
                                                                                                                    

 

  

NYTT FRÅN SEKTION RÖD  
     Nyheter från SEKO Tunnelbanans röda sektion tillsammans med skyddsombuden. 

 

Vecka 5/2014 

Sektionens mailadress: sektion122@gmail.com  

Ordförande: olle.klubb111@gmail.com                                      Vice ordförande: edgardo.klubb111@gmail.com 

                     Tel: 076 641 1034                                                                                Tel: 076 641 1284 

Kort från medlems- och nomine-

ringsmötet den 16 januari. 
 

Nomineringen är nu stängd för de allra flesta 

poster, förutom några som helt saknade nomi-

nerade namn. De kommer att vara öppna till 

årsmötet. 

 

Nedanstående poster kommer att vara öppna 

för nomineringar fram till eller på årsmötet: 

 

2 st ersättande revisorer på 1 år.   

1 st Skyddsombud Trafik GP på 3 år. 

1 st Skyddsombud Trafik VS på 3 år  

 

Öppna poster på Sektion Tjänstemän är: 

1 st ord styrelse på 2 år.  

1 st ord styrelse på 1 år. 

1 st valberedare på 1 år. 

 

Till dessa poster går det alltså att nominera per-

soner på mejladressen nedan. Personen som du  

nominerar måste samtycka till att bli nominera-

de och vara intresserad av att arbeta fackligt. 

valberedning.klubb111@gmail.com 

 

Många medlemmar ser med glädje att det kom-

mer att bli poströstning i år  också.  För att få 

poströsta gäller det att registrera sig först. 

  

Preliminära datum för valomgångarna är: 

Valomgång 1. v.8 perioden 17—21 februari. 

Valomgång 2. v.10 perioden 3 –7 mars.   

Mer information om valet, poströstning och 

adresser för registrering kommer framledes. 

Håll koll på klubbens hemsida!!! 

  

Medlemsmötet beslutade vidare efter förslag 

från klubbstyrelsen, att planeringskonferensen 

ska hållas i Stockholm istället för som tidigare 

planerat i Grekland. Medlemsmötet beslutade 

enligt klubbstyrelsens förslag att anslår 20.000 

kronor från planeringskonferensens budget till 

insamlingen för de grekiska arbetare och deras 

familjer, detta för att främja det internationella 

fackliga samarbetet.  

 

 

Nokas och rutiner vid värdehantering 

 
Jag har i tidigare nummer av Sektionsnytt skrivit 

om hur viktigt det är att skriva trafikhändelse-

rapporter. Det gäller i allra högsta grad då töm-

ningen av våra iCash-maskiner inte sker efter de 

överenskommelser som avtalats mellan MTR 

och Nokas. De rutiner som gäller är att Nokas 

inte får handskas med sedlar och mynt på ett 

sådant sätt att ”allmänheten” ser hur, eller att 

det sker. De får alltså inte mata ut sedlar inne i 

spärren, och de får definitivt inte lägga pengar-

na i högar på golvet eller arbetsbänkar inne i 

spärrutrymmet. Den lilla pinne som används för 

att koda av kassetterna ska heller inte sitta inne 

i spärrutrymmet utan ska finnas i pentryt, utom 

synhåll för ”allmänheten”. Om det ändå före-

kommer att de gör så här, så ska det skrivas 

THR om det för att problemet ska uppmärksam-

mas. Det är vår säkerhet det gäller och vi vet 

aldrig vem som står utanför och tittar. 
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I takt med att kemikalieanvändningen ökar 

såväl i yrkeslivet som i privatlivet, förändras 

människors hälsa. Som en direkt följd av detta 

finns en risk för att allergier och överkänslighe-

ter kommer att bli ett av framtidens stora ar-

betsmiljöproblem. Redan nu finns en tydlig 

trend att allergier, kontaktallergier och över-

känsligheter ökar på alla om områden.  

 

När det handlar om doftöverkänslighet visar 

forskningen att ca 6% av den vuxna befolk-

ningen har s k sensorisk hyperreaktivitet (SHR) 

och får problem av dofter. En undersökning 

bland vuxna svenskar visade att ca 16% kvin-

nor och 7% män får besvär av dofter. En annan 

undersökning visade att 26% av 12-åringar 

med astma och 10% av dem med allergisk snu-

va fick besvär av dofter. Antalet personer som 

får besvär ökar hela tiden.  

 

Många personer har besvärande symptom 

utan att veta vad det är som gör dem sjuka. 

Läkarkåren har mycket liten kunskap om sjuk-

domen då det inte har forskats annat än under 

de senaste 15 åren. Redan nu är många så sju-

ka att de är helt utestängda från arbetsmark-

naden och isolerade från samhället i övrigt. 

Det här är ett dolt och okänt funktionshinder 

som bara ökar i omfattning.  

  

Symtomen vid sensorisk hyperreaktivitet på-

minner om astma, men orsakerna till reaktio-

nen är inte samma. Doftöverkänslighet har 

inte ens med luktsinnet att göra, utan beror på 

det sensoriska nervsystemet. Kroppens för-

svarssystem aktiveras då nerver i luftvägar och 

ögon reagerar på kemiska ämnen och skickar 

signaler till hjärnan att aktivera försvaret. Någ-

ra vanliga symtom är luftvägsbesvär och be-

svär från slemhinnor i ögon, näsa och hals (t ex 

klåda och heshet), kognitiva besvär som att 

tappa ord, inte förstå vad du ser, ”hjärnan 

kopplar inte”, onaturlig trötthet o.s.v.  

 

Mycket låga halter av dofter och kemikalier, de 

behöver inte ens vara förnimbara kan utlösa 

reaktionen. Olika parfymerade produkter som 

rakvatten, tvätt- och sköljmedel, hygienpro-

dukter som deodorant, tvål, schampo, hår-

spray och lotion samt olika rengöringsmedel 

kan ge reaktioner. Även blommor, växter och 

kemikalier från målarfärg, inredning och möb-

ler kan ge problem.  

 

Idag finns inte någon medicinering eller be-

handling vid doftöverkänslighet. Istället är 

man helt hänvisad till att undvika det man inte 

tål. På så sätt skapas ett beroende av omgiv-

ningens hänsyn och förståelse att bl. a. avstå 

från parfymerade produkter, inte ta in doftan-

de växter. Att doftande produkter står tillsam-

mans med oparfymerade i butiker är ett pro-

blem då doften ”smittar” de oparfymerade.  

 

Det är viktigt med korrekt information om dof-

ter och överkänslighet för att öka kunskapen 

och förståelsen för att minska problemen sär-

skilt inom arbetsplatser där man arbetar med 

människor.  

 

SKYDDSOMBUDEN INFORMERAR 
 

Ett av framtidens arbetsmiljöproblem  


