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Nya medlemsavgifter 
 

Kongressen har tagit beslut om nya medlems-

avgifter för Sekos medlemmar. Det kommer att 

bli åtta avgiftsklasser i stället för de elva som 

finns idag. De två lägsta stegen, klass ett, som 

är ett introduktionsmedlemskap i sex månader, 

och klass två kommer ha en avgift på 50 kronor.  

 

Den nya avgiftstrappan ser ut så här: 

 

      Klass   Inkomst         Avgift 

 1  Introdukion   50 

 2   0 – 10999    50 

 3  11000 – 13999   180 

 4  14000 – 16999   206 

 5  17000 – 19999   237 

 6  20000 – 22999   257 

 7  23000 – 25999   273 

 8    > 26000   288 

 

 

 

(Saxat från förbundet SEKO:s informationsbrev) 

”Ny medlemsförmån ska pres-

sa räntorna på bolån  
 

Seko kommer inom kort att erbjuda medlem-

marna en ny förmån som ger lägre bolånerän-

tor. Förmånen är ett samarbete mellan samtli-

ga förbund inom LO Mervärde och det obero-

ende företaget Samlas. Förmånen innebär att 

Samlas förhandlar med bankerna och att med-

lemmarna kan välja det bolåneerbjudande 

som passar dem bäst.  

 

För många LO-medlemmar är bolånen den i 

särklass största utgiften. Men för de 50 procent 

av medlemmarna som har bolån är det få som 

prutar. Därmed går de miste om tusenlappar 

varje år. Samtidigt har bankernas marginaler 

ökat kraftigt den senaste tiden. 

 

Samla in intresseanmälningar 

Förhandlingarna med bankerna pågår under 

hösten. För att öka förhandlingsstyrkan måste 

vi tillsammans kunna visa att det finns ett stort 

intresse. Ju fler medlemmar som visar sitt in-

tresse för förmånen, desto lägre räntor kan vi 

förhandla oss till. Prata gärna med medlemmar 

om förmånen och få dem att visa sitt intresse. 

Be dem skriva upp sig på samlas.se/seko eller 

på intresselistor som har skickats till din klubb. 

 

Passa även på att skriva upp dig själv. Att visa 

intresse är inte bindande – Samlas håller 

intresserade medlemmar informerade om för-

månen, som kommer att göras tillgänglig under 

första kvartalet 2014.”  

 

Sista dagen på Hornsbruksgatan 
 

har nu kommit, och flyttlasset från den gamla 

klubblokalen går den 21 oktober. Den nya 

klubblokalen, högst upp vid Gullmarsplan är 

mindre, men fräschare. Det gamla telenumret 

08-668 2906 till expeditionen gäller fortfaran-

de. För besökande finns en ringklocka vid ytter-

dörren på våningsplanet att ringa på så kom-

mer någon och öppnar. 

Löneförhandlingen avslutad 
 

Löneförhöjningen är på väg!!! Läs mer 

om lönerna på klubbens hemsida!  
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Varning för syraklotter på glas och metall 

Så här skriver en firma som heter JM2P om syraklottret. 

”Information!! 

Vi vill informera om en risk som vi har upptäck i samband med vårt arbete gällande restaurering 

och skydd av glasytor i publika transporter. Vi har funnit att etsningar på glas har ökat i offentliga 

miljöer och att syran som används troligtvis är flourvätesyra (se info nedan). Det är en av det få 

syror som etsar glas. Flourvätesyra är farligt om det kommer i kontakt med huden och även en 

etsning som är gjord lämnar rester som kan aktiveras och orsaka kroppsskada. Syran ger en ökad 

risk för alla som kan komma i kontakt med den.  

Om ni ser en skadad yta där ni misstänker förekomst av någon kemikalie, gå ej nära! Spärra av 

området för att förhindra att någon kommer i kontakt med ytan, och kontakta därefter utbildad 

personal för identifiering av risken samt vid behov sanering av området.” 

 

Lite längre ner i samma häfte skriver de: 

 

”Fluorvätesyra (kemisk beteckning HF) är både starkt frätande och giftig. Förutom svåra bränn-

skador kan den också orsaka skador på vitala inre organ (hjärta, lever, njure) vilket kan leda till 

livshotande tillstånd.” 

”Vid exponering så angrips alltid vävnaden, men ibland med en fördröjd verkan.  

Vid höga koncentrationer uppstår en omedelbar brännande känsla i vävnaderna och brännska-

dan blir snabbt synlig i form av hudrodnad och eventuellt vitgröna fläckar. Men vid lägre kon-

centrationer kan smärta och hudrodnad fördröjas upp till 24 timmar efter kontakt vilket gör ska-

dan svår att identifiera och behandla i tid.” 

 

SKYDDSOMBUDEN INFORMERAR 
 


