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Här kommer en presentation av de nominerade till olika poster som förtroendevald 

för SEKO Tunnelbanan, Klubb 111, inför valet 2023. Valberedningen har skickat 

följande frågor till alla nominerade: 

1. Namn 

2. Yrke och område 

3. Vilken är den viktigaste fackliga frågan för dig? 

4. Varför vill du vara förtroendevald? 

5. Hur tror du att du kan engagera och aktivera medlemmarna? 

 

Följande nominerade har skickat en presentation och/eller en bild: 

Jan ”Jampe” Melakoski 

Viktor Risling 

Jiyan Albamerni 

Anette Bergström 

Barak Baaiz 

Qamar Chowdhry 

Louise Strömbäck 

Magnus Nilsson 

Jenny Inal 

Anders Nordahl 

Kent Åsbrink 

Ismail Ali 

Syl Imeri 

Kemal Acat 

Rose-Marie Johansson 



Jan ”Jampe” Melakoski 

Namn: Jan ”Jampe” Melakoski 

Yrke och område: StnV Natt Röd 

Vilken är den viktigaste fackliga 

frågan för dig? 

Bevakande, bevarande och 

förbättrande av kollektivavtalet som 

helhet. Brinner i synnerhet lite extra 

för arbetstider. Närmsta åren oerhört 

viktig fråga att bevara 

kollektivavtalets värde i samband 

med upphandlingen. 

Varför vill du vara 

förtroendevald? 

För att jag finner att jag fortfarande 

kan ”göra en skillnad”. 

Hur tror du att du kan engagera 

och aktivera medlemmarna? 

Seko ska visa att de åstadkommer 

bra resultat och informera om dessa. 

Arrangera medlemsutbildningar så 

att medlemmarna blir mer nyfikna 

och engagerade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viktor Risling 

 

Namn: Viktor Risling  

Yrke och område: KSV Info 

Vilken är den viktigaste fackliga 

frågan för dig? 

Mitt stora mål är att vi i 

tunnelbanan ska få återgå i egen 

regi av regionen, fram tills dess så 

är jag med och bevakar 

upphandlingen så att vi ska få en så 

bra arbetsgivare som möjligt.  

Varför vill du vara 

förtroendevald? 

Jag har varit det länge och hoppas 

att min erfarenhet ska kunna bidra 

till klubbens arbete. Jag vill gärna 

fortsätta med det.  

Hur tror du att du kan engagera 

och aktivera medlemmarna? 

Jag tror att medlemmarna känner 

att jag är lätt att få tag på och är 

engagerad i deras vardag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jiyan Albamerni 

 

Namn: Mitt namn är Jiyan Albamerni.  

 

Yrke och område: Kundservicevärd 

service - Information.  

 

Vilken är den viktigaste fackliga frågan 

för dig? 

Allt som berör mig och mina 

arbetskamrater är viktigt i det fackliga så 

länge man lyfter upp frågan på rätt sätt. 

 

Varför vill du vara förtroendevald? 

Att bidra till positiv förändring för en 

medarbetare skapar hopp om bättre 

arbetsmiljö för oss alla därför vill vara 

förtroende vald.  

 

Hur tror du att du kan engagera och 

aktivera medlemmarna? 

”Arbetsgivaren lyssnar inte på oss för att vi 

är facket. De lyssnar på oss för att vi är 

många”. Vi tillsammans kan göra skillnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anette Bergström 

 

Namn: Anette Bergström. 

 

Yrke och område: Stationsvärd grön n. 

 

Vilken är den viktigaste fackliga frågan för dig? 

Brinner för arbetsmiljön. 

 

Varför vill du vara förtroendevald? 

Jag vill vara med och påverka. 

 

Hur tror du att du kan engagera och aktivera medlemmarna? 

Genom att vara ute på fältet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Barak Baaiz 

Namn: Barak Baaiz 

Yrke och område: Tunneltågförare 

på Bana 2 med behörighet på Bana 1 

och 3. 

  

Vilken är den viktigaste fackliga 

frågan för dig? 

Den viktigaste fackliga frågan för 

mig är arbetsmiljöfrågorna. Jag har 

under min tid upplevt en del 

problematik gällande 

tunneltågförarnas arbetsplats. 

Alltifrån tider, verktyg, uniformer, 

depåer etc. 

Varför vill du vara 

förtroendevald? 

Anledningen till att jag vill vara 

förtroendevald är för att mitt intresse 

alltid har varit kring de 

arbetsmiljörättsliga frågorna. Jag ser 

arbetsmiljön som den största grundpelaren då den innefattar allt, från tider till 

produktivitet, service, säkerhet, effektivitet och mycket mer.  

Min passion (av tidigare erfarenhet) har grundat sig på att kunskap underlättar en del 

i livet. Att vara medveten om sin omgivning och vilka rättigheter man besitter, 

underlättar yrkeslivet och individen.  Därför tror jag att jag har kompetensen att ta 

mig an uppgiften som förtroendevald. 

 

Hur tror du att du kan engagera och aktivera medlemmarna? 

Genom att aktivt delta i förändringsprocesser, involvera och medvetandegöra för 

medlemmarna, kan jag förhoppningsvis få dem att inse meningsfullheten i det vi gör! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qamar Chowdhry 

 
Namn: Qamar Chowdhry 

 

Yrke och område: 

Stationsvärd Grön/norr 

 

Vilken är den viktigaste 

fackliga frågan för dig? 

Lön i dagens läge (inflation 

mm) 

 

Varför vill du vara 

förtroendevald? 

Brinner för 

arbetsmiljöfrågor/arbetsmiljön 

är viktig för personalens 

välbefinnande/trivsel. 

 

Hur tror du att du kan 

engagera och aktivera 

medlemmarna? 

Genom information om 

facket/arbetsmiljö och 

fördelarna för individen (för 

medlemmarna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Louise Strömbäck 
 

Namn: Louise Strömbäck 

 

Yrke och område: Stationsvärd, 

grön linje söderut 

 

Vilken är den viktigaste fackliga 

frågan för dig? 

För mig är arbetsmiljön en mycket 

viktig fråga, och att arbetares 

rättigheter tillgodoses. Det innebär 

att vi ständigt måste kämpa för att 

behålla de rättigheter vi har. 

Varför vill du vara 

förtroendevald? 

Facklig kamp är oerhört viktig, 

utan den förlorar vi våra rättigheter 

och kommer få stora försämringar. 

Jag vill vara en del av den kampen 

för att kunna göra skillnad för mina 

arbetskamrater. 

 

Hur tror du att du kan engagera och aktivera medlemmarna? 

Genom att själv göra ett så bra jobb som möjligt och visa att det lönar sig att kämpa 

tillsammans. Bara tillsammans kan vi få igenom förändringar. Det är också viktigt att 

informera medlemmarna om vilket fackligt arbete som faktiskt pågår, för att visa att 

det händer saker och att det är värt att vara medlem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Magnus Nilsson 

 

Namn: Magnus Nilsson 

 

Yrke och område: Stnv Natt, Blå 

 

Vilken är den viktigaste fackliga 

frågan för dig? 

Alltid att sprida kunskap. Med bättre 

kunskap om våra rättigheter ökar vårt 

inflytande på arbetsplatsen vilket i sin 

tur leder till ökad kollektiv styrka. 

 

Varför vill du vara förtroendevald? 

Som fackligt ansluten är det en plikt 

att kämpa för bättre arbetsmiljö och 

schyssta och bättre villkor för oss alla. 

Genom att stå till förfogande för att ta 

kampen drar jag mitt strå till stacken 

för kollektivets bästa. 

Hur tror du att du kan engagera 

och aktivera medlemmarna? 

Fortsätta sprida kunskap och "lyfta 

upp människor" och verka för att öka mångfald och könsfördelning i klubben och 

pusha kollegor att gå med i facket ute i driften (ifall de inte är med), och ifall de är 

med - bli aktiva! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jenny Inal 
 

Namn: Jenny Inal 

 

Yrke och område: Tunneltågförare, 

bana 3 

 

Vilken är den viktigaste fackliga 

frågan för dig? 

Det är viktigt att alla medarbetare 

känner sig sedda och respekterade 

under sin arbetsdag. Vi har också ett 

stort ansvar över att väldigt många 

människor ta sig runt i Stockholm. Det 

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. Min absoluta hjärtefråga är 

att alla ska kunna vara förälder och 

jobba inom Stockholms 

kollektivtrafik. 

 

Varför vill du vara förtroendevald? 

Jag har nu suttit i sektionsstyrelsen i några år och känner att jag har massor kvar att 

ge våra medlemmar.  

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

lyssnare och drivs även av ett 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. 

 

Hur tror du att du kan engagera och aktivera medlemmarna? 

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. 

 

 

 



Anders Nordahl 
 

 

Namn: Anders Nordahl 

 

Yrke och område: Stationsvärd röd 

 

Vilken är den viktigaste fackliga frågan för dig? 

Arbetsmiljön och allt vad den innebär. 

   

Varför vill du vara förtroendevald? 

Att vara delaktig i en bättre arbetsmiljö och att verkligen kämpa för en förbättring. 

 

Hur tror du att du kan engagera och aktivera medlemmarna? 

Ge ut facklig information samt att förklara hur avgörande det är att vara facklig 

medlem och genom att inspirera kollegorna. 

 

 

 

 

 

Kent Åsbrink 
 

 

Namn: Kent Åsbrink 

 

Yrke och område: Tunneltågförare Grön Linje 

 

Vilken är den viktigaste fackliga frågan för dig? 

Bättre arbetsmiljö för oss förare i tågen 

 

Varför vill du vara förtroendevald? 

För att jag vill förbättraför mina kollegor 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ismail Ali 
 

Kort om mig 

Jag heter Ismail Ali och har jobbat 

inom tunnelbanan sedan 2010. Jag 

arbetar som 

Stationsvärd och tillhör blå linje. 

Mitt engagemang inom olika ideella 

föreningar har 

väckt mitt intresse av att bli mer 

aktiv inom fackföreningen. 

 

Vilken är den viktigaste fackliga 

frågan för dig? 

Jag anser att facket är en viktig 

organisation och den största 

arbetsuppgiften för 

facket är att försvara, utveckla och 

förhandla om kollektivavtalet på en 

arbetsplats. En god arbetsmiljö, bra 

lön och trygghet är de frågor som 

jag tycker är viktiga. 

 

 

Varför vill du vara förtroendevald? 

Jag vill bli förtroendevald för att bidra till en bättre arbetsmiljö och företräda mina 

kollegor i arbetsmiljöfrågor och arbeta för att arbetsgivaren förverkligar och uppfyller 

sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen. 

 

Hur tror du att du kan engagera och aktivera medlemmarna? 

Medlemmarna är de viktigaste resurser som klubben har. För att kunna engagera och 

aktivera de behöver vi kontakta, organisera och uppmuntra dem att bli lite 

mer aktiva. Man kan bjuda in medlemmar till en fika, föreläsning och driva frågor 

som är viktiga för dem, exempelvis arbetsmiljö, kompetensutveckling osv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Syl Imeri 
 

Namn: Syl Imeri 

Yrke och område: Stationsvärd blå linjen 

Vilken är den viktigaste fackliga frågan för dig? 

Arbetsmiljöfrågor på våra arbetsplatser. 

Varför vill du vara förtroendevald? 

För att kunna förmedla den kunskap som jag har skapat med åren, som 

förtroendevald alla dessa år. 

Hur tror du att du kan engagera och aktivera medlemmarna? 

Genom att utlysa till två viktiga saker, som om sina skyldigheter och rättigheter 

gentemot arbetsgivaren. Att nå så många som möjligt med att alla får informationen 

från Seko klubb 111 i god tid, via mejl och personliga kontakter, och samtidigt värva 

nya medlemmar till Seko klubb 111. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kemal Acat 

Namn: Kemal Acat  

 

Yrke och område: Kundservicevärd 

service, Information  

 

Vilken är den viktigaste fackliga frågan 

för dig? 

Det viktigaste för mig är att organisera 

alla mina svagaste kollegor och hur starka 

vi är sida vid sida och tillsammans. 

 

Hur tror du att du kan engagera och 

aktivera medlemmarna? 

Att konfrontera alla arbetsplatsproblem 

genom att sjunga högt och tillsammans. 

Då kan ha möjlighet att ÄNDRAS! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rose-Marie Johansson 
 

 
 

 

Namn: Rose-Marie Johansson 

 

Yrke och område: Tunneltågförare på röda linjen. 

 

Vilken är den viktigaste fackliga frågan för dig? 

Det är att få medlemmar att förstå att det är dem som är facket. Att få så många som 

möjligt att engagera sig och bli förtroendevalda. 

 

Varför vill du vara förtroendevald? 

Facket har varit en viktig del att min anställning från den dagen jag började jobba. Så 

när jag blev tillfrågad att bli förtroendevald så ställde jag upp. Det är mycket att göra, 

men man kan inte göra allt själv, därför behövs det fler förtroendevalda för att kunna 

hjälpas åt att lösa problemen som uppkommer tillsammans. 

 

Hur tror du att du kan engagera och aktivera medlemmarna? 

Att vara tillgänglig så mycket som möjligt och påläst. Att få medlemmarna förstå att 

vara påläst och 

använda kollektivavtalet. 

 

 

 

 

 


