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UR INNEHÅLLET 
 

 2019 års möteskalender  

 SEKO-kalendern har 
kommit 

 Förhandlingsläget i de-
cember 2018 

 Fackliga studier, med-
lemskurser 

 Klubbens internationella 
arbete 

 SEKO-kortet rabatter 

 Efterlysning 

 Skyddsombuden infor-
merar 



Redak onen består av:  
Ansvarig utgivare: Jannis Konstan s 
Anki Ma sson, Viktor Risling, Jan 
Melakoski och  Olle Persson.  

Du når oss på klubbens mejladress. 
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SEKO Almanackor 2019 
 

 

 

 

 

 

 
Nu har SEKO:s almanackor för 2019 kommit.  

Ni kan hämta dem på klubbens expedition vid Gull-
marsplan, 4 tr.  

 

Det första ursprungliga Kollektivavtalet och 
början till A-kassan. Försvara strejkrätten!!! 
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INTERNATIONELLT ARBETE OCH STÖD TILL ANDRA KÄMPANDE ARBETARRÖRELSER   

Klubbstyrelsen har antagit två u alanden för a  visa solidaritet  ll andra arbetare i 
världen 

 
DANMARK  

Seko Tunnelbanan, Klubb 111 som representerar de som arbetar inom Stockholms tunnelbana uttrycket 
sin solidaritet med våra danska kamrater inom järnvägen och deras aktioner den senaste perioden. Våra 
danska arbetskamrater försvarar sina rättigheter utifrån kollektivavtalet som regeringen och arbetsgivaren 
vill försämra.  

Vi anser att i dagens samhälle med alla framsteg som mänskligheten gjort, borde det vara möjligt för ar-
betarklassen att få leva bättre och inte utsättas för försämringar.  

Seko Tunnelbanan stödjer våra kamraters kamp i Danmark och uttrycker ännu en gång vår solidaritet. 

FINLAND  

Seko Klubb 111 inom Stockholms Tunnelbanan, har fått veta att regeringen i Finland planerar att för-
sämra reglerna för uppsägning. Regeringen anser att det ska finnas två kategorier anställda, de som ar-
betar på stora företag och de andra som arbetar på små företag och att det därför ska vara lättare för ar-
betsgivarna att säg upp de sistnämnda! 

Vi inom tunnelbanan i Stockholm anser att det förslaget ska dras tillbaka. 

Vi uttrycker vår solidaritet med er kamp samt till arbetarklassen i Finland för att regeringen ska drar till-
baka den föreslagna försämringen.  

En för alla och alla för en!  

Styrelsen för Seko Tunnelbanan genom Jannis Konstantis Ordförande  
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Klubbstyrelsemöte Medlemsmöte 

2019-01-17  

2019-02-21  

2019-03-21 Årsmöte 

2019-04-18  

2019-05-16 Medlemsmöte 

2019-06-13  

2019-09-05  

2019-10-17 Medlemsmöte 

2019-11-14  

2019-12-12 Medlemsmöte, Budget + nominering 

ÖPPNA KLUBBSTYRELSEMÖTEN 

Klubbstyrelsen välkomnar intresserade att närvara vid klubbens styrelsemöten. Ärenden som 
faller under sekretess och tystnadsplikt kommer inte att behandlas under den öppna delen av 
mötet.  

De som önskar att närvara ska anmäla sitt intresse till klubbexpeditionen 08-6682906 el-
ler per mejl till sekotunnelbanan@gmail.com en vecka innan mötet. Här nedanför hittar du 
2019 års mötesdatum                                             

FÖRHANDLINGSLÄGET I DECEMBER 

Seko förhandlar som vanligt med MTR om olika frågor, både små och stora för att för-

svara våra rättigheter eller förbättra för oss som arbetar inom tunnelbanan. Här nedan 

kommer ett axplock av olika förhandlingar från den senaste perioden.  

 
Lokalvården har flera förhandlingar på gång, bland annat om deras nya tjänster och hur de till-
delar tjänsterna till lokalvårdarna.  
 
Seko klubb 111 har också frågeställningar omkring hur de beskriver sysselsättningsgraden i an-
ställningsavtalen.  
 
    
Förutom detta så pågår också ett större antal personärenden om både stort och smått. 
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         EFTERLYSNING 
           HUNDEN BOSSE  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hunden Bosse har varit borta sedan en längre tid. Han var senast synlig i Västertorp. Han åker  

tydligen tunnelbana själv och letar efter sin husse som avled för en tid sedan. Om ni ser hunden 

så gå in på Facebookgruppen och lämna ett meddelande.  

https://sv-se.facebook.com/MissingDogStockholm 
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Välkomna! 

LO Mervärde – förmåner och erbjudanden för oss i Seko 

Du vet väl om att du har förmåner som följer med ditt medlemskap i SEKO. Om du vill veta exakt 
vilka förmånerna är via ditt medlemskort så hittar du allt på https://lomervarde.se/seko/ 

Nu till jul finns det ett er-
bjudande från LIDL som 
ger dig mellan 100 - 500 kr 
rabatt på julmat. Erbju-
dandet är giltigt mellan 
17/12 till 31/12 så passa 
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Det här är en av flera kurser som finns för dig 
som är nyfiken på facket. Broschyr och anmäl-
ningsblankett kan du hämta på fackexpeditionen 
vid Gullmarsplan 4 trappor.  
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JULBORDET PÅ RESTAURANG SJÄTTE TUNNAN 

 

Julbordet med sina me-

deltida maträtter var 

välbesökt trots att det 

inte riktigt följde tradit-

ionen.  Maten var både 

intressant och smaklig. 

 

 

 

 

Stämningen var varm och 

trevlig med många goda 

skratt under de välvda medel-

tida taken.  
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Ombyggnationen av Västra Skogens  
platskontor sköts inte enligt vad skyddsombud och TF/Caverion/MTR har kommit överens om. 
Skyddsombuden för både Trafik och Kundservice hyser stor oro för hur Caverion sköter den upp-
gift de fått.  

   

 

 

 

 

 

 

Är du intresserad av arbetsmiljö och är villig att ställa upp som skyddsombud?  
Vill du veta mer om vad det innebär att vara skyddsombud så ta kontakt med något av skydds-
ombuden. Vi berättar gärna om vad vi gör på förtroendeposten.   

 

Rinkeby: Alla känner säkert till att kriminella gäng tagit över tunnelbanestationen som sitt till-

håll. De hotar och beter sig illa mot i princip alla som vistas eller passerar stationen. Stnv har hel-
ler inte fått hjälp med stöket då Trygg-C behandlat stationen och området som en No Go Zone. 
När Securitas inte längre ansåg sig kunna utföra sin kontraktsbundna arbetsuppgift, att stänga 
stationen, då var måttet rågat.  

För att skapa en större trygghet för stnv dubbelbemannades nattpasset, men de ska inte stänga 
stationen. Stängningen sköts av andra aktörer, ibland nattsc, polis eller ordningsvakter. Trygg-C 
har också en särskild grupp ordningsvakter som är dedikerade till att ta de ordningsstörningar 
som rapporteras in av förare och stnv. Polisen ronderar stationen och området med tätare inter-
valler än tidigare. Även plattformen övervakas. Målsättningen med aktionen är att ta tillbaka stat-
ionen - vi ska äga stationen, inte buset.  

 

God Jul och Gott Nytt År önskas till alla.  

Ni som arbetar under helgerna som kommer, var rädda om er och 
håll dörrar, fönster och luckan stäng så ni slipper alla smällare på 
Nyårsaftonen.  

SKYDDSOMBUDEN INFORMERAR 


