Vi fyller 3 år!
Grattis till oss
för rösträtten!

Skol-SM
på Gotland!
Fr a m ti d e n o c h N u e t!

Försäkringen
upphör!
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Kan man bedriva valrörelse i en
rörelse som inte längre är lika stark?
Martin Fröjd vikarierar som handläggare
för den fackpolitiska verksamheten samt
EP-valet, på LO-distriktet i Stockholms län.
Han jobbade som valgeneral för Transport
avdelning 5 under förra höstens val till riksdag, kommun och landsting. Under våren
2019 har hans arbetsvardag mestadels handlat om EP-valet och LO´s kandidat Johan
Danielsson som är ny EU-parlamentariker i
Europaparlamentet!
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Om man tittar på resultatet av valkampanjen i
valet 2018 och nu senast 2019 så råder det inget
tvivel om att vi genomför våra samtal. Vi knackar
våra dörrar och vi uppnår våra samtalsmål. Det
finns så många fantastiska människor i våra
föreningar som sprudlar av engagemang. De
gör ett otroligt jobb året runt och lägger i den
högre växel som behövs under valrörelsen. Men
ändå sjunker både anslutningsgraden i vissa
förbund och vårt parti tappar väljare.
Sedan januari 2018 har jag mer eller mindre
jobbat heltid med att bygga upp, driva och
utveckla valkampanjer i rörelsen. Jag tänkte
passa på att dela med mig av mina tankar och
förhoppningsvis på så vis inspirera eller reta
upp er för att vi ska stå bättre rustade i framtida
valrörelser.
Min väldigt förenklade syn på valkampanj är
att om vi måste mobilisera och dra igång en stor
kampanjapparat för att nå ut till våra medlemmar
så har vi redan misslyckats. Vi har då misslyckats
med att vara just den folkrörelse som gjort oss
så starka.
Jag har stått på otaliga medlemsmöten och
berättat om vilken politik vårt förbund och
vårt parti driver i valrörelsen. Detta trots att
vår politik och våra frågor ska komma från
golvet, från våra medlemmar. Jag har presenterat valbara kandidater. Kandidater som ska ha
lyfts fram och nominerats av våra medlemmar,
kandidater som borde vara våra medlemmar. Kan
det vara så att politiken inte längre kommer från
våra medlemmar på golvet och att politikerna
inte längre är våra arbetskollegor? Vad beror
det på?
Jag ser idag förbundsavdelningar som inte
vill engagera sig politiskt. Fokus ska ligga på
de egna frågorna som kan lösas vid förhandlingsbordet. De vill inte prata politik på sina
möten eller utbildningar, med rädslan för att
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tappa medlemmar. Jag ser ett parti där
medlemmarna placeras i fack utifrån
huruvida de är akademiker, fackanslutna
eller SSU:are och där den indelningen
skapar konflikter och osunda maktspel.
Jag ser också hur engagerade kamrater
går in i väggen när engagemanget ska
räcka till att bära hela rörelsen för att vi
är för få aktiva medlemmar.
Framtiden kräver att vi agerar nu
och bygger en aktiv politisk rörelse.
Fackföreningarna måste skapa tryck i
politiska frågor som rör dess medlemmar
även utanför arbetsplatserna. Politiken
måste genomsyra hela verksamheten från
introduktionsutbildning, medlemsmöten
till rena fackpolitiska utbildningar där
förbunden lyfter och stärker sina framtida
politiska företrädare. Vi måste få fler
kamrater att engagera sig i LO-facken
i kommunerna och i de tvärfackliga
S-föreningarna.
Genom att flytta det politiska samtalet
från TV-debatten till det egna fikaborden
skapar vi förutsättningarna för att våra
frågor och idéer blir den politiska linjen
som driver landet framåt. När våra
medlemmar får vara med att forma
politiken så försvinner motivationen för
dessa att gå till ytterlighetspartier med
enkla svar. När politikern inte längre är
en figur på TV utan en kollega, granne
eller kamrat så försvinner misstron
och föraktet mot politiken. Genom de
politiska samtalen växer våra kollegor
och kamrater till politiska företrädare
som med stöd och motivation kan bli
kollektivets röst i våra parlament. Med
en satsning på det fackpolitiska arbetet
kommer hela rörelsen bli starkare.
Det kommer att krävas arbete och
tålamod. Men det kommer leda till att
vi får fler politiskt aktiva medlemmar
som driver sina kamraters frågor och fler
medlemmar som engagerar sig i valrörelsen. Att mobilisera väljare och bedriva
valkampanj kommer vi alltid att behöva
göra. Men då vi har en levande fackpolitisk verksamhet där våra medlemmar
tagit fram politiken – där våra medlemmar står med på valsedlarna. Då är vi en
folkrörelse och då vinner vi val.
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100 år!

Senvåren har inneburit och innebär
en hel del viktiga saker att fira! Men
vad kan slå 100 år av ett demokratiskt samhälle och land?
Den allmänna rösträtten i Sverige
fyller 100 år!
Under början av våren fyllde LO-distriktet i Stockholms län 100 år. Fredagen den
24 maj hade Fackliga Utskottet 100-års
kalas för demokratin i Sverige. Kalaset
ägde rum på restaurang Hubertus (där
fackpubarna är) på Drottninggatan i
Stockholm med en kort föreställning i
lokalen. Följt av intressanta och viktiga
diskussioner, fest och trevligt sällskap!

Grattis till oss för
rösträtten!

I bara 100 år har kvinnor och fattiga
män haft rätt att rösta i Sverige!
Det kan vara lätt att ta rösträtten för
given men att demokratin i Sverige
endast är 100 år gammal är viktigt
att komma ihåg! För hundra år sedan
beslutade Sveriges riksdag om att införa
allmän och lika rösträtt. Detta efter en
lång kamp och ett intensivt påverkansarbete!
Riksdagen kommer att uppmärksamma denna historiska milstolpe
genom ett demokratijubileum på hela
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fyra år! Det var nämligen så lång tid det
tog innan det hela var igenomklubbat.
Det första steget togs i december år
1918. Beslutet klubbades sedan igenom
år 1919 och det första valet som både
kvinnor samt fattiga män fick rösta i
ägde rum år 1921.
Firandet av detta kommer att ske på
flera olika kulturella och upplysningsfulla
sätt – runtom i landet. Utställningen
”Fira Demokratin” kommer att turnéra
runt på Sveriges olika muséer. I vintras
öppnade utställningen ”Ja, må den leva!
Demokratin uti hundrade år” i skyltfönstrena på myntorget i Gamla stan i
Stockholm. Där gestaltas scener ur den
svenska demokratiseringsprocessen.
Bland annat får man möta folk som
kämpade för demokratin genom folkrörelser. Politikernas rädsla för revolution
gestaltas också – liksom dagsaktuella
frågor om demokratin.
Det finns även en fantastisk affischutställning att ladda ned för att skriva ut
och sätta upp på arbetsplatsen!
Målet med jubileet är att öka kunskapen om demokratins historia. Dess
innebörd och betydelse – ge kunskap
om processen för demokratiseringen
och riksdagens roll i detta. Riksdagen
vill också väcka engagemang för demokratins och politikens betydelse i nutid
och framtid.
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Träff för Unga-Vuxna i Klubb 210!
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Text och foto:
Cassandra Solback

Det diskuterades även en hel del om
vikten av fackpolitisk samverkan och
facklig styrka i Europaparlamentet!

Danielsson, vars mål är att förbättra
och trygga vår arbetsvardag!
Vad gör vi och vad kan man göra?

Det här med om varför och hur Facket
skall lägga sig i politiken är inte alltid solklart! Vad det är för
skillnad på Riksdag,
Kommun och Landsting är inte heller
alltid det lättaste att
ha koll på. Därför

2019-års träff för Unga-Vuxna i
Seko Stockholm klubb 210 Väg &
Anläggning ägde rum den 9/5 – fylld
med information, viktiga diskussioner, spännande gäster
och rolig bowling!

För fjärde året i rad arrangerade
stockholmsklubben en ungdomsträff för sina unga-vuxna
medlemmar, under 30 år. Årets
träff ägde rum den 9/5 ute i våra
lokaler i Fackets Hus i Solna.
En del unga-vuxna som
deltog har varit med
tidigare – för andra
var det den första
heldagen med sitt
fackförbund!
Nio unga-vuxna
deltog under denna
dag, som leddes av en
anställd och förtroendevalda i klubben.
Dagens upplägg
fokuserade på vilka
Facket är och vad vi
gör. De fackliga värnen,
värdegrunden och människosynen.
Vad en demokratiskt styrd organisation
innebär. Hur Seko fungerar. Vilka LO
är och vad gör Karl-Petter ”Kålle”
Thorwaldsson i borgen? Vilka är TCO
och Saco – vad innebär egentligen den
Svenska Modellen och hur viktiga är
kollektivavtalen?

Att ha kul ihop
skapar gemenskap och starka
nätverk!

gick vi igenom de olika parlamentens
skillnader och hur det som klubbas igenom där påverkar fackligas vardag och
liv. Vilka lagar arbetarrörelsen dagligen
använder sig utav och dess vikt.
Sedan blev det såklart fokus på
det då kommande EP-valet och LO´s
gemensamma fackliga kandidat Johan
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Hur ser en ombudsmans vardag ut och
hur kan man som
ung-vuxen engagera sig
fackligt? Det var också
frågor som vi ägnade
dagen åt att gå igenom.
Årets ungdomsträff besöktes av Seko Stockholms ordförande Karin
Åkersten, Erik Persson
som är fackpolitiskt ansvarig
i regionen. Viktor Risling som
är ungdomsansvarig i regionen och Väg
& Banombudsmannen Sandra
Lindström.

Klubbens ungdomsträffar avslutar alltid
dagen med någon rolig
aktivitet där man behöver
kommunicera och samarbeta med varandra. Årets träff
avslutades med bowling!
All ny information och
kunskap hann sjunka in
medans man avslappnat
samtalade om både det ena
och det andra. Detta samtidigt som man
försökte hjälpa sina kompisar att få så
många strikes som möjligt! Bowlingens
tre vinnare var Mostafa Al Obaidi från
Skanska, Jenny Johnsson från NCC
och Amir Rashib från Peab.
Grattis till er!
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Klubben på Skol-SM på Gotland!

äff
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Solback

Seko Stockholm klubb 210 Väg &
Anläggning deltog självklart under
Skol-SM på Gotland i dagarna två,
för att informera om Facket och
svara på frågor!

rum där gymnasie-elever tävlar i olika
precisionsmoment inför publik. Momenten kan till exempel vara att stänga
en tändsticksask med skopan eller att
knäcka ett ägg utan att äggvitan rinner ur.
gymnasiet.
För Sekos del är det bra att delta
i Skol-SM för att stötta branschens
blivande arbetstagare. För att visa upp
den fackliga organisationen och dess
funktion. Samt för att diskutera och
svara på frågor.
En hel del give-aways delades
även ut under dessa dagar. Klubben
hade även en digital fototävling som
eleverna och andra besökare kunde
delta i. Uppdraget var att ta en selfie (bild på sig själv), en wefie (bild
tillsammans med någon annan) eller
en groupie (gruppbild), inkludera
Seko-loggan på något vis och lägga
upp bilden på Instagram under hashtagen sekovägenframåt. Vinnarna för
bästa foto vann sedan en biobiljett.

Klubbstyrelsens förtroendevalda Jenny
Johnsson och Frode Burman åkte tillsammans med Seko Stockholms regionala
skyddsombud Ulf Andersson till Gotland
under maj månad, för att delta i Skol-SM
för maskinförare.
Den 17-18 maj ägde arrangemanget

Skol-SM för maskinförare äger
rum varje år – med olika skolvärdar.
2019-års Skol-SM arrangerades av
Wisbygymnasiet. 15 stycken gymnasieelever ifrån landets olika bygg- och
anläggningsprogram deltog i detta SM.
Tävlingen genomförs i samarbete med
Byggnadsindustrins yrkesnämnd. Varje
tävlande skolelev kör både lastmaskin
och hjulgrävare. På max 20 minuter
skall de ta sig fram genom en tävlingsbana med de olika precisionsmomenten.
Årets vinnare blev Johan Larsson
ifrån Wisbygymnasiet. Tvåa kom Felix
Johansson ifrån Kattegattgymnasiet och
trea kom Marcus Bolin ifrån Ingelstad-
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Text: Cassandra Solback
Foto: Frode Burman
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Olycksfallen
upphör och blir
frivilligt!
Nej, det är tyvärr inte så att det är
frivilligt med olycksfall!
Däremot så blir ditt obligatoriska
tillägg till olycksfallsförsäkringen i
Seko Väg och Ban frivilligt!

bli frivillig.
Detta innebär, förutom att det är viktigt
att du känner till denna förändring, att
du behöver ta ställning till det hela.
Vill du ha försäkringen framöver?
Det går såklart alldeles utmärkt – enda
skillnaden är att du måste betala för
den själv.

Olycksfallsförsäkringen förändras från
och med den 1 juli och du har, per brev,
uppmanats till att ta ställning kring
detta innan den 25 maj!
Det tillägg för olycksfallsförsäkringen
som tidigare har ingått automatiskt i ditt
fackliga medlemskap blir från och med
den 1 juli frivilligt. Information om detta
har skickats ut till samtliga medlemmar
per post, men det är inte säkert att
informationen nått fram till alla ändå.
Som medlem i Seko omfattas du
av en olycksfallsförsäkring med ett
invaliditetsbelopp på upp till 200 000
kronor. Väg & Ban har valt att teckna
ett kompletterande skydd för invaliditet
som hittills har varit kostnadsfritt för
dig som medlem. Tidigare har försäkringen finansierats genom kollektivavtal, men från och med den 1 juli så
kommer försäkringen att övergå till att

Detta gäller för dig under 65 år!
Det kompletterande tillägget ger dig
högre ersättning vid invaliditet. Försäkringebeloppet är 800 000 kronor,
för dig under 65 år. Detta kostar 22
kronor i månaden.
Svarstalongen som skickats ut till dig
per brev skulle ha skickats in senast den
25 maj, ifall du fortsatt vill ha försäkringen. Om du kryssat i Ja och undertecknat talongen så börjar försäkringen
att gälla den 1 juli, när den obligatoriska
upphör. Försäkringen faktureras sedan
på samma sätt som dina övriga gruppförsäkringar i Folksam.
Om du inte vill ha försäkringen så
behöver du inte göra någonting – då
upphör den automatiskt den 1 juli.
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Detta gäller för dig över 65 år!
För dig över 65 år är försäkringsbeloppet vid invaliditet 200 000 kronor.
Även du har fått hem ett brev om att
denna försäkring blir frivillig från och
med den 1 juli. Om du valt eller väljer
att fortsätta att ha denna försäkring så
kostar det 8 kronor i månaden.
Om du kryssat i Ja och undertecknat
talongen så börjar försäkringen att
gälla den 1 juli, när den obligatoriska
upphör. Försäkringen faktureras sedan
på samma sätts om dina övriga gruppförsäkringar i Folksam.
Om du inte vill ha försäkringen så
behöver du inte göra någonting – då
upphör den automatiskt den 1 juli.
Har du missat det utskick Seko
har gjort till dig och missat att fylla i
talongen eller om du har övriga frågor
kring detta så kontakta Folksam på
0771 950 950
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...

Kontakta Facket:
Seko Direkt 0770-457 900

När du har frågor som rör ditt jobb eller
behöver personlig rådgivning. Oavsett vart
du bor i landet, når du oss alla vardagar
kl.08:00-17:00.
Du kan även maila till;
sekodirekt@seko.se

Seko Stockholm – din lokala avdelning

Seko Stockholm
Box 1032
171 21 Solna
Telefon; 08-454 84 00
Mail; stockholm@seko.se
Facebook;
- Seko Stockholm
- Seko, Service- och kommunikationsfacket

Seko Stockholm Väg & Anläggning
– din lokala klubb

Seko Stockholm Väg & Anläggning
Box 1032
171 21 Solna
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2
Telefon; 08-35 06 30
Mail; vag&anlaggning.stockholm@seko.se
Hemsida: sekosthlmva.se
Facebooksida; Seko - Väg & Anläggning - Klubb 210
Facebookgrupper;
- Kvinnligt Nätverk - Väg & Anläggning - Kvinnor
i Branschen
- Unga-Vuxna i Seko Stockholm Väg & Anläggning
Instagram; Sekovagochanlg210
Twitter; @SekoVagochAnlg
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E210NR32019.indd 8

#sekovagoanlaggning #klubbenfördig
#fackligvardag #mervärde
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