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Nomineringslista och valkatalogen 
 



Hej! 

Här är nomineringslista med alla platser och personerna som ställer upp. 

Glöm inte att valomgången 1 är onsdagen den 17 februari mellan kl 10.00-

18.00 vid GUP och VÄS samt torsdagen den 18 februari samma tider på TCE 

och LIH. 

Eventuellt en andra valomgången är onsdagen den 2 mars mellan kl 10.00-

18.00 vid GUP och VÄS samt torsdagen den 3 mars samma tider på TCE och 

LIH. 

 

 



Valkatalogen SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, 2016 

Här kommer en presentation av de nominerade till olika poster som 
förtroendevald för SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, inför valet 2016. 
Valberedningen har skickat två st frågor till alla nominerade. Frågorna är 
följande: 
1. Varför du vill vara förtroendevald? 
2. Om du har några särskilda frågor du vill att facket ska jobba lite extra för 
och du vill bidra med dina kunskaper eller energi? 
Tyvärr var det inte alla som har skickat in material men det kan bero på olika 
anledningar. 
Här nedan presenterar vi de kandidater som skickade in presentationen samt 
i vissa fall bild också. 
 

Svar 

Alm Mikael  

 

Jag heter Mikael, men kallas för Micke och är 44 år Jag har varit med i facket(Kommunal, 
Metall, Transport, Fastighet & Seko)jag började jobba efter gymnasiet. Jag har erfarenhet av 
styrelsearbetet ifrån flera organisationer som Unga Örnar, SSU och HSB Brf styrelser som jag 
suttit i. 

1. För att jag vet hur hjälplös man känner sig när ingen förtroendevald inom facket lyssnar. 

Om vi ska bli enade och starka måste vi vara måna om varandras värdighet.  

2. Nej, men vi ska tillsammans sträva efter en rättvis arbetsmiljö med lika villkor för alla 

medarbetare oavsett arbetsuppgifter.  
 
 
 
 
 
 



Altamirano Sandra 

 
Jag heter Sandra Altamirano, är stationsvärd och jobbar som dk/ut på röda linjen norrut. Jag 
har varit facklig i flera år både som skyddsombud på röda linjen och nu som kassör. 
 
Jag tycker att det är viktigt att engagera sig och jobba aktivt med fackliga frågor i syfte att få 
en bättre arbetsplats för samtliga medarbetarna. Med bättre arbetsvillkor där vi kan förena 
arbetslivet med privat livet.  
Jag eftersträvar en mer jämlik klubb där kvinnor finns representerade i större skala än idag. 

 
Bassmann Edgar 

 
Hej jag vill med för att jag tror vi kan mer att göra och vi kan vara mera synliga på 
arbetsplatsen.  
 

Bergström Anette  

 

Jag har arbetat aktivt både i klubb 120 och klubb 111 både med lokala och centrala frågor. 
Jag skulle bli tacksam om ni la en röst på mig. 

1. Jag vill gärna vara med och påverka. 



2. Jämställdheten och integrationen är en fråga som känns aktuell. Även arbetsmiljön är 
viktig för mig då jag även är nominerad till skyddsombud. 

 

Betancourt Mauro 

 

Hej, jobbar inom internservice (Betalsupport); har jobbat inom tunnelbanan sen 2010; har 

lär känna många trevliga kollegor under färden; har lärt mig mycket om det olika arbete som 

finns i företaget, genom detta har upplevt behovet att utveckla en del frågor som till ex, 

inom arbetsmiljö bland annat! Som förtroendevald ska man aldrig representera sig själv eller 

sina egna personliga intressen, utan den förtroendevald arbetar för alla medlemmar och ska 

beakta alla medlemmars intressen. Ingen medlems åsikt är mindre värd än någon annan 

medlems åsikt. Och genom detta sätt och tänka försöka utforma det bästa inom de 

tjänstemans sektion (gul sektion); samt jobba för att väcka intresse hos alla som vill/kan vara 

med i sektionen! 

 

Calambas Andres  

 

Anledningen till att jag vill vara förtroendevald är för att i vår avdelning Interservice 
(hittegods) finns ingen representant som vi kan söka när vi behöver hjälp. Jag vill gärna 
engagera mig i arbetsmiljö o löner frågor som gäller oss. 



Sedan 2 år tillbaka har vi haft stora förändringar i vår avdelning o ingen som för vidare vårt 
röst vidare. Tillsammans med er och den erfarenhet som ni har kan jag redan säga att vår 
sektion tjänsteman kommer att lyftas och arbeta ständigt för bättre villkor o löner. I 
dagsläget arbetar vi ett lager dvs att arbetsbefattningen borde ses över?? 

Chaudhry Altaf 

 

1. Vi behöver en välorganiserad fackförening i Tunnelbana därför ska välutbildade, duktiga 

och välmotiverade seko medlemmar komma fram och ställa upp i valet varje år. Dessutom 

ska vi lära oss att inte glömma att gå ut och rösta, annars blir bara "lagom bra kandidater" 

(som jag är) valda. 

2. Seko Tunnelbana klubb 111 ska lära sig sköta årlig placering för station personal på ett 
bättre och korrekt sätt som våra förare redan gör, dessutom ska facket kämpa för bättre 
betalt för all personal på Tunnelbana. 
 
Chowdhry Qamar  

 
1. Jag vill vara förtroendevald för att kunna förmedla era åsikter till 
arbetsgivaren och påverka arbetsgivaren till att förändra och förnya oss för framtiden till det 
bättre, det är viktigt att ha en dialog med arbetsgivaren om vad som pågår och hur dem har 
tänkt inför vad som komma ska. För jag är övertygad om att förändringarna kommer, Men i 
vilket form vet vi inte ännu. Då tänker jag på bland annat övertagandet av pendeltågen och 
kanske nästa gång bussarna? Det är viktigt att vara där och få information och förmedla det 
vidare till kollegorna så att alla vet vad som pågår och slipper bli överraskade när 
förändringarna kommer, Det finns mer i mitt huvud men vi låter det stanna där ett tag till. 
Annars finns det risk att jag tråkar ut er och här ska det ju vara lite kortfattat här. Jag 
återkommer, Jag lovar. 



2. Jag vill att facket mer aktiv ska arbeta med arbetsmiljöfrågor, Utan en bra arbetsmiljö 
ingen bra arbetsplats och utan en bra arbetsplats ingen bra medarbetare. Absolut inget ont 
dem befintliga skyddsombuden, Dem försöker verkligen och lyckas också påpeka och 
påverka arbetsgivaren till förbättringar. Men jag vill att vi ska bli tuffare i dessa 
sammanhang, Inom lagens ramar förstås. Jag försöker tillsammans med mina skyddsombud 
göra det jag kan för att förbättra arbetsmiljön. Sitter bland annat med i skyddskommittén på 
den blåa banan, Har bland annat fått Mtr och SL inse att dem ska laga anläggningarna i (Ac o 
Värme, belysning) Kista, Rissne, Solna strand på den blåa banan där jag är verksam. 
Visserligen har klagomålen pågått i flera år men ingen fått gehör för detta, Och som sagt 
inget ont om någon men vi som är förtroendevalda och skyddsombud ska ju finnas till för att 
föra eran talan och det försöker vi verkligen. 
 
Doudement  Aldinan  

 

Jag jobbar på Servicecenter och jag vill jobba fackligt för att jag vill ge hjälp och stöd till 

medlemmar som behöver det när det uppstår behov.  

Jag vill lyssna på kollegor och på något sätt kunna hjälpa henne eller honom.  
För mig det viktig att vi alla som jobba på MTR ska känna oss trygga på arbetsplatsen. 
Eftersom vi spenderar åtta timmar varje dag på våra arbetsplatser, så ska det vara en plats 
där vi ska trivas. 
Facket är ett forum där jag kan vara ett verktyg för våra medlemmar. Jag vill vara vår röst! 
 
El Gomati Kicki  

 

Stnv Gröna Linjen sedan februari 2000. Har varit facklig förtroendevald i många år både 

under klubb 120 och nu klubb 111. Jag önskar ni röstar på den kandidat ni tror på och jag 

hoppas naturligtvis att några av er röstar på mig.  



1.   Jag har valt att nomineras för jag önskar att fortsätta försöka påverka och förbättra vår 

situation i kollektivet. Att försöka hjälpa kollegor/medlemmar i den mån jag kan inom den 

fackliga sfären. Naturligtvis skulle man kunna rabbla upp en hel rad med saker.  

2. Att klubben fortsätter arbeta med att förhandla (både i personalärenden och för 
förbättringar i kollektivavtal). 
Just i skrivandets stund har vi ett gediget arbete att granska tjänstepaketen (att de följer 
kollektivavtal). Och snart kommer förhandlingar ang. lönerna. Men inte att förglömma alla 
de små frågorna är lika viktiga. 
 

Elibo Bernardo  

 
Mitt namn är J. Bernardo Elibo  
Jag kommer ursprungligen från Dominikanska Republiken. Jag har bott i Sverige i mer än tio 
år. Jag är pappa till tre barn: Julian 14, Alma 13 och Aina Lilja 4. 
Jag är mycket intresserad om sport. Jag spelar baseboll i föreningen Botkyrka Baseboll IF där 
är jag också ordförande. 
Jag är mycket intresserad om politik då man kan hjälpa att skapa ett bättre samhälle. 
 
1. Jag vill hjälpa till, att göra Tunnelbanan en arbetsplats där alla trivs och när alla 
ändringar ska vara bra för företaget och medarbetare.  
2. Sista tiden vi har gått från analog till digital, till exempel: lönespecifikation. Jag tycker att 
facket ska jobba med och kontrollera att allt ändring ska vara välplanerad och försäkra att 
allt fungera som det ska. 
 
Englund Simon 

 

1. Jag anser att jag som deltidsanställd kan upptäcka frågor mer naturligt som berör deltid 

och därmed driva dem vidare, vilket jag också gjort angående deltidsanställdas situation 

angående sysselsättningsgrad. Mitt engagemang i Seko just nu grundar sig i att jag upptäckte 

att deltidsanställda inte får sin sysselsättningsgrad i % beräknat utifrån en heltidsanställds 

sysselsättningsgrad. Jag engagerar mig nu i frågan som varit uppe i centralförhandling och 



som efter oenighet där gått vidare. Min roll ser jag främst som att framföra deltidaren 

perspektiv i frågor. Jag har tidigare erfarenhet som förtroendevald när jag arbetade som 

brevbärare, då jag var skyddsombud och förtroendevald i klubbstyrelsen. Jag är intresserad 

av att lära mig om våra rättigheter och har därför tidigare utbildat mig internt i Seko innan 

jag kom till MTR och har gått utbildningarna, GFU, Skyddsombudsutbildning, Arbetsrätt. 

Inom Lo har jag gått kurserna Fackets grunder och insikter, samt deltagit i arbetsmiljö 

seminarium. 

2. Jag vill som sagt engagera mig i främst större deltidsfrågor som även påverkar 

heltidsanställda. Jag vill arbeta för att vi i Seko blir en starkare enhet som tillsammans 

arbetar för bättre villkor, idag har deltidsanställda sämre villkor enligt min mening och det 

hotar sammanhållningen i facket. Jag har skrivit mer ingående om detta i vår 

medlemstidning som du kan läsa online om du loggar in på tubnet på facklig information 

eller fackets hemsida. 

 
Hellstenius Ann 

 
Jag heter Ann och är 39 år. 
Har jobbat inom tunnelbanan sedan 1999 & fått göra olika saker så som värdjobb och 
stationsvärd (spärrexpeditör). 
1. Jag vill jobba som förtroendevald därför jag vill kunna påverka bland annat mina kollegors 
arbetsmiljö och säkerhet.  
2. Arbetsmiljö och vår säkerhet och där har jag en del kunskap som jag gärna vill delad med 
mig av. 
 
Jerbi Moncef 

 
Jag vill bli förtroendevald för att jag anser att jag har den kompetensen som behövs för att 
fullfölja mitt uppdrag och kan bistå de andra med min erfarenhet. 



Facket ska jobba för alla medlemmar och försöka lösa olika fall på det bästa sätt. Jag brinner 
för att se till att våra medlemmar ska de ha de rättigheter vid arbetsskador, sjukdom mm. 

Jag vill också jobba mot deltidsdiskriminering osv   
 

Johnsson Christer  

 

1. Som alla andra söker jag medlemmarnas förtroende för att företräda dem inför företaget. 

Jag vill även internt i klubben arbeta för att ge medlemmarna möjlighet till att ta del av 

verksamheten men även att få inflytande och förståelse för vad klubben arbetar med och 

vilka frågor som skall drivas. Jag har även en god kunskap över utvecklingen inom 

kollektivtrafiken och kan därmed vara med att hålla oss beredda inför förändringar som kan 

komma. Det är viktigt att i ett tidigt skede ha strategier redo för förändringar som komma 

att ske. Min långa erfarenhet som facklig företrädare och långa tid i tunnelbanan har gett 

mig stor kunskap om vad som behövs för att ge medlemmarna vad som är bra för dem vad 

gäller arbetsinnehåll och omfattning. 

2. Om du har några särskilda frågor du vill att facket ska jobba lite extra för och du vill bidra 

med dina kunskaper eller energi? Jag har alltid arbetat för medlemmarnas trygghet och 

säkerhet i arbetet. Det tänker jag fortsätta med om jag blir vald till klubbstyrelsen. Jag vill 

även arbeta för att våra framtida yrken får ett bra arbetsinnehåll och att vi alla får ett stort 

inflytande i vår framtida arbetsmiljö. Jag vill ge arbetsmiljöfrågorna en stark roll vid sidan av 

kampen för goda avtalsvillkor och medlemmarnas inflytande över sitt arbete. 

 
Kaivoja Stefan (bild saknas) 

Har jobbat i tunnelbanan sedan 2006, började på MTR 2009 då MTR tog över driften av 

tunnelbanan. Jag jobbade då som Kundservicevärd fram tills 2014 då jag bytte till 

Driftservice, där jag arbetar nu. 

1.  Jag får bättre uppsikt över verksamheten och kan vara med och påverka i frågor som 

känns angelägna.  

2.  De individuella lönerna inom MTR. Arbetsbeskrivningar som inte finns inom vissa 
arbetskategorier. Kunskapen inom min nuvarande roll i företaget har jag, energin att 
engagera mig handlar om att jag är ung och viljan att göra förändringar som jag hoppas kan 
bli till det bättre. 



 
Kazim Shah  

 
Jag heter Kazim Shah, och är 53 år. Största delen av mitt liv har jag bott i Stockholm. Har 

arbetat ungefär fjorton år i tunnelbanan som spx, tågvärd, plattformsinformatör, 

stationsvärd, och åter igen stationsvärd tillhör Röda linjen (LIH). Som person är jag optimist, 

hoppfull och tänker positivt.  

1. Jag tycker bara bra om klubben och är tacksam och glad att klubben finns! 

2.  Jag tror på kollektivavtalet och dess styrka och vill värna om avtalet och allas våra 

rättigheter, genom att göra mitt bästa tillsammans med alla andra förtroende valda. Jag vill 

bidra med att vi får bli ännu bättre på att värna om våra medlemmar. 

 
Legro Le- Blanch Cristobal  

 
Jag har arbetat 6 år på MTR och jag har sett en del saker som jag tror man kan förbättra. Jag 
har bra kontakt med mina kolleger och intresserar mig för deras intressen och åsikter. 
 
Jag vill arbeta för att förbättra arbetsmiljön och för mer individuellt anpassade tidsschema. 
Jag vill också arbeta för att öka kunskapen om att bidra till ett bättre personligt 
välbefinnande hos den enskilda medarbetaren. Med min erfarenhet som pedagog tror jag 
att jag kan medverka till en större förståelse och integration inom organisationen. 
 
Levin Anna (bild saknas) 

Jag har jobbat i tunnelbanan i 14 år, först som förare i Alvik, sedan som instruktör och 
utbildare, som kommunikatör och som trafikledare. Jag har nyligen fått mitt första barn och 
är föräldraledig i någon månad till.  
1. Klimatet hårdnar i samhället och på arbetsmarknaden därför är fackets roll viktigare än på 
mycket länge och jag känner att det är dags att engagera mig.  
2. Viktiga frågor för mig är jämställdhet, antirasism och rättvisa i allmänhet.  



Mattsson Anki  

 
Jag heter Ann-Kristin Mattsson men kallas till vardags för Anki. Många av er känner mig som 
skyddsombud på röda linjens södra delar (Liljeholmen). Jag är även huvudskyddsombud för 
station och styrelseledamot i röd sektion. 
 
1. Jag vill arbeta för att alla ska ha lika villkor, att ingen ska utnyttjas av arbetsgivaren. Jag vill 
att alla ska förstå vikten av kollektivavtalets innebörd och vilka rättigheter de har som 
arbetstagare.  
 
2. Jag brinner lite extra för att alla medlemmar ska få information om klubbens arbete. Ett 
sätt att nå ut med information är via Klubb111-Nytt som just nu mestadels skrivs av mig.  
 

Mousa Awad  

 
1. Jag har varit fackligt aktiv några år nu och känner att det finns mer jag kan göra  
kommer alltid nya saker och vi ska kämpa för medlemmarnas rättigheter 
 
2. Jag vill bidra med det jag kan känner att mina kunskaper behövs som många andra fackliga 
så är det viktigt att lokalvårdarna får sin lönestege och att vi ska se till att framtiden blir 
bättre och kämpa mot alla nya motgångar som kommer och om jag kan vara med att kämpa 
så att det blir förbättringar istället för försämringar  
 

Qvarfordt Gunn (bild saknas) 

1. Jag vill ha bättre arbetsmiljö. 

2. Vi på lkv vill att facket ska kämpa för lönestege. 
 
 
 



Risling Viktor  

 
Jag har arbetat som KSV sen MTR tog över tunnelbanan 2009, främst i Cityområdet men de 
senaste åren har jag varit på blå linje där jag numera känner mig hemma. 
Som facklig så blev jag snabbt rekryterad av det andra förbundet och där arbetade jag 
fackligt i fyra år i flera olika positioner bland annat som ordförande. På senare år har jag inte 
riktigt känt mig hemma där och motarbetad på flera punkter men det som gjorde att jag till 
slut fick nog av dem var att de röstade nej till min motion om poströstning. Då jag anser att 
demokrati är extremt viktigt i ett fackförbund och att möjligheten för alla medlemmar att 
rösta är en viktig del av det så valde jag att lämna mina uppdrag.  
Tillslut tog jag steget över hit till SEKO och fick en väldigt fint välkomnade vilket genast 
gjorde att jag kände att jag gjort ett bra beslut.  
När jag sedan fick dessa nomineringar blev jag tacksam för möjligheten att arbeta fackligt 
även här och hoppas nu att ni vill ha in mig som förtroendevald. 
Hoppas att ni tycker att jag är värd ert förtroende. 
1. För att åter igen arbeta fackligt fast inom SEKO istället för ST då jag har större förtroende 
för SEKOs system. 
2. Jag har arbetat fram ett Tjänstepaket för KSV som jag hemskt gärna skulle vilja försöka få 
MTR att godta. 
 
Rivera Luan Edgardo  

 

Hej Kamrater: I år ställer jag upp som kandidat i valet SEKO Tunnelbanan klubb 111 till 

Klubbstyrelsen och sektion 122. Jag gör det för att jag känner att jag har en stark 

solidaritetskänsla med mina kollegor och medlemmarna i vår organisation. Jag har alltid 

känd mig motiverad och visat engagemang i alla sorters frågor som uppstår i det fackliga 



arbetet, i syftet att framförallt försvara medlemmarnas intressen, bevaka att kollektivavtalet 

tillämpas och att ha en solidarisk hållning i vår organisation. 

Under tiden som förtroendevald i klubben har jag kämpat för att våra medlemmar ska alltid 

få det bättre, stå bakom och stödja dem när det behövs, ta strid för dem och bidra med mina 

kunskaper efter bästa förmåga så att de ska känna sig trygga som medlemmar i Klubb 111. 

Jag har stor en intresse för sociala frågor, arbetarnas arbetsförhållande, och arbetspolitiska 

frågor.  

Och det är de delarna jag vill utveckla i klubben. Klubb 111 ska vara en organisation som ska 

arbeta med opinion bildning både intern och bland allmänheten. Vi ska också utveckla en 

solidarisk hållning i vår organisation. 

 

Åsbrink Kent  

 

1. Vill vara förtroendevald för att facket behöver oss som orkar jobba för drägligare 

arbetsmiljö och tjänster. 

2. Arbetsmiljön och tjänster. 
 

Valberedningens förslag 

Valberedningen träffades den 3 februari och har kommit fram till följande 

förslag. Märk val att det gäller bara de poster som klubben har val och inte 

andra som ska väljas t ex på årsmötet.

 

Klubb uppdrag:  

- 1 st kassör, 2 år  

Jerbi Moncef   Valberedningens förslag 

Altamirano Sandra  

 

 



- 3 st ersättare, 1 år  

Melakoski ”Jampe” Jan  Valberedningens förslag 

Svensson Lillian   Valberedningens förslag 

Altamirano Sandra   Valberedningens förslag 

Ahumada Pamela  

Bergström Anette  

Chowdhry Qamar  

El Gomati Kicki 

Jerbi Moncef  

Kilic Idris 

Mattsson Anki  

Mousa Awad 

Nahar Nitesh 

Risling Viktor  

 

Sektion Grön:  

- 1 st ord klubb/sektion Station, 2 år  

El Gomati Kicki   Valberedningens förslag 

Johnsson Christer 

- 1 st ord styrelse Trafik, 2 år  

Årsbrink Kent  Valberedningens förslag 

Österholm Cecilia 

- 2 st ersättare, 1 år  

Elibo Bernando  Valberedningens förslag 

Österholm Cecilia  Valberedningens förslag 

Hedenram Johnny 

Åsbrink Kent 

- 2 st SKO Station Grön linje söderut, 3 år  

Elibo Bernando  Valberedningens förslag 



Lundström Sigrid   Valberedningens förslag 

Legró Cristobal 

 

Sektion Blå:  

- 1 st ord Klubb/sektion Station, 1 år fyllnadsval 

Chowdhry Qamar   Valberedningens förslag 

Risling Viktor 

- 1 st ord styrelse Station, 2 år 

Chaudhry Altaf   Valberedningens förslag 

Risling Viktor  

- 2 st ersättare, 1 år  

Lingas Fotios  Valberedningens förslag 

Risling Viktor   Valberedningens förslag 

Chaudhry Altaf  

Chowdhury Ataul  

 

Sektion Lokalvården:  

 - 3 st ord styrelse, 2 år  

Kilic Idris  Valberedningens förslag 

Mousa Awad  Valberedningens förslag 

Svensson Lilian  Valberedningens förslag 

Manneh Suleyman 

- 2 st SKO Grön linje, 3 år  

Kilic Idris  Valberedningens förslag 

Svensson Lilian   Valberedningens förslag 

Mussa Awad 

 

 

 



Sektion Tjänstemän:  

- 1 st ordförande/ord klubb, 2 år  

Doudement Aldinan   Valberedningens förslag 

Betancourt Mauro  

- 1 st ord styrelse, 2 år  

Levin Anna   Valberedningens förslag 

Betancourt Mauro  

Calambas Andres  

Wakas Hussain 

- 2 st ersättare, 1 år  

Betancourt Mauro    Valberedningens förslag 

Celik Bekir    Valberedningens förslag 

Alm Mikael  

Kolacaric Hanna 

Levin Anna 

- 3 st sko Fastighets och interservice, 3 år (en av dem ska vara ksv stationskontroll) 

Calambas Andres    Valberedningens förslag 

Doudement Aldinan   Valberedningens förslag 

Hellstenius Ann (ksv stationskontroll) Valberedningens förslag 

Ispa Cristian (ksv stationskontroll)

Kaivoja Stefan 

Wakas Hussain (ksv stationskontroll)
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Klubbvalen 2016 

Information om fackliga val och poströstning. 

 

 

 

 

1:a valomgången 2:a valomgången

Val i vallokaler Val i vallokaler

Ons 17 Feb 10:00 18:00 GUP VÄS Ons 2 Mars 10:00 18:00 GUP

Tor 18 Feb 10:00 18:00 TCE LIH Tor 3 Mars 10:00 18:00 TCE

Fre 19 Feb Rösträkning Fre 4 Mars Rösträkning

Du får rösta i vilken vallokal du vill oavsett områdes tillhörighet.

 

 

Aktuell valinformation kommer alltid och finnas på vår hemsida 

http://klubb111.wordpress.com  samt 

MTR:s Tubnet (För mig som anställd         Facklig information        SEKO Klubb 111) 

 

http://klubb111.wordpress.com/

