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Alla människors lika rätt!
Ingen skall diskrimineras!
En bra arbetsmiljö för Alla!
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Fackets närmsta stora utmaning är
högerns attacker mot våra vapen...

I
N
L
E
D
A
R
E

Alexander Linholm
Ombudsman
Seko Stockholm,
ordförande SekoSossen

Ska vi acceptera att vår trygghet monteras ned och att högern rycker vårt
enda vapen ur händerna på oss? Eller
ska vi ta kampen för en humanare arbetsmarknad – där kollektivavtalen är
starka och den svenska modellen står
säker? För oss arbetare är valen 2018
avgörande för om vi ska kunna flytta
fram våra positioner och få bättre
villkor på våra arbetsplatser – eller om
vi ska pressas tillbaka! Det handlar om
såväl våra lagar som våra kollektivavtal.
Det finns de som försöker förminska politiken till sakfrågor som flygskattens vara eller
icke vara, eller premisserna för hur vi ska ta
emot de som flytt krig och förföljelser. Vi får
aldrig glömma bort vad politiken egentligen
handlar om;
Hur fördelar vi resurserna mellan de
som äger och profiterar på andras arbete.
De så kallade arbetsgivarna och mellan
arbetarna – de som faktiskt gör arbetet
som andra gör vinst på.
Makten över värdet som skapas när vi
arbetar och hur det ska fördelas är A och
O i politiken, och det som skiljer höger
ifrån vänster.
Antingen vill man som högern avreglera
arbetsmarknaden genom avskaffandet av
stora delar av LAS (Lagen om anställningsskydd). Därigenom göra arbetare tysta och
fogligare när vi inte vågar protestestera
mot missförhållanden, av rädsla för att
förlora jobbet. Något som bara skulle
gynna arbetsgivarna. I jakten på en avreglerad arbetsmarknad ingår också en
försämrad A-kassa, så att vi i oron över
att inte kunna betala lån, hyror eller låta
barnen spela ishockey blir beredda att
inte kräva förbättringar. Vi kanske till och
med skulle acceptera försämringar av våra
anställningsvillkor. De enda som gynnas
är företagen.
Eller så vill man precis tvärtom – för mot
dessa högerpåhitt står en socialdemokrati

Arbetsmarknaden styrs av lagar och
kollektivavtal. Vi håller hårt i våra avtal
medans högern vill begränsa strejkrätten. Tror ni att vi hade fått rätten att
kräva kollektivavtal hos underentreprenörer, fått extra pensionsavsättningar, låglönesatsningar, arbetstidsförkortningar
etcetera – utan vår rätt till att ta ut strejk?
Strejkrätten och arbetskraften är det
enda som får arbetsgivarna att acceptera våra krav. Genom att ålägga oss själva
fredsplikt garanterar vi inkomster för
företagen och de kan gå med på våra yrkanden. Men om högern redan gett dem
arbetsfred, varför ska de då gå med på
förbättringar av våra anställningsvillkor?
Jag vet vad jag föredrar och hoppas att
ni som läser detta håller med mig! Gör
du det så engagera dig för att se till att vi
får en socialdemokratiskt ledd regering!
Gå gärna med i Seko-Sossen så ser vi
till att du får alla verktyg du behöver för
att föra diskussionerna runt fikabordet
på arbetsplatsen.

E 210 Stockholm och Norrköping – Seko väg & anläggning
Omslagsbild: Seko Stockholm i prideparaden
Ansvarig utgivare: Ola Fält
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som är beredd att stärka LAS – så att
den eländiga anställningsformen Allmän visstid avskaffas! En lag som gör
att många yngre på arbetsmarknaden
sover med mobilen under kudden,
för att inte riskera att missa ett eventuellt arbetspass. Att på detta sätt bli
”inkallad”för ett fåtal timmar gör vår
ungdom till trälar som tvingas kräla för
arbetsgivarna! Skulle de säga ifrån kan
de vara säkra på att aldrig få ett sms
igen. En situation som endast företagen
tjänar på.
Socialdemokratin vill även täppa
igen hålen i LAS så att det inte ska vara
möjligt att ”hyvla” någons anställning.
Att tvinga någon, som jobbat heltid i
flera år, att övergå till deltid.
Hyvling var något vi inte trodde var
möjligt, förrän Arbetsdomstolen nyligen
gav Coop rätt att göra just så mot sina
anställda.
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Hoppas sommaren fyllt på
med ny energi – nu kör vi
vidare!
Semesterperioden lider nu mot sitt
slut, men sommaren återstår förhoppningsvis ännu ett tag!
I den fackliga världen har det varit fullt ös trots sommar – än mer
blir det till hösten när branschens
alla medlemmar är tillbaka ute på
fältet igen.
Att ha semester är inte bara kul, utan
även nödvändigt! Alla behöver vi
varje år några veckors ledighet för att
vila upp oss, tänka på annat, njuta av
tillvaron med våra nära och kära, ha
möjlighet till att resa bort någonstans
eller bara få vara.
Halva riket går omlott under sommarmånaderna och vardagen kan för
många se helt annorlunda ut. Till exempel så bjuder varje år på framtidens
löntagare – nämligen en ny kull med
sommarjobbare.
Varje år tar LO i sin tur in sommarjobbare, i form av unga, fackligt aktiva,
vars arbetsuppgifter är att besöka sommarjobbare runt om i hela länet. Varje
år besöks tusentals sommarjobbare som
vid dessa träffar får vetskap om sina

rättigheter och skyldigheter i arbetslivet
– och varför facket är så viktigt!

Hoppas sommaren har gett dig ett nytt
tillskott av energi inför hösten och
vintern! Nu kör vi vidare med fler kampanjer, aktiviteter, hastighetsmätningar,
arbetsplatsbesök, facklig utbildning och
mycket, mycket mer!

Bemanningen för de olika fackförbunden inom LO kan se olika ut under
sommarmånaderna. Därför hjälper de
olika regionerna i landet varandra i
semestertider.
LO stöttar upp sina 14 förbund på
olika sätt genom olika sommarkampanjer. Förutom Facket på Sommarjobbet så har LO tillsammans med de
14 förbunden en monter i Pride Park,
med information om facket och våra
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värderingar, under Pride-veckan.

Trots fullt ös – kör ej vårdslöst!
Tänk på motparten – sänk farten!
Text och montage: Cassandra Solback
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Klubb 210 arrangerade årets
Ung.träff med avslutning på
Grönan!
Stockholmsklubben satsar på framtiden och bjuder in sina yngsta
medlemmar för att informera om
facket och det fackliga arbetet.
Under en endagarsträff samlades
unga medlemmar för bland annat
genomgång av de nya kollektivavtalen, LO-organisationen, Sekos
uppbyggnad och facklig aktivism.
För att bygga vidare på kamratandan och sammanhållningen avslutades dagen med femkamp.
Ena laget i en av femkampsgrenarna inne på tivolit Gröna Lund.

Liksom förra året bjöd klubb 210 in
ungdomar till en heldagskonferens med
genomgång av det fackliga arbetet.
Det är av oerhört stor vikt att alla
medlemmar – i alla generationer känner till fackets värderingar, det fackliga
arbetet – får vetskap om hur man kan
aktivera sig, samt lär känna sin klubb
och sitt förbund.

är en webbsida där man kan samla in
gruppens åsikter.
Deltagarna går, via sina mobiler, in
på mentimeter.com där de använder sig
utav en kod för att komma fram till den
frågeställning föreläsarna skapat.
Sedan svarar varje deltagare, var och
en för sig, på frågeställningen genom
att skriva in ett ord på vad man känner
eller tycker. Man kan också svara med
hjälp av emojis.
Svaren kommer sedan upp på sidan
– de ord som flera personer skriver in

Fredagen den 19:e maj samlades gänget på Skansens konferensanläggning.
Direkt efter frukost fick gruppen börja
lära känna varandra, följt av allt vad
dagen hade att erbjuda.

För att mäta gruppens intresse och kontinuerligt få in åsikter kring upplägget
använde man sig av Mentimeter, som

blir större än de andra orden. Varje deltagare är anonym och man kan därför
få ett ärligare svar.
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Dagen gav många bra diskussioner i
konferensrummet. Tankar kring varför
saker och ting ser ut och är som dem
är – vad man kan göra åt det, samt hur
viktigt det är att var och en utav oss är
med och både försöker förändra och
förbättra tillvaron.
För att stärka gruppdynamiken ytterligare och avsluta denna fredag på ett
trevligt sätt, avslutades eftermiddagen
med femkamp inne på Gröna Lund.
Gänget delades upp i två lag som tävlade i olika femkampsgrenar. Vinnarlaget korades när kvällen närmade sig.
Många valde att stanna kvar inne på
tivoliområdet, efter att femkampen var
avslutad, för att lära känna varandra
vidare och fortsätta att umgås.
Klubb 210´s ungdomsansvariga
och anställda är nöjda med dagen och
hoppas på en fortsatt medlemsökning
bland den yngre generationen.
Text och Foto:
Cassandra Solback
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Klubb 203 Norrköping höll i
gymnasiemässa för nya elever!
Norrköping och klubb 203 var med
och arrangerade årets stora mässa
för blivande gymnasieelever på
Bråvallaområdet. Detta i hopp om
att få fler unga att välja bygg- och
anläggningsbranschen.
Årskurs åttaelever ifrån Norrköping,
Söderköping och Valdemarsvik
bjöds in till denna mässa i slutet av
maj och början av juni.
Det var inte det bästa vädret under
mässans tre dagar, men humöret bland
ungdomarna var ändå på topp!
Mässan hölls både inomhus och
utomhus och ett flertal uställare fanns
på plats. Själva poängen med denna
Byggmässa är att eleverna får prova på
olika yrken och arbetsmoment, med
vägledning av lärare, gymnasieelever
och yrkesverksamma. Förhoppningen är
sedan att få fler elever att välja bygg- och
anläggningsbranschen, när det sedan är
dags att välja gymnasieinriktning och
yrkesval.
Mässan arrangerades av East Sweden
Infra Cluster, BYN, Sveriges Byggindustrier, Byggnads, Maskinentreprenörerna, Seko, Ebersteinska gymnasiet
och Norrköping kommun.

Tillsammans försökte dessa arrangörer
locka ungdomar till en bransch som
kommer att kunna erbjuda jobb många
år framöver. Företagare, fackligt aktiva
och anställda, samt gymnasieelever var
under dessa tre dagar på plats för att
guida åttondeklassare i dessa yrken.
Väldigt många ungdomar tyckte att
branschen verkade intressant och skulle

kunna tänka sig en framtid inom någon
av yrkeskategorierna – killar liksom
tjejer.
Arrangörerna bjöd in alla ESIC-företag
till att medverka under denna mässa
dessa dagar, vilket gjorde att mässan
bjöd på många spännande och roliga
aktiviteter för ungdomarna.
Seko Norrköping klubb 203 hoppas
på att detta arrangemang och deras
medverkan dessa dagar, kan få fler
unga att välja en gymnasieinriktning
tillhörande klubben. Något man ifrån
Sekos håll försökte trycka på var att
majoriteten av branschens nuvarande
gymnasieelever redan står med en
anställning som väntar, direkt efter
studenten.
Hur många ungdomar det blir som
söker in till branschens gymnasieskolor,
visar sig under det kommande läsåret.
Text och foto: Cassandra Solback
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Arbetslivet skall vara jämlikt!

Sandra Lindström tillsammans med Tim Söderström (Pendelklubben i LOtältet under Pridefestivalen 2017. Foto: Hanna Björklund, Byggnads

Stefan Johansson, Målarna poppar
Popcorn. Foto: Sandra Lindström

Det får aldrig råda något tvivel om
att arbetslivet skall vara jämlikt
– för ett jämlikt arbetsliv – för ett
jämlikt Sverige.

olika typer av frågor och diskussioner
mer eller mindre intressanta. Föregående år var det mycket diskussioner och
frågor kring försäkringar – medans
festivalens besökare detta år ville veta
mer om Seko och dess branscher – men
även om facket rent generellt.

de identitet eller uttryck är två av sju
diskrimineringsgrunder som omfattas
av diskrimineringslagen. De övriga är
kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Facket arbetar alltid för allas lika
rättigheter, jämställdhet och jämlikhet.
Därför är det oerhört viktigt att alla
typer utav diskrimineringar tas på allvar
och meddelas ombudsman eller lokalt
fackligt ombud. Ingen skall behöva
diskrimineras på jobbet och det krävs
att alla hjälps åt för att detta skall bli
en verklighet.

Så lyder LO´s motto och därav
är det en självklarhet att LO har
ett bemannat tält inne på Prideområdet under Pridefestivalen i
Stockholm.
13 av LO-kollektivets 14 fackförbund
var med och bemannade LO-tältet under
prideveckan detta år. Självklart var Seko
ett av de förbunden! Musikerförbundet
deltog för första gången.
LO har närvarat under Pridefestivalen
i Stockholm i flera år. Det är oerhört
viktigt att visa att LO med dess förbund
står upp för alla människors rätt i samhället och på arbetsplatsen – i alla lägen.
Pridefestivalen i Stockholm besöks
av tusentals människor, ifrån olika
delar av landet och världen. Många
otroligt viktiga och givande samtal sker
i LO-tältet under en sådan här vecka.

LO´s närvaro under Pridefestivalen
ger avtryck!

Alla människors lika värde och rättigheter är en facklig grundfråga!

Sandra Lindström, ombudsman på
Seko Stockholm Väg & Ban var en
av de fyra som bemannade tältet för
Sekos del under festivalveckan. Sandra
bemannade tältet, olika tider, under
fyra dagar.
Något hon reagerade på är att oerhört
många varken vet vilka LO eller Seko är
– vilket ökar vikten av fackets närvaro
ytterligare under denna festivalvecka.

Sexuell läggning och könsöverskridan-

Olika år och olika tider på dygnet gör
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Fackets medverkan är viktig ur flera
aspekter!
Sandra Lindström tycker inte bara att
det är oerhört kul och givande att arbeta
inne på Pridefestivalområdet – hon tycker även att det är oerhört viktigt.
Det är ett forum att möta människor
och medlemmar på, när de inte behöver hjälp, utan bara vill diskutera. Det
är viktigt att facket inte bara känns
närvarande och viktigt vid eventuella
problem. Bemanningen i tältet ger också
en helt annan möjlighet till att fånga
upp åsikter, tankar och idéer om vad
facket och Seko bör satsa extra på, eller
kan göra bättre.
I övrigt tycker Sandra att det är otroligt
kul att träffa alla glada, trevliga och openminded människor under festivalveckan.
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.
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 Fax 08 454 84 12,
stockholm@seko.se

Kontakt med din klubb:
Seko Stockholm väg & anläggning
Box 1032
171 21 Solna
Besöksadress: Skytteholmsvägen 2
Telefon: 08-35 06 30
Fax: 08 454 84 12,
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
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