycker sig
och hur man beter sig mot varandra rent
generellt. Men det finns mycket att göra,
jobba med och utveckla, säger Jenny

”Vi säljer Facket för dåligt!”
Jenny tycker att fackföreningsrörelsen
är viktig och att det behövs många
anslutna! Det bästa med facket är att
man får inblick i vad som händer och
sker. Det är en trygghet och man får
vara med för att påverka och förändra.
Det sämsta med facket är att folk
inte ser alla medlemmar som facket,
utan endast förtroendevalda och
fackligt anställda på region och förbund. Kanske beror detta på att många
medlemmar väljer att inte gå fackliga
kurser och saknar därför en hel del
information och kunskap om fackföreningsrörelsen. Då blir de fackligt
förtroendevalda ännu viktigare, men
förtroendevalda kan inte vara de enda
som kan svara på frågor och ge allmän
information. Detta måste alla medlemmar kunna göra, men visst behövs det
fler förtroendevalda men vi behöver bli
bättre på att sälja Facket!

E 210 Stockholm och Norrköping – Seko väg & anläggning
Omslagsbild: Solna, Stockholm
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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som tycker det är väldigt roligt att vara
fackligt aktiv och förtroendevald. Bland
annat så finns det en hel del som saknas
i kollektivavtalen, som skulle bidra till
en betydligt mer jämställd och jämlik
bransch. Detta både för män och kvinnor, men också för småbarnsföräldrar
som hon själv är.
Nyligen blev Jenny en av NCC´s 60
moderatorer för år 2019. Företaget har
utbildat 60 personer inom företaget, från
olika delar av landet – män, kvinnor,
unga, äldre, fackliga och chefer. Dessa
skall sedan åka runt inom det område
man har blivit tilldelad, för att föreläsa.
Detta projekt är inget nytt för NCC och
man har olika fokus och ämnen varje
år. 2019 är temat Mångfald. Föreläsningen är på 2-4 timmar med Powerpoint
och workshops, inriktat på mångfald.
Poängen med detta projekt är att nå ut
med företagets värdegrund – hur man
vill att man skall bete sig och arbeta med
dessa frågor.

Väg & Anläggning Stockholm

2018-12-21 11:10:11

God Avslutning och Gott Nytt!

År 2018 lider mot sitt slut och så även detta arbetsår!
I både den fackliga och den fackpolitiska världen har det varit ett intensivt, fullspäckat och spännande år!
År 2019 lär knappast bli sämre – med nya förhandlingar, fler fackliga
utmaningar och politiska val!

Seko Direkt och Seko Stockholm har
öppet som vanligt från och med den
7 januari.
Seko Stockholm klubb 210 Väg &
Anläggning hoppas att ni alla haft en
riktigt God Jul och att ni får ett riktigt
Gott Nytt år!
Kör försiktigt och ta hand om
varandra!

År 2018 avslutades med att den allmänna rösträtten och demokratin fyllde 100
år! Tråkigt nog, men heller inte helt oväntat, var det relativt tyst om detta i de
flesta medier – även ifrån fackföreningsrörelsen. Detta trots att kampen för den
allmänna rösträtten var en stor fajt för arbetarrörelsen då detta i allra högsta grad
var en fråga som gjorde skillnad på kön och inkomst. En klassfråga helt enkelt,
där arbetare inte ansågs värdiga denna rättighet. Så att år 2018 avslutades med
att flagga för denna mänskliga rättighet är något riktigt stort, men också något vi
aldrig får glömma att våra förfäder och förmödrar fick kämpa för att få igenom
och hade som livsmål!
År 2019 fortsätter både den fackliga och den fackpolitiska kampen för ett bättre
samhälle, en trygg och säker arbetsplats, en human arbetsmarknad, i ett jämställt
och jämlikt Sverige.
E210 tar julledigt och är tillbaka igen i februari. Ni kommer som vanligt att
kunna nå oss på klubbtelefonen, klubbmailen, hemsidan och i sociala medier.
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Städerskan fick besättningen att känna
att Tala är Guld, på årets Julbåt!
Wifi och anslöt sig till klubbens frågesport på Kahoot. Sedan fick de svara på
16 stycken frågor om alltifrån antalet
medlemmar, ungdomar och kvinnor i
klubben – till vad klubbens ordförande heter och vilka konton klubben är
aktiv inom i sociala medier. Man hade
30 sekunder på sig på varje fråga. Det
var en uppskattad aktivitet som även
fick deltagarna att slappna av och lära
känna varandra lite bättre.
Efter en bensträckare var det dags för

Städerskan, spelad av skådespelaren Ewa Carlsson, väckte känslor
och engagemang hos klubbens medpassagerare på 2018-års Julbåt! De
två föreställningarna avslutades
med två riktigt bra och givande
diskussioner – i bikupor samt i
storgrupp!

87 deltagare var med på 2018-års Julbåt
onsdagen den 12 december. Denna gång
bjöds det på två stycken fackpolitiska
monologer, i konferensen, spelade av
skådespelaren Ewa Carlsson.
Innan scenen lämnades över till skådespelaren Ewa Carlsson, hade klubbstyrelsen en kort presentation av sig
själva – en ovanligt fåordig sådan med
extremt lite information. Anledningen
till detta var att man denna gång valt
att testa med ett helt annat upplägg.
Tidigare år har konferensen inletts
med en sammanfattning av klubbens
verksamhet och aktiviteter för det snart
gångna året. Denna gång vände man på
det och lät istället deltagare få berätta – genom den digitala frågesporten
Kahoot. De 87 deltagarna delades in
i små lag, kopplade upp sig på båtens
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Ewa att ta över mikrofonen med sina
två monologer Städerskan och Tiga är
silver som tar upp svensk fackpolitisk
historia samt speglar människors vardag genom olika individer ombord på
ett tåg.
Monologerna fick deltagarna att
fokusera på hur man som fackföreningsrörelse lyckats få en stark plats i
samhället genom den svenska modellen,
allmän rösträtt och genom att bilda
ett politiskt parti och skapa lagar för
oss löntagare samt försöka få till ett
samhälle som inkluderar och respekterar alla. För en del deltagare var det
några historiska nyheter – för andra var
redan insikten stark. Det blev även en
diskussion om varför inte alla i dagens
samhälle inser vikten av det fackliga
medlemskapet och går med. Och varför
facket inte är lika starkt ute på golvet
och inte syns lika mycket som tidigare.
Den diskussionen gick sedan över till att
en av deltagarna tog ordet i storgrupp,

ställde sig inför
alla och pratade om vikten av att alla
m e d l e m m a r,
både förstår
och känner, att
det är Vi som
tillsammans Är
Facket!
Efter att ha
knutit ihop
säcken på ett
otroligt fint och
starkt känslomässigt sätt,
var det dags
att byta båt för
att samlas till
bords och äta
julbord tillsammans.

Text och foto:
Cassandra Solback
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Vad ger
Facket dig?
Vad är det du
betalar för?
Varför skall man egentligen vara med
i Facket? Behöver man vara med om
man har en schysst chef? Om man
får sparken är det väl bara att skaffa
ett nytt jobb? Kollektivavtalet finns
ju ändå så varför betala? Vad är det
egentligen jag betalar för?
Många kan frågorna vara och om
vi inte själva vet svaren, hur skall vi
då kunna förklara för våra kollegor
och få med dem på tåget? Idag spelar
individens egna vinning större roll än
någonsin tidigare!
Sverige har gått ifrån att vara ett
land man utvandrade ifrån, på grund
utav fattigdom, till att bli ett av världens rikaste länder! Detta på knappt
hundra år! När man har det bra – en
trygg tillvaro, ekonomisk stabilitet, en
bra hälsa och dräglig vardag då kan det
ibland vara svårt att komma ihåg och
förstå varför man egentligen har det
som man har det. Det tar lång tid att
bygga upp och utveckla saker och ting
och det kräver väldigt mycket kraft och
energi. Men det går väldigt snabbt att
riva ned, stanna utvecklingen och halvera
saker och ting. Därför är det viktigt att
komma ihåg att vi inte skulle ha det
som vi har det, om vi inte hade krävt
det tillsammans. Så fort vi tummar på
det så sker försämringar och saker och
ting raserar – det har vi fått erfara på
olika sätt och i olika lägen de senaste
25 åren. Därför måste vi alltid stå upp
för det Fackliga Löftet samt värna om
den Svenska Modellen!

Ju fler vi är desto starkare är vi – på
jobbet, i företaget, i sektionen/klubben, i
regionen, i Seko, i LO och som fackföreningsrörelse i Sverige. Detta tjänar varje
enskild individ på! Det lönar sig alltså
för dig att många är med! Men vad är
det du egentligen betalar för med din
fackavgift?
Som elevmedlem är ditt fackliga medlemskap ”gratis”. Du som elevmedlem
betalar ingenting – det gör övriga medlemmar i hopp om att du skall ansluta
dig som betalande medlem den dagen
du entrar arbetsmarknaden. Under din
tid som elevmedlem får du kontinuerlig
information om både branschen och
facket. Detta för att ge så bra och bred
inblick som möjligt, tills det är dags för
dig att gå med ”på riktigt”. Majoriteten
av elevmedlemmarna, som stannar kvar
i branschen, blir betalande medlemmar
den dagen de går ut i arbetslivet.
Som ny medlem får man en introduktionsavgift det första halvåret, som
innebär att man endast betalar 50 kronor
i månaden. Detta är för att kollektivet är
snällt och hoppas på att du skall stanna
kvar i kollektivet. Fackavgiften baseras
sedan på vad du har för månadslön.
Tjänar du mer så betalar du mer, tjänar
du mindre så betalar du mindre, men
procentiellt betalar alla lika mycket.
Men det absolut högsta man kan betala
är 488 kronor i månaden.

Om vi då tittar på den högsta avgiften på
488 kronor så är 125 kronor till A-kassan, som är en arbetslöshetsförsäkring.
Då har vi 363 kronor kvar. Av dessa
går 288 kronor till fackförbundet Seko
och 75 kronor till Seko Stockholm
klubb 210 Väg & Anläggning. I dessa
två poster ingår bland annat följande;
Trygghet – i form av förtroendevalda
som aktivt arbetar fackligt nära dig.
Ombudsmän som du kan ta hjälp utav
vid eventuella tvister eller behov av förhandling på ditt jobb. Assistenter och
rådgivare för medlemsfrågor.
Försäkringar – som tryggar din fritid
och höjer upp din A-kassa vid eventuell
arbetslöshet.
Facklig utbildning – som ger dig som
medlem eller förtroendevald rätt att gå
på utbildning för att lära dig mer om
facket, våra uppdrag, frågor och mål
och som du får batalt för att gå.
Ersättning vid strejk – konfliktersättning om arbetsplatsen tas ut i strejk
eller konflikt.
Rättshjälp – möjlighet till hjälp i
frågor som har samband med eller
betydelse för anställningen.
Medlemstidningar – branschspecifika
och lokala.
Sekokortet – laddat med förmåner
och rabatter i samarbete med LO
Mervärde.
Lokala aktiviteter och träffar, Julbåten, material, give-aways och lokalt
anställda.
Att stå för allt detta själv skulle kosta
betydligt mer än 363 kronor!

Så här ser tabellen ut i nuläget;

För dig som individ så tjänar du naturligtvis på att så många som möjligt är
anslutna – på ditt jobb, inom ditt företag,
i din sektion/klubb, i din region, i ditt
fackförbund, inom LO och i Sverige.

Text och montage:
Cassandra Solback
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Hur blev år 2018?

Vi sänder även en extra tanke till
Lennart Karlsson, ordförande för
Seko Norrköping klubb 203, som lämnade
jordelivet i början av året!

År 2018 var ett händelserikt år, på många olika sätt och på flera olika områden, för
Seko Stockholm klubb 210 Väg & Anläggning – på gott och ont!
Under året har bland mycket annat hänt och skett;
Ett flertal medlemmar och förtroendevalda har gått fackliga studier – flera förtroendevalda har tillkommit och
fler medlemmar har värvats. Arbetsplatser har besökts kontinuerligt och information om avtals- och medlemsförsäkringarna har dagligen givits ut. Detta år hade hela tre stycken olika almanackor – den traditionella lilla, röda
fickalmanackan, en lite större almanacka med lokal, facklig information i och den fackliga väggalmanackan som
även fanns år 2017. Nytt för detta år var även en digital almanacka på klubbens hemsida.
Det har bedrivits fackpolitisk valrörelse i samarbete med 6F och LO. Klubben har haft hela två årsmöten – ett
ordinarie och ett extra med ekonomisk redovisning. En digital fotokampanj på hela 16 veckor startades upp på
internationella kvinnodagen – bilderna bestod av fackliga ifrån olika delar av klubben, med olika fackliga citat ifrån
medlemmarnas vardag och verklighet. Det arrangerades ett grillevent ute vid klubbens hus i Sollentuna, under medlemsveckan. Sollentuna medlemsboende har bebotts av ett flertal medlemmar och har i princip stått fullt hela året.
Medlemsboendet och medlemstidningen E210 fyllde två år vilket firades med tre stycken, stora, fackliga korsord att
ladda ned från klubbens hemsida.
Klubben deltog i förstamaj demonstrationen och i prideparaden. Ett flertal skolinformationer har ägt rum på yrkeslinjerna och klubben har fått en hel del nya elevmedlemmar. Flera UVA-möten har genomförts. 2018 års ungdomsträff
ägde rum i city och avslutades med teamwork på Laserfortet. Ungdomsantalet har ökat i klubben – likaså antalet
kvinnor. Årets träff för Kvinnor i Branschen ägde rum i Solna med ett flertal intressanta föreläsare, följt av bland annat
motionsskrivning. Den andra kvinnoträffen flyttades fram från december till början av år 2019. Klubben hade i år en
representant i LO´s sommarkampanj Facket på sommarjobbet.
Ett flertal hastighetsmätningar har gjorts runtomkring och utanför länet. Klubbens hemsida har utvecklats och likaså
kontona i sociala medier. Kvinnor i Branschen och Ung-Vuxen i Seko har fått egna loggor. Ett flertal andra loggor har
även skapats. Ett flertal fackliga, korsordsvinster har delats ut.
Julbåten bestod av 87 stycken deltagare och årets föreläsare var skådespelaren Ewa Carlsson. Massor av förhandlingar har genomförts inom klubbens arbetsplatser. Aktivt deltagande i BYN och Galaxen. Representerat i Bygg din
Framtid.

Detta och mycket, mycket mer har år 2018 bjudit på!
Nu ser vi fram emot ett minst lika spännande och aktivt år 2019!
Vi ses på barrikaderna – vi hörs på telefon, mail, hemsida och i sociala medier!
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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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