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SEKO bjuder på julbord 
 

Julbordet hålls dessa datum:  

 

Mån. 16 dec, kl. 12:00—17:00 

Tisd. 17 dec, kl. 12:00—17:00 

Ons. 18 dec, kl. 16:00—20:00 

Tors. 19 dec, kl. 12:00—17:00 

Fre. 20 dec, kl. 12:00—17:00 

 

Havregatan 4. vid Skanstull Ingång från gården.  

Anmäl ditt deltagande till SEKO:s julbord senast 

den 8 december till e-postadressen nedan. 

medlemsaktivitet.klubb111@gmail.com 

Ange namn, anställningsnummer och vilken dag 

du önskar gå. Om du skulle få förhinder så hör av 

dig så någon annan kan få din plats.  

Varmt Välkommen                                    

Medlemsmöte onsdagen den 11 

december. Kl. 14:30 

 

Plats: Havregatan 4. Ingång från gården. När-

maste T-bana Skanstull. Busshållplats Eriksdal: 

3, 4, 55, 74, 164.  

 

Här har du som medlem en viktigt forum för 

att få framföra dina åsikter. Kom och gör din 

röst hörd! Går du på din fritid får du 2½ tim-

me tid åter eller kontant. Du har sammanlagt 5 

timmar per år för att gå på fackliga informations-

möten, så utnyttja dina rättigheter. Tillsammans 

är vi starka men det kräver också kunskap och 

engagemang för att nå dit vi vill.  

 

Förtydligande om avgiftsklasser 
 

Den tabell som publicerades vecka 42 behöver ett förtydligande då summorna som angavs 

bara är avgiften till förbundet. På den summan tillkommer avgifter för A-kassa med 163 kr (om 

man är ansluten till den) samt en avgift till klubb 111, som varierar mellan 0 till som mest 50 kr.  

Lönenivå Klass Förbund Klubb 111 FACK avg. A-kassa Summa 

Introduktion 2 50 kr 0 kr 50 kr 163 kr 213 kr 

11000 - 13999 3 180 kr 30 kr 210 kr 163 kr 373 kr 

14000 - 16999 4 206 kr 44 kr 250 kr 163 kr 413 kr 

17000 - 19999 5 237 kr 48 kr 285 kr 163 kr 448 kr 

20000 - 22999 6 257 kr 48 kr 305 kr 163 kr 468 kr 

23000 - 25999 7 273 kr 50 kr 323 kr 163 kr 486 kr 

över 26000 8 288 kr 50 kr 338 kr 163 kr 501 kr 
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SKYDDSOMBUDEN INFORMERAR 
 

Dekalen Felanmäld är felanmäld och åtgärdad 
 

En kollega frågade vad som orsakade den star-

ka doften från felanmäld-dekalen. Frågan led-

de till att två rätt otrevliga ämne i färgen som 

använts på dekalen upptäcktes. Det visade sig 

att det fanns rester av ett lösningsmedel samt 

ett annat ämne som båda två påverkar det 

centrala nervsystemet. Har du känt dig yr så 

kan det vara dekalen du reagerat mot. 

Vi människor kan känna doftar därför att vi har 

sinnesceller som sitter högst upp i nästaket. 

De här cellerna kan upptäcka molekyler av äm-

nen som svävar omkring i luften. Våra näsor 

upptäcker dofter betydligt tidigare och vid 

mindre mängder av molekyler än något instru-

ment kan.  

I dekalfallet är det molekyler av lösningsmed-

let vi kan upptäcka med näsan. Varje molekyl 

har även en viss vidhäftningsförmåga vilket 

innebär att molekyler från andra skadliga äm-

nen kan åka snålskjuts. Vad kombinationen av 

ämnen på lång sikt kan ställa till med kan man 

aldrig riktigt förutse. Därför ska man använda 

sig av försiktighetsprincipen, d.v.s. använda sig 

av ämnen som man vet är ofarliga.  

MTR har efter att skyddsombuden börjat intressera sig för frågan kommit överens med trycke-

riet att använda en annan blandning av färgen, som inte luktar på samma sätt. Alla dekaler som 

levereras från lagret från och med nu kommer att vara den nya ”doftfria” dekalen. På bilden 

kan du se skillnaden mellan nya och gamla dekalen. Texten ”För mer information …..” finns 

bara på den nya dekalen.  

 

Glöm inte att skriva THR om du upplever hot, våld eller något 
som är utöver det normala under din arbetsdag!!! 
 

 


