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VAL 2008 
Valberedningen ställde två huvudfrågor till alla kandidater.  
1. Varför vill du bli vald i det fackliga uppdraget som du blev 
nominerad? 
2. Vad betyder facket för dig och vilka frågor brinner du för? 
3. Valfri text (Skriv om dig, dina visioner eller vad du vill på 
max 100 ord). 
 
 
 

Andersson Martin, bana 1, Gullmarsplan, 
sektion 121 
 
Jag heter Martin Andersson och är 24 år gammal. 
Jag är tunneltågförare på Gullmarsplan och när jag 
inte kör tåg och felanmäler dörrgränsmärken så är 
jag sedan några år tillbaka också styrelseersättare i 
sektion 121 (grön). Jag kandiderar till ordinarie och 
ersättande styrelseledamot i sektion 121 (grön). 
 
1. Varför vill du bli vald i det fackliga 
uppdraget som du blev nominerad? 
Därför att tror att jag gör ett bra jobb som 
styrelseersättare och gärna skulle avancera till 
ordinarie styrelseledamot för att fortsätta att arbeta 

för och med er- sektionens medlemmar.  
 
2. Vad betyder facket för dig och vilka frågor brinner du för?  
Även om jag har synpunkter på hur facket (alltså inte bara Klubb 119) är och 
fungerar idag så tror jag helhjärtat på grundidén - att tillsammans arbeta för för-
bättringar. Ensam är inte stark!  
 
Mina hjärtefrågor är egentligen information, arbetsmiljö och arbetsrätt men nå-
got av tjusningen av det fackliga arbetet är att man hela tiden kastas fram och 
tillbaka mellan helt olika uppgifter vars enda gemensamma nämnare är att de 
borde ha lösts igår. Att lösa dessa på bäst sätt är inte alltid så lätt men oftast är 
det både roligt och utvecklande.  
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Om jag blir vald tänker jag fortsätta att förbättra och systematisera sektionens 
hantering av informationen till medlemmarna. Jag vill också försöka hitta nya 
sätt att öka medlemmarnas insyn och delaktighet i det fackliga arbetet. Utöver 
att förbättra vår organisation och fortsätta jobba med alla de stora och små 
ärenden som dyker upp när man sitter på expen eller i mässen så vill jag framför 
allt fördjupa mig i och jobba mer med arbetsrättsfrågor. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eliasson Roland, bana 
1, Alvik, sektion 121 
 
Varför vill du bli vald i 
det fackliga uppdraget 
som du blev nominerad? 
Jag har tidigare fackliga 
erfarenheter och har 
arbetat länge inom 
kollektivtrafiken. Jag har 
varit huvudskyddsombud, 
skyddsombud och 
handledare arbetsmil-
jöutbildning under åren 
1985-2002. Dessutom varit 
styrelseledamot i olika sek-
tioner och klubbar inom 
Kommunal och SEKO. 

Sedan två år tillbaka har jag vikarierat på halvtid som ombudsman på SEKO:s 
Förhandlingsenhet. Jag tror att mina erfarenheter från det förtroendeuppdraget 
kommer att hjälpa mig i de fackliga uppdragen som sektionsordförande och 
skyddsombud och att kunna företräda medlemmarna gentemot arbetsgivaren i 
olika fackliga och personalärenden. 
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Vad betyder facket för dig och vilka frågor brinner du för? 
Facket fungerar som de anställdas försvarsorganisation mot arbetsgivarens för-
sök att försämra arbetsförhållandena. Ju fler som går med i facket och engagerar 
sig fackligt – desto större möjligheter har vi att förbättra våra arbetsvillkor. 
Frågor som rör arbetsmiljön har störst betydelse för mig som medlem och förtro-
endevald. Framför allt arbetstider, arbetsorganisation, arbetsrelaterad stress, 
ensamarbete, rehabilitering, integritet och hot och våld ser jag som mycket vik-
tiga frågor att arbeta med. 
De förtroendevalda måste ha en närmare kontakt med medlemmarna. Facket 
måste bli en medlemsnära organisation. 
Information, kommunikation och dialog måste känneteckna arbetet som förtro-
endevald. Medlemmarna måste få veta vad de förtroendevalda gör när de inte 
har sina ordinarie tjänster utan istället deltar i fackliga möten eller fackliga upp-
drag. Därför kommer jag, om jag blir vald, att återuppta utgivningen av vecko-
blad både som sektionsordförande och skyddsombud som jag gjorde under åren 
1998-2002 när jag var styrelseledamot och huvudskyddsombud. 
Som SEKO:s representant i den statliga utredningen om Integritetsskydd i ar-
betslivet börjar jag ifrågasätta den övervakning som vi alltmer utsätts för. En 
mer restriktiv inställning till att tillåta medicinska undersökningar och drogtester 
behövs. 
 
Personligt 
Jag heter Roland Eliasson, 59 år, född i Hammerdal, Jämtland. Bor i hyreslägen-
het i Rinkeby med mina två katter. Äger en liten ö utanför Hammerdal där min 
sommarstuga väntar på besök då och då. Anställdes sommaren 1975 som spärr-
expeditör och arbetar kvar som tunneltågförare i Alvik. 
Jag har läst ett antal ämnen på universitetet för att öka mina kunskaper – några 
terminer socialantropologi och arbetsmarknadskunskap med personaladministra-
tion och tagit ett antal poäng i praktisk arbetsrätt, ekonomisk historia och religi-
onshistoria. 
Min ambition som förtroendevald blir att möjliggöra för flera medlemmar att på-
verka det fackliga arbetet. Avståndet mellan förtroendevald och icke förtroende-
vald måste minska. 
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Jerbi Moncef, bana 1, Gullmarsplan, 
sektion 121 
 
1. Jag nominerade mig till olika uppdrag båda 
till klubben och sektion därför jag anser att jag 
kan föra in nya idéer, samt att jag har en stor 
erfarenhet av det fackliga arbetet. Som 
förtroendevald ska försöka tillgodose 
medlemmarnas krav på en fungerande fackligt 
organisation samt ett gott samarbete mellan 
de förtroendevalda och arbetsgivare för att 
kunna nå de målen som medlemmarna vill att 
vi ska uppfylla. Jag anser att medlemmarna 
som röstar på mig och ge det förtroendet, 
kommer inte dem bli besvikna. En sak som 
måste ni veta att vi som är redan 
förtroendevalda vi gör så gott vi kan för att 
tillmötesgå era krav.       

 
2. Facket för mig är den organisation som ska företräda de anslutna till organisa-
tionen, facket är inte bara de förtroendevalda. Facket är vi alla, och med hjälp av 
er medlemmar kan vi skapa en trygg och stark organisation. 
De frågor som jag tycker att vi ska driva och håller fast vid varje avtalsrörelse är 
arbetstider och bättre kollektivavtal mera preciserat i texten och inte diffusa for-
muleringar som kan tolkas till medlemmarnas nackdel. 
Tillsammans är vi starka, upp till kampen kamrater. 
 
Jag heter Moncef och har varit förtroendevald i flera omgångar, jag har mycket 
erfarenhet som kan användas för att förstärka den fackliga organisation och dela 
med mig av min erfarenhet till de andra förtroendevalda. Detta kan skapa ett bra 
arbetssätt som skapar harmoni. Frågor som jag brinner för är, stark kollektivav-
tal och god arbetsmiljö och att hjälpa medlemmarna med försäkringsfrågor för 
att de ska få sin rätt ersättning vid behov. 
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Karlsson Emma, Bana 1, Gullmarsplan, 
sektion 121 
 
1. För att jag är intresserad av, och vill lära mig 
mer om det fackliga arbetet. 
 
2. Trygghet! De flesta frågor engagerar mig. Att 
det finns bra tjänstepaket som passar olika individer 
är viktigt. Likaså strävan efter högre löner och ännu 
bättre friskvård än vad vi har idag. 
 
Jag började arbeta som tunnelbaneförare våren 2003. 
Sen dess har jag prövat på både in- och ut-tjänster 
och tillhört både Alvik och nu Gullmarsplan. 
Mina två barn har också kommit till under den här 
tiden. Vardagen med två små busungar gör att jag 
brinner lite extra för föräldrars villkor och 

möjligheter. Den mesta lediga tid ägnar jag såklart åt familjen men när orken 
finns så håller jag på med släktforskning eller läser en deckare.  
För mig är det viktigt att alla som arbetar kommer hem och har (åtminstone) lite 
energi kvar till just sina intressen. Exempelvis så är det fel om man kommer hem 
och är så trött att man varken orkar ordna sig bra mat eller träna. 
 

Kilic Idris, bana 1, Alvik, 
sektion 121 
 
Hej! 
Idris Kilic heter jag och har arbetat i 
bolaget som tunneltågförare sedan 
februari 1978. Har alltid varit 
intresserad av arbetsmiljö och 
fackliga frågor. Har arbetat som 
tolk på fritiden en tid, varit och är 
politiskt aktiv, även varit ledamot i 
facket en tid. 
Skyddsombud i 9 år. Facket är för 
mig, att bevaka de anställdas rätt, 

rättvise löner, ingå förmånliga avtal för medlemmarnas fördel, försäkringar m.m. 
Jag vill om jag får fortsatt förtroende som skyddsombud, försöka påverka de för-
bättringar i arbetsmiljö. Jag har mycket att uträtta. 
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Tikmany Acke, bana 1, Gullmarsplan, 
sektion 121 
 
1. Varför vill du bli vald i det fackliga uppdraget som 
du blev nominerad? 
Jag skulle vilja bli vald för att arbeta för bättre löner 
och arbetstider. De senaste åren har det fackliga 
arbetet här på SEKTION GRÖN inte varit bra, och att 

göra hela tiden som cheferna säger till är absolut inte mitt sätt att jobba fackligt. 
 
2. Vad betyder facket för dig och vilka frågor brinner du för? 
 
Facket är ett gemenskap för oss arbetare mot arbetsgivaren. De viktigaste frå-
gorna för mig är LÖNER och ARBETSTIDERNA. 
 
Jag heter Acke Tikmany och har arbetat här på grönalinjen som tågförare i över 
30år. Mina visioner är att vi ska få ett bättre arbetsschema och att få ett drägli-
gare privatliv för att jobba skift tar på krafterna och det blir enorm slitage på 
kroppen. 
 

 
 
 
 
Wennerberg Matti, bana 1, Alvik, sektion 121 
1. Jag är hedrad över medlemmarnas och arbetskamraternas förtroende. Själv-
klart ställer jag upp till val för dessa förtroende poster. 
  
2. Facket är den enda organisation där arbetaren som kollektiv har möjlighet att 
påverka sina betingelser på arbetet. 
"Så vad brinner jag för"? Arbetsmiljö och arbetsrätt. Ord vars betydelse missbru-
kats allt för länge inom kollektivtrafiken. 
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Witting Thomas, bana 
1, Alvik, sektion 121 
1. Varför vill du bli vald i 
det fackliga uppdraget 
som du blev nominerad?  
2. Vad betyder facket för 
dig och vilka frågor 
brinner du för?  
 
1. Jag vill bli vald till 
sektionsordförande då 
jag tror att jag skulle göra 
ett bra arbete på den 
posten. Med det menar jag 
att jag kan se och ta 
tillvara på den kunskap och 
på det intresset som finns 
hos de förtroendevalda och 
genom att delegera och 
entusiasmera få sektionen 
att arbeta åt samma håll. 
En ordförande skall ha en 
sammankallande roll. 
  
2. Facket betyder för mig 
solidaritet och stabilitet.  
Vi är solidariska med 
varandra, vilket i mina 
ögon  betyder att vi ser 
varandra som jämlikar och 

att vi tar ansvar för varandra. Att vara medlem i facket är både en rättighet och 
en skyldighet, anser jag. 
Stabilitet i betydelsen trygghet då vårt arbete regleras av ett kollektivavtal.  
 
Utan ett kollektivavtal skulle arbetsgivaren få friare spelrum, vilket skulle få all-
varliga konsekvenser för oss.  
 
Jag brinner för rättvisefrågor. Jag kämpar och vill fortsätta kämpa för med-
lemmar som råkar illa ut för arbetsgivarens stundtals oresonliga resonemang 
som försätter medlemmar i Kafkaliknande situationer. Viktigast för mig är att vi 
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får större möjlighet att påverka våra arbetstider, inte minst för alla som är för-
äldrar, samt våra personallokaler - framförallt den otidsenliga mässen i Alvik!  
 
Jag vill att medlemmarna ska kunna känna sig stolta över klubb 119. Det åstad-
kommer vi genom hårt arbete, tydlig information via anslagstavlor, mail och 
klubbtidningen Raka Spåret som jag är redaktör för. Det är viktigt att se till att 
det finns stora möjligheter till delaktighet för intresserade, genom påverkan av 
klubbens arbete genom medlemsmöten, diskussion i klubbtidningen och dialog 
med de förtroendevalda. Medlemmarna ska känna sig sedda och respekterade. 
Vidare vill jag att det ordnas utbildningar, resor och andra roliga aktiviteter för 
medlemmarna.  
 
Vill du veta mer om mig, maila på thomas@klubb119.org eller ring mig på 686 
28 15 eller 070-492 29 08 före klockan 20 då jag har småbarn hemma.  
 
 
 

Evander Carolin, bana 2, Liljeholmen, sektion 
122 
 
Jag är 24 år, har jobbat på företaget i fem år, först som 
spärrvakt, sedan konduktör på tvärbanan och sen våren 
2004 har jag kört tunnelbana. Jag är en engagerad 
människa, som har erfarenhet av många olika slags 
föreningsverksamheter, allt från att ha jobbat med 
bistånd i Brasilien till att hålla föredrag i skolor om 
jämställdhet här hemma och att vara fackligt aktiv.  
Jag brinner för Solidaritet, jag vill att alla ska ha det bra, 
inte bara vissa. Som person är jag ärlig, ömtänksam och 
rak. Jag vet inte allt, men jag tar alltid reda på hur det 

ligger till, jag lyssnar, bryr mig och gör allt jag kan för att hjälpa.  
Under det år jag varit ersättare i Liljeholmen, sektion 122, har jag fokuserat 
mycket på Kommunikation.  
Vi måste bli bättre på att kommunicera och jag har b.la dragit igång informa-
tionsbladet "På gång i Liljeholmen". 
 
Jag kandiderar b la till posten som ordförande i Liljeholmen, jag vill kunna på-
verka mer och jag är beredd att axla det ansvar som det innebär. Vill man göra 
ett bra jobb så vet jag att man som fackligt förtroendevald även måste använda 
sin fritid, och det gör jag gärna.  
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Holst Kurt, bana 2, 
Liljeholmen, sektion 122 
 
1. Jag vill kämpa för mina 
arbetskamrater, och för att göra 
klubben till en ännu bättre 
kamporganisation. Jag vill också 
kämpa för att stärka fackets och 
medlemmarnas postion mot 
arbetsgivaren. 
 
2. Facket betyder gemenskap och 
solidaritet, att stödja medlemmar 
som behöver vår hjälp. Bland de 

viktigaste frågorna är att stärka kollektivavtalet, fr a  löner och arbetstider. Se-
dan är det också viktigt att informera medlemmarna om kollektivavtal och för-
säkringar, och fortlöpande informera om förändringar. 
 
3. Jag heter Kurt Holst, och har arbetat inom företaget sedan 1966, som tågföra-
re sedan 1971. Jag brinner för facket som jag tillhört sedan hedenhös. Min vision 
är en rättvis värld, där alla kan leva i harmoni med varandra, och där alla bryr 
sig om varandra. Svårt att uppnå, javisst, men vi måste ändå försöka... 
 
 

Konstantis Jannis, bana 2, Liljeholmen, 
sektion 122 
 
Jag heter Jannis Konstantis, 45 år, pappa till tre barn, 
två pojkar och en flicka. Jag är ordförande i klubben 
och ordförande på Röda linje i tunnelbana. Jag har 
också erfarenhet från min tid i studentorganisationen i 
Grekland. 

De viktigaste frågor för mig att kämpa för är löner, säkerhet, anställningsvillkor, 
kollektivavtalet, internationella frågor och arbetstider.  
 
De sista åren arbetsgivaren attackerar facket och de anställda i alla frågor, så-
som kollektivavtalet och strejkrätten (EU-domstolens domar mot Byggnads och 
det finska sjömansunion) samt yttrandefriheten och demokrati på arbetsplatser-
na när Veolia (f d Connex) sparkade vår ordförande, Per Johansson. EU börjar 
bestämma mycket över nationell rätt och jag tycker det är fel (se ovanstående 
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EU-domar), därför behövs internationellt samarbete med andra kämpande fack-
föreningar. 
 
Lokalt måste vi ha rätt att tillgripa stridsåtgärder för att hejda arbetsgivaren. 
Centralt måste facket bli en kamporganisation, annars måste vi se andra alterna-
tiv så småningom som stärker facket och inte byråkratin. 

 
 Sumic Suzi, bana 2, 
Liljeholmen, sektion 122 
 
1. För att förbättra fackets kamp mot 
de försämringar som företaget och 
politikerna vill genomföra. Jag vill även 
öka samarbetet mellan fackets olika 
klubbar i företaget för att vi ska bli 
starkare tillsammans än vad vi är idag. 
 
2. Facket betyder massor för mig. 
Utan facket så hade samhällets 
utveckling inte kommit så långt som 
idag, inte ha samma trygghet som 
idag och utan facket så finns det inget 
som ser till att vi får behålla de 
rättigheter vi kämpat för. Jag vill att 
alla medlemmar och förtroendevalda 
skall ha de kunskaper de behöver för 
att klara sig på arbetsmarknaden. 
 

Jag heter Suzi Sumic och jobbar som förare på Bana 2, Liljeholmen. Jag är 36 år 
gammal och har arbetat i företaget sedan 1999, bland annat som kombipersonal. 
Mina nuvarande uppdrag i facket är: ordinarie ledamot i sektion 122: s styrelse, 
ersättande ledamot i Klubb 119: s styrelse, ordinarie Skyddsombud Bana 2, Ar-
betsmiljösamordnare Klubb 119 och är därför med i Veolias ordningsgrupp, Stu-
dieansvarig Klubb 119 samt Kassör i SEKO Tunnelbanan (Klubb 119 & 120 sam-
arbetsorgan). Utanför den fackliga verksamheten sitter jag även som nämnde-
man i Stockholms tingsrätt. 
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Wegmann Jenny, bana 2, 
Liljeholmen, sektion 122 
 
Jag är 28 år och har arbetat som tunnel-
tågförare på bana 2 i fem år. Efter en tid 
som deltidare är jag tillbaka på heltid. 
Jag har mycket att bidra med i det fack-
liga arbetet och efter att ha varit förtro-
endevald i några år, har jag kunskaper-
na för att driva de flesta frågor som ni 
medlemmar vill att Vår klubb ska ta tag 
i. Förutom kunskap har jag ett starkt 
engagemang i den fackliga rörelsen och 
vill fortsätta att kämpa för stärkta kol-
lektivavtal, en bättre arbetsmiljö och 
högre löner. 
Facket är Vår möjlighet att påverka Vår 
arbetssituation. Gentemot en multinatio-
nell koncern som Veolia har varje enskild 

individ bara en begränsad möjlighet att göra sin röst hörd. Det är först när vi går 
samman som vi kan genomdriva förbättringar. Under den kommande perioden 
har jag siktet inställt på upphandlingen av tunnelbanan. Jag ska arbeta hårt för 
att göra SEKO: s röst hörd i den här oerhört viktiga processen. Jag kommer att 
slåss för att de kollektivavtalsvärden vi har upprätthålls och göra allt för att driva 
genom både avtalsförbättringar och arbetsmiljöförbättringar gentemot det före-
tag som vinner upphandlingen.  
 
 
 
 
Österdahl Thomas, bana 2, Liljeholmen, section 122 
Här kommer en kort presentation av mig själv. 
Jag har kört tunnelbana i 18 år varav många år som kombi i Nyboda. Där har jag 
jobbat med finstäd samt översyn 1. 
I dag har jag plocktjänsterna i Ropsten och Mörby. Nu när jag blivit lite äldre och 
klokare skulle jag vilja arbeta för att vi får en bra arbetsmiljö. 
  
Med vänlig hälsning Thomas Österdahl ansnr.76991 
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liljeholmen@klubb119.org Telefon: 686 42 46 
www.klubb119.org    Fax: 686 42 54 
     

Sved Aila, bana 3, Västra Skogen, 
sektion 123 
 
Jag vill bli vald för att föra medlemmarnas talan 
och försöka förändra enligt deras önskemål. 
Facket betyder för mig, hjälpa oss med våra 
rättigheter om vi får problem, arbetsmiljöfrågor, 
tjänstepaketet och facket är det som vi 
medlemmar gör det till. Vilka frågor brinner jag 
för: Bra tåg, bra tjänster, bra information till fö-
rarna, mera omplaceringsmöjligheter, generösare 
turlista (möjlighet till kisspaus vid högtrafik). 
 
Jag har jobbat på företaget i 20 år. Jag har sett 
förändringarna som skett både bra och dåliga, 
stigit upp tidigt och kommit hem sent vardagar 

som helger. En del i att man stannat kvar har varit den goda kamratskapen med 
arbetskamraterna. Vi förstår varandra ändå bäst när nåt händer. Vi skrattar åt 
dumma kommentarer vi ibland får när trafikanter inte känner till hur saker och 
ting fungerar i trafiken. Vi lider med dom som har fått framförhopp eller har blivit 
hotade för det kan ju hända oss med. Och ibland har vi olika åsikter som resulte-
rar i diskussioner. Men i slutändan har vi samma jobb samma problem att hinna 
med fritid familjeliv. Så våra arbetskamrater är våra bästa supportrar och vän-
ner. 
 
Så låt 2008 bli förarnas år trots dålig lön svår arbetsmiljö sällan beröm desto 
mer kritik. 
Vi är bäst   
Aila Sved 
 


