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Hej!  
Här är valsedlarna med alla platser och 

personerna som ställer upp. Det finns 
presentation också på personerna som var de 
enda kandidater och valet ska bara bekräftas på 

årsmötet. 
 
 

 
 
 

Glöm inte att valomgången 1 är tisdagen den 3 
mars mellan kl 11.00-18.00 vid GUP och VÄS 
samt onsdagen den 4 mars samma tider på TCE 
och LIH.  

Eventuellt en andra/tredje valomgången är 
fredagen den 13 mars på årsmöte (separat 
kallelse kommer senare). 
 



 



Valkatalogen SEKO Tunnelbanan, 

Klubb 111, 2020  
Nominerade som har skickat presentation och/eller bild: 
Alavi Maral Fateh  

Albamerni  Jiyan  
Alm Mikael  
Altamirano Sandra  

Altun Jenny Inal  
Bergström Anette  

Burda Michal  
Fäldt Mikael  
Gerezgiher Semere 
Jansson Emma  

Khan Mohammed Rasool  

Khidri Adib  
Mah Islamiah  

Mattsson Ann-Kristin  

Norgren Benny 

Öhman Gunnar  

 
 

 

 
Här kommer en presentation av de nominerade till olika poster 
som förtroendevald för SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, inför 
valet 2016. Valberedningen har skickat fyra st frågor till alla 
nominerade. Frågorna är följande: 
 

1. Kort presentation av dig själv; vem är du, var arbetar du 
som? 

2. Varför vill du vara förtroendevald? 
3. Vilken är den viktigaste fackliga frågan för dig? 
4. Hur tror du att du kan påverka medlemmarna och deras 

engagemang? 

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. 

 
 



Alavi Maral Fateh  

 

Hej hej! 

Jag heter Maral Fateh Alavi, är 32 år gammal och jag har jobbat inom 

tunnelbanan sen 2006/10. Började min resa på station och efter 5 år gick jag 

över till att jobba som trafikinformatör och 2016, i februari för att vara mer 

exakt, gick jag kurs för att bli tunneltågförare. 

Har varit tunneltågförare ända sen dess. 

Jag har precis börjat jobba som simulatoroperatör dessutom. 

 

Varför jag vill bli förtroendevald är för att jag vill föra mina kollegors talan när de 

själva inte kan det av diverse anledningar. 

 

Den viktigaste fackliga frågan är alla frågor. 

Alla frågor är lika viktiga, vissa frågor lägger man mer vikt på beroende på 

situation men i övrigt, anser jag, att alla frågor är lika stora och viktiga. 

Jag är väldigt ambitiös, positiv och framåt och det i sin tur leder till att jag tar 

tag i saker och försöker se till att saker uträttas i mån av tid. 

Det bidrar till ett större engagemang i frågor som berör facket från andra 

medlemmar. 

Tack för att ni tog er tiden att läsa igenom mina svar. 

Med vänlig hälsning//Maral 

 
 

Albamerni  Jiyan  

 



Hej  

Hedrar mig att få presentera mig, börjar med att jag blev tillfrågad, svarade ja. 
 

Jag är en medelålders kvinna,50 +moms. 
Arbetar som ksv och tillhör blå  
linje. 

 
Har starkt vilja att lära mig och bli mer engagerad fackligt, vara en rättvis röst 

både för mig och mina kollegor. 
 
Arbetsmiljön, som leder till bättre trivsel och hälsa. 

 
Ärligt, vet inte, men hoppas att mina kollegor vet att jag bryr mig om dem och 

vill deras bästa, att de får känna sig hörda via dialog och hjälpa dom kräva sina 
rättigheter på ett välargumenterat sätt, byggd på fakta. Hoppas kunna lämna ett 
tänt ljus i deras händer att själva bli engagerad. 

 
 

Alm Mikael (ingen bild) 

Jag jobbar som KSV km, jag är lojal och rättvis.  

Jag vill bli förtroendevald eftersom, jag anser att vi saknar en fungerande klubb 

för oss som jobbar som tjänstemän. 

Den viktigaste frågan för mig är kommunikation mellan medlemmar och Seko, 

mitt mål är att den ska bli bättre. Genom aktiviteter och utbildning, breddar vi 

medlemmarnas kontaktnät och skapar tryggare medlemmar. 

Att lyssna på medlemmarna och med tydligare tvåvägskommunikation, skapar vi 

ett förtroende för klubben. Det ger ringar på vattnet och gör att vi få fler att 

engagera sig för klubbens bästa.  

 

Altamirano Sandra  

 
Jag heter Sandra Altamirano och jobbar som ksv kundservice sedan två år 
tillbaka och tillhör blå linje.  

Jag har varit facklig i flera år dels som skyddsombud och dels som kassör. Jag 
vill vara förtroendevald för att jag kan bidra klubben både med min erfarenhet 
och kompentens att förbättra klubbens ekonomi och medlemmarnas pengar på 

ett effektivt sätt.  
 



Den viktigaste fråga för mig är att ALLTID tillgodose medlemmarnas intresse i 

alla frågor. 
 

Jag tror stark på en bra kommunikation och öppen dialog samt givande möten 
som väcker deras intresse.  
                                         TILLSAMMANS ÄR VI FACKET!  

 
 

Altun Jenny Inal  

 
Hej!  
 

1.    Jag är född och uppväxt i västra Stockholm. På fritiden tycker jag om att 
umgås med mina barn, läsa, resa, baka och laga mat. Jag utforskar gärna recept 

och matkulturer från olika länder.  
Inom arbetslivet har jag bred erfarenhet från olika branscher: allt från 
personalansvarig på Shell, journalist på SVT, till förtroendeuppdrag inom 

Brottsofferjouren och föräldrakooperativ.  
Det senaste året har jag arbetat som tunneltågförare på bana 3.  

 
2.    Jag är en engagerad och driven person som ger allt när det behövs. Jag är 

en god lyssnare och drivs även av ett slags rättspatos. Jag vill att alla människor 
ska behandlas med respekt oavsett etnicitet, bakgrund, eventuell 
funktionsnedsättning, kön eller bara annorlunda erfarenhet. Jag tror att det är 

dessa egenskaper som gör att jag kan vårda ett förtroendeuppdrag och driva just 
Din fråga på ett respektfullt sätt.  

 
3.    Det är viktigt att alla medarbetare känner sig sedda och respekterade under 
sin arbetsdag. Vi har också ett stort ansvar för väldigt många människor, vilket 

gör det ännu viktigare att alla anställda trivs. Därför är tjänstepaketen och dess 
utformning viktig. Jag vill även arbeta för regelrätta löner och förmåner som 

motsvarar de anställdas prestation.  
 
4.    Jag tror på närvaro och ett lyssnande öra. När vi som är anställda vet vem 

vi kan vända oss till och få återkoppling, genererar det ett engagemang även 
från arbetstagarna. Jag vill genom min insats skapa ett ”vi”, ett gemensamt 

engagemang som främjar samvaron och gemenskapen på vår arbetsplats.  
 
Tveka inte att höra av er om ni vill veta mer! 



 

 
Bergström Anette (ingen bild) 

Jag heter Anette Bergström. 
Jag arbetar som Stationsvägen på gröna linje norr. 
 

Jag är förtroendevald i dag som skyddsombud, sitter i sektionsstyrelsen på grön 
linje och även ersättare klubbsturelsen 

 
Att göra så rättvist som möjligt för våra medlemmar 
 

Genom att vara ute bland våra medlemmar och bara tillgänglig för dom. 
 

 
Burda Michal  

 
1. Mitt Namn är Michal Burda och jag är en 39årig tvåbarnsförälder som 

började sommarjobba som tunneltågförare 2003 på Gröna linjen och blivit 
kvar sen dess. Under 10 av dessa 17 år var jag ersättare på TX och jag 

har även prövat på en arbetsledande roll på stationssidan i form av ett 
vikariat som stationschef, motsvarande Gruppschef på trafik.  

 
2. Facket är i min mening en väldigt viktig organisation som fyller en viktig 

funktion på arbetsplatsen lokalt, på arbetsmarknaden och även i samhället 

i stort. Det är lätt att glömma att arbetstagare under 1800 och 1900 talet 
fick göra stora uppoffringar för att få till stånd den fackliga organisationen 

och att den varit drivande i de demokratiska, sociala och arbetsrättsliga 
samhällsförändringar som vi tar för givna. Det finns människor som anser 
att facket inte gör så mycket. Jag tror att de skulle bli väldigt förvånade 

över hur fort förändringar som direkt påverkar både deras vardag och 
arbetsliv i negativ mening skulle äga rum i avsaknad av den fackliga 

organisationen. 
Mina tidigare erfarenheter på TX samt som stationschef har gett mig en god 
insikt i hur företaget arbetar, hur avtal och lagar tolkas, vilka skyldigheter och 

rättigheter både arbetstagare och arbetsgivare har. Utöver detta har jag även 
studerat en del kurser inom ekonomi och juridik på Stockholms Universitet, 

bl.a. arbetsrätt.  
Med denna utgångspunkt ställer jag min arbetstid till förfogande för att bidra i 

det fackliga arbetet, att skydda våra intressen. 

 



3. Svårt att svara på, alla frågor är viktiga. Spontant säger jag att 

engagemanget och kommunikationen måste bli bättre, ju fler vi är och 
desto mer engagerade vi är desto mer kan vi åstadkomma och förändra. 

 
4. Som person är jag lyhörd, engagerad och kommunikativ. Jag tror att en 

positiv upplevelse och ett bra möte människor emellan gör oerhört 

mycket.  
Därför tror jag att mitt engagemang skulle bidra till att få andra att ha mer 

engagemang.  
 

 

Fäldt Mikael (ingen bild) 

Jag heter Mikael Fäldt och jobbar nu som STNV på röd linje, har arbetat sedan 
1985 i tunnelbanan. Har tidigare varit aktiv med olika uppdrag både inom på 

SEKO och ST. 

Jag vill vara en av de som är verksamma som en kontakt mellan förtroendevalda 
och medlemmar. Oavsett uppdrag så skall den större delen av uppdragen 
vara ute i verksamheten och inte bakom ett skrivbord. 

Jag tror inte att man kan skall ha för stora frågor som världsfred etc, grunden 
skall fungera man bedriver facklig verksamhet. Facket skall fungera för 
medlemmen på skriftligt och synligt. 

Jag kan aldrig påverka medlemmarna själv utan hjälp med de övriga 

förtroendevald i måste man alla bidra med sin del och detta bör tillsammans. Om 
man vill arbeta med dessa frågor så tycker jag man skall börja med:: 

 * Att man från de förtroendevalda är mera synlig ute i verksamheten. 
* Att sidan på ontrack städas upp. 
* Att man anordnar möten så att medlemmarna hinner anmäla sig för att 

deltaga. 
* Att man skapar bättre kontaktvägar till de nuvarande förtroendevalda. 

 
Mikael Fäldt 

(tillhör den "gamla" gruppen så den nya tekniken med att ta bilder och skicka 
klarar jag inte av) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 
Gerezgiher Semere  

 
Mitt namn är Semere Gerezgiher och jag jobbar som lokalvårdare sen 1996. Jag 
jobbar natt. 
Jag brinner på lokalvårdens frågor och arbetsmiljö. Jag vill att mina medarbetare 

skall få en bra arbetsmiljö och bra avtal. 
Mina viktigaste fackliga frågor är att vi ska en bra lön, en bra arbetsmiljö, ett 

fungerande arbetsredskap och trivsel på arbetet. 
Att träffa medarbetarna och engagera dom att aktiv medverka i det fackliga 
frågor och utan medlemmarna finns det inget fack. 

 
 

Jansson Emma  

 
Hej!  

Emma Jansson, 32 år gammal. Arbetar som tunneltågförare på bana 1, gröna 
linjen.  

Jag vill bli förtroende vald då jag tror att jag kan bidra med nya tankar och då 
jag tror att jag har ett bra stöd hos mina kollegor. De ser mig som en stabil, rak 
och ärlig kollega.  

Den viktigaste fackliga frågan för mig är säkerhet, säkerheten för oss förare som 
mer eller mindre dagligen får ta emot hot, elaka kommentarer och ibland våld 

från resenärer.  
Jag tror att jag kan påverka medlemmarna just för att jag är väldigt rak och 
ärlig.  



 

 
Khan Mohammed Rasool  

 
Hej. Kollegor.  
 Jag Mohammed Rasool Khan, har bott i Sverige sedan 2011, är 40 år gammal, 

är gift och har 2 barn 8 och 4 år gamla, har varit anställd hos MTR sedan maj 
2013 som lokalvårdare hel tid. Är envis och kämpar mot orättvisor och fackliga 

rättigheter. Kämpar även för god hälsa samt mot utnyttjande av arbetskraft mer 
än nödvändigt dvs. arbeta mer få lite tillbaka. Om jag får ert förtroende lovar jag 
kämpa för er rätt till en behaglig arbetsmiljö. Tack för ert förtroende. Väntar stöd 

från er.  
  

Med vänliga hälsningar  
 Mohammed Rasool Khan.  
 

 

 
 
Khidri Adib (ingen bild) 

 
1. Mitt namn är Adib Khidri Tunneltågförare sedan 2009 på bana 3. Är 58 år 

gammal. 4 vuxna barn Och fru. Är Skyddsombud sedan 2012 och 
styrelseledamot i sektion 123. 
 

2. Är redan förtroende vald som skyddsombud och engagerad i 
arbetsmiljöfrågor i första hand, samt har jag hanterat personalfrågor 

genom år för inblandning i granskning av tjänstepaketen och rehab 
ärende. Är lyhörd och intresserad av frågor om arbetsrätten.   

 
3. Att få nya och gamla medlemmar mera engagerad och har mera kunskap 

om kollektivavtalet och fackets viktiga roll som kan påverka arbetsgivaren 

till bättre arbetsvillkor till alla medarbetare som jobbar på MTR. Det är en 
evig kamp, den skall ej stanna, måste fortsätta till alla generationer. 

Mvh 

Adib Khidri 

 

 

 



 

 
 

Mah Islamiah  

 
Jag är en 7 barns mamma som sadlat om från barnomsorg till service sommaren 
2018. Arbetar som servicevärd inom tunnelbanan, blå linje DK in.  
 

Jag har varit med i facket sen ca 33år och aldrig gjort annat än betalat avgiften, 
nu vill jag lära mig mer och kunna arbeta aktivt för att flera ska bli aktiva. Lära 

mig för att kunna lära andra. 
 
Viktigaste fackliga frågan kommer jag kunna svara på bättre nästa år, men för 

nu säger jag skälig  lön till alla. 
 

Jag är ju DK och träffar många kollegor, är ju pratglad och social så ju mer jag 
lär mig desto mer kan jag förmedla till kollegor. 

 
 

Mattsson Ann-Kristin  

 

Mitt namn är Ann-Kristin Mattsson, 62 år och förtroendevald som skyddsombud 

på röd linje söderut och 

som ersättare i klubbstyrelsen. Jag har under ett antal år även haft förtroendet 

att vara 

huvudskyddsombud för Kundservice. Nu är jag nominerad till posten som 

ersättare i klubbstyrelsen. 



Mina ambitioner är att fortsätta ge information till klubbens medlemmar via 

Klubb-Nytt och andra media 

som jag har till förfogande. Informationsbiten ligger mig varmt om hjärtat då jag 

anser att alla ska känna 

till sina rättigheter som facklig medlem och att alla medlemmar ska få hjälp om 

de anser att det behöver 

det. 

 

Kravet på vinst gör att arbetsgivarna gärna tar genvägar om de kan, genvägar 

som oftast kränker de 

arbetsrättsliga lagar och avtal som finns i samhället. Kollektivavtalen är till för 

att skydda och stärka 

arbetarnas rättigheter och det är därför viktigt att alla känner till sina rättigheter. 

Nyanställd eller 

gammal i gården, utan kunskap om fackets betydelse är man chanslös mot en 

hänsynslös arbetsgivare. 

Jag påstår inte att jag kan allt, men jag vill bidra med det jag kan. Jag tror på 

diskrimineringslagens sju 

grunder och att alla ska behandlas lika oavsett kön, könsöverskridande identitet 

eller läggning, religion 

eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och ålder. 

 

Via egen erfarenhet har jag rätt god kunskap om de försäkringar som gäller inom 

det fackliga 

medlemskapet och även de som gäller i samhällets eget skyddsnät 

(Försäkringskassan bland annat). 

Jag ogillar fusk, inaktivitet, osanningar, osolidariskt beteende och Facebook. Mitt 

hopp är att jag ska få 

ert förtroende och bli vald till den post som jag nominerats till. 

Anki Mattsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Norgren  Benny  

 
Mitt namn är Benny Norgren även kallas för Piraten. Jobbar som lokalvårdare DK 

- nattreserv på T-Centralen. Har jobbat inom tunnelbanan i 11år. 
  
 Att få kunna göra skillnad för mina kollegor på arbetsplatsen. Jobba för en 

bättre arbetsmiljö. En länk från arbetsgivaren till medarbetarna. 
 Säkerhet och Bättre arbetsmiljö på våran arbetsplats anser jag är viktigt. 

  
 Att informera våra medlemmar om pågående arbete även vara ute hos 
medlemmarna och ta del av deras åsikter. 

 

 

Öhman Gunnar  

 

1.  Gunnar Öhman, arbetar som KSV-service och har ut-tjänster mestadels på T-

centralen. 



2. Jag vill fortsätta ingå i klubbens förhandlingsdelegation vilket jag gjort sedan 

flera år. Jag är inte rädd för att säga min och klubbens mening och även ta 

ansvar för det vi gör.  

Jag tycker det är intressant och viktigt att påverka för att få det så bra som 

möjligt på alla våra arbetsplatser runt om i verksamheten 

3. Viktigast för den enskilde är att alla personärenden hanteras på ett bra sätt.    

För kollektivet är det årets avtalsrörelse.  

Den kanske allra viktigaste frågan för oss i Seko kommer att vara upphandlingen 

av tunnelbanan, där vi ska vara med och påverka SL(trafikförvaltningen) och 

landstingspolitikerna så att det blir ett så bra resultat som möjligt med den 

entreprenör som ska driva tunnelbanetrafiken efter november 2023. 

4. Det gäller att så ofta som tillfälle ges prata fackliga frågor som berör 

medlemmarna, vilket jag försöker göra när jag träffar folk i mitt dagliga arbete, i 

mässen vid avlösningar, vid kaffeautomaten m.m. alltså försöka vara tillgänglig 

så mycket jag kan.  

Vi i Seko måste bli bättre på att tala om att vi finns b.la. via 

pappersmeddelanden och alltid ha en uppdaterad hemsida där vi talar om vad vi 

ska göra och vad vi har gjort samt hur det har gått. 

   Mvh GUNNAR ÖHMAN 

 

 

 
 

http://b.la/


 
 

 
 

 
 

 

 

 


