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Vad har hänt sen sist?
Förra numret tittade vi på köldchocken helgen 19-21 februari, resultaten för de 

fackliga valen publicerades och tidspassning samt turlista enligt MTR sattes 
under luppen. Den här gången ses vi mitt under en brinnande avtalsrörelse, där 

förhandlingsdelegationen står inför den svåra uppgiften att förhandla med en hittills rätt 
motvillig arbetsgivare. I detta nummer kan ni läsa hur det går med förhandlingarna, med 
tjänsterna och om konferensen i Aten.

Tanken är att vi ska ge ut mellan 6-12 nummer av tidningen per år.  Diskutera gärna 
tidningen på klubbens interna debattforum på: klubb119.wordpress.com så att vi kan ta del av 
era åsikter och bli en bättre tidning.

KOM IHÅG: En facklig organisation blir inte starkare än vad medlemmarna gör den till. 

Redaktionen tar tacksamt och ödmjukt emot bidrag av alla sorts slag; det kan vara texter i 
form av en insändare eller en debattartikel. (Visst tycker du väl något om företaget eller facket?).  
Det skulle kunna vara teckningar, knep & knåp eller foton eller precis vad som helst som du 
tycker passar in i tidningen. 

Tveka inte att skicka in material! Tidningen är till för medlemmarna och den är ett 
utmärkt forum för att återge dina tankar, känslor och åsikter i relation till arbetet. Glöm inte 
att kollegorna och arbetsledningen faktiskt läser den här tidningen och kan ta del av vad just 
du tycker. Så, skicka gärna in din insändare! 

Nästa nummer är planerat till maj.

Maila in till redaktionen; adressen hittar du på längst ner på flera sidor i tidningen. Om du inte 
har tillgång till mail kan du skicka ditt bidrag till: 

Raka Spåret, 
SEKO, Klubb 119
Liljeholmstorget 16
117 63 Stockholm                                                                                              

redaktionen
redaktionen@klubb119.org
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Ledare
men min känsla är att vi har fortfarande lång väg till en 
stabil situation mellan oss och MTR. Det finns många 
saker som MTR vill förändra som de inte berättar för 
oss och det känns som att de efter övertagandet av tun-
nelbanan den 2 november inte längre är intresserade av 
att vi ska ha ett bra samarbete. Mycket snack och lite 
verkstad, som man säger. Om det stämmer, kommer 
det att visas, speciellt när vi nu snart har de lokala kol-
lektivavtalsförhandlingarna.

Organisationsnytt
De närmaste månaderna går SEKO in i en diskussion 
om hur vi ska vara organiserade inom tunnelbanan. 
Snart kommer material ut om detta och jag uppmanar 
alla medlemmar att delta i debatten; fundera själv hur 
det kan bli med det ena eller andra alternativet. Till slut 
är det medlemmarna som ska avgöra detta på en be-
stämmande medlemsomröstning. 

Jannis Konstantis
ordförande klubb 119

Nu har det hänt igen! Metall har skrivit under 
ett skamavtal utifrån vad fackförbunden och 
LO-samordningen kräver. Jag själv tycker att 

lönehöjningarna som LO-samordningen har kommit 
fram till är urdåliga och det är inte bra att några ekono-
mer ska sätta gränser för vad fackföreningsrörelsen ska 
kräva från arbetsköparna. Kravet att bemanningsföre-
tagens inflytande ska begränsas är däremot jätteaktuellt 
och bra. Men saken är att även där har Metall sålt ut oss! 
Metall sätter LAS ur spel -då kan arbetsgivaren välja att 
inte återanställa en tredjedel av den uppsagda styrkan. 

Jag hoppas att detta avtal inte ska vara normerande. 
Att vi skulle få 0,7% lönehöjning, dvs 172 kronor brut-
to på den högsta lönen, är en lönesänkning. 

Jag själv fick hyran höjd med 150 kronor, netto, för 
att inte berätta om andra höjningar som pågår!

Förhandlingsstiltje
Våra förhandlingar med MTR går sådär. Man kan läsa 
lite mer i en annan artikel om detaljerna angående det, 
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DEMONSTRATION 
MOT ALMEGAS NOLLBUD OCH 
DE OSÄKRA ANSTÄLLNINGARNA
Den 31 mars går det centrala avtalet ut och i de förhandlingar som SEKO 
har haft med Almega har det inte hänt någonting. Almega har till och med 
mage att föreslå 0 kronor i lönehöjningar och att vi måste arbeta mer!

Almega pratar om en kris som finns men det enda kris som vi ser, är att 
våra löner minskar och att Almega angriper kollektivavtalet. Detta medan 
företag efter företag gör stora vinster. Det är dags att de som skapar den 
ekonomiska krisen betalar den och inte vi som arbetar och producerar!

Onsdagen den 31 mars 2010
Samling kl 13.00 vid Stureplan 

-sedan marscherar vi till Almegas kontor!

                                 v  Försvara Kollektivavtal
                                 v  Nej till minskade löner
                                 v  Inga osäkra anställningar

SEKO Klubb 119 
facket som organiserar förare i Stockholms tunnelbana
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AVTALSRÖRELSEN 2010

Avtalet löper ut den 31/3 och förhandlingar sker 
samma dag på Almegas kontor.

Sen informationen kommit ut har IF metall 
tecknat ett avtal som ger 3,2 % i löneökningar på 
22 månader fro.m 1 juni. Hur detta avtal kommer 
att påverkas SEKO:s förhandlingar är ännu oklart 
men vi vet att det påverkar eftersom det nu finns ett 
tecknat avtal på LO-sidan. red.

Denna information skickade 
SEKO:s förhandlingdelegation ut 
den 26/3:

SPÅRTRAFIKDELEGATIONEN INFORMERAR FRÅN DE CENTRALA FÖRHANDLINGARNA

SEKO:s förhandlingsdelegation består av 10 
fackliga representanter från olika trafikföretag 
i Sverige. Valle Karlsson och Roger Pettersson 

som är ombudsmän på förbundet leder förhandling-
arna mellan oss och arbetsgivarorganisationen Almega, 
som företräder företagen inom spårtrafikbranschen.
Vi har förhandlat sedan 2 mars.

I de centrala avtalsförhandlingarna bestäms hur 
mycket pengar som finns att fördela.

SEKO förhandlar även om andra förbättringar av 
vårt centrala branschavtal.

Efter det att förhandlingarna är avslutade kommer 
man att börja förhandla lokalt ute på företagen.

SEKO:s yrkanden
Löner
Löneutrymme med minst 620 kr/mån och heltidsan-
ställd, dock med ett lägsta utrymme om 2,6%.

Alla anställda skall garanteras en löneökning på lägst 
300 kr.

Allmänt
· Förhindra att företagen säger upp anställda och ersät-
ter dem med bemanningsföretag.
· Regler som förstärker rätten till heltid.
· Avtal om utökat skydd som träder in för den som av 
medicinska skäl inte kan ha säkerhetstjänst längre.
· Ett centralt arbetsmiljöavtal.
· Fler och bättre arbetstidsregleringar i det centrala 
avtalet.
· Avtalsperiod på 1 år.

Arbetsgivarnas yrkanden:
Löner
Arbetsgivarna vill ha sifferlöst avtal och yrkar på 0 kr 
och 0 % i löneökningar.
Arbetsgivarna vill även att all lönesättning skall ske lo-
kalt och att alla skall ha individuella löner.

Allmänt
Arbetsgivarnas samtliga yrkanden innebär, i vår mening, 
försämringar i våra anställningsvillkor såsom arbetstider 
och semestrar.
Läs mer om vad ALMEGA vill på: http://almega.se/
web/Arbetsmarknad_2.aspx

Hur går det då?
Positionerna är låsta och vi förhandlar i snigelfart. Ännu 
har inget avtal slutits på något annat LO-område och 
det är en orsak till att det går trögt inom spårtrafikom-
rådet.

SEKO säger kraftfullt nej till arbetsgivarnas yrkande 
på 0 kr och 0% samt deras förslag på lokal lönebildning. 
Ett starkt centralt avtal är viktigt för att säkerställa löne-
ökningar och rättvisa arbetsvillkor åt alla!

Avtalet går ut 31 mars – Vi kommer med informa-
tion fortlöpande.

Förhandlingsdelegationen består av: 
Björn Öberg Tågkompaniet, Cesar Orellana TBT, Torg-
ny Larsson Euromaint, Carolin Evander MTR, Leif  
Eriksson Trafficare, Helena Wallin Roslagståg, Monica 
Danielsson SJAB, Astrid Hermelin Stockholmståg, Leif  
Johansson Green Cargo och Patricia Nuñez Coña DSB 
First.
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Innan MTR tog över trafiken hade vi ett bra klimat 
i våra förhandlingar. Vi var inte överens om allt, 
men det var högt i tak med utrymme för diskussion 

och vi försökte finna lösningar som var bra både för oss 
anställda och MTR.

Men sedan MTR tog över har våra relationer gradvis 
försämrats och vi har nått en punkt där förhandlingslä-
get blivit allt svårare.

Dags för familjeterapi?
MTR pratar mycket om att de vill ha ett gott samarbete 
med oss och hitta lösningar, samtidigt som de ofta hän-
visar saker stenhårt till lagar och avtal och verkar saknas 
vilja att alls diskutera frågan vidare. Denna schizofrena 
inställning gör att det är svårt att samarbeta och komma 
framåt i förhandlingarna. Det har blivit tydligt för oss 
i SEKO att det bara verkar vara intressant med samar-
bete i de frågor som gynnar MTR.

Vi träffar MTR:s ledning den 29 mars, innan denna 
tidning trycks. Inför detta möte har vi sammanställt en 
lista med alla de brister som MTR uppvisat i sina rela-
tioner till de fackliga organisationerna. Vad detta möte 
kommer att resultera i återkommer vi med, men anting-
en inser MTR allvaret eller så fortsätter de på samma 
sätt och då vet vi att tuffare tider är att vänta.

Förhandlingsläget med MTR 
- Vad händer?

Aktuella förhandlingsfrågor
SEKO har anmält en hel del frågor som är akuta och 
fortfarande olösta:

   v

   v

   v

   v

   v

   v

Till en början kunde man förstå att MTR hade svårighe-
ter eftersom de precis tagit över verksamheten, men det 
är inte försvarbart att hänvisa till övertagandet längre. 
Vi förväntar oss att MTR är en seriös arbetsgivare som 
tar sitt ansvar och börjar leverera.

Carolin Evander & Jannis Konstantis
förhandlar för klubben

Sommar och höstpaketen.

Plattformsvärdarna och planerna på att ge 
dem utbildning att återställa nödbroms-
handtag.

Omorganisationen som har påbörjats sker 
på ett oroande sätt.

Hanteringen av uniformen. Skor skall leve-
reras med kläderna i april men ännu har inte 
MTR presenterat en rutin för skorna. Ruti-
nen för reklamation etc fungerar inte heller.

Ännu har ingen central trafikskyddskom-
mitté hållits - Arbetsmiljöarbetet åsidosätts 
av MTR.

Platsbristen i våra gemensamma utrym-
men.

  Inte medlem i SEKO?
Alla anställda i tunnelbanan berörs av det avtal som vi är med och tecknar. Men bara de som är medlemmar i 
SEKO får ersättning om det blir konflikt. Om exempelvis facket utlyser strejk för en del av arbetsstyrkan kan 
arbetsgivaren svara med en lock-out av hela arbetsstyrkan. En lock-out innebär att arbetsgivaren stänger ute de 
anställda från arbetsplatsen. Det är endast medlemmar i facket som får ekonomiskt stöd vid strejk eller lock-out. 
Det betyder att du som inte är medlem i ett fack kan drabbas hårt om arbetsgivaren utlyser lock-out. I takt med att 
tonläget i avtalsrörelsen skruvats upp är det viktigt att veta att du som enskild anställd kan bli ekonomiskt drabbad 
vid en konflikt, om du inte är medlem i facket.
v SEKO har flest krav.
v SEKO är det fackförbund som tagit upp flest krav på förbättringar till vårt centrala avtal. Avtalet tecknas 
mellan ALMEGA (arbetsgivarorganisationen) och fackförbunden SEKO, ST (statligt anställda) och SACO-TJ ( 
tjänstemännen).
v SEKO har inom ramen för LO samordningen ett yrkande på 2,6% och minst 620 kr per heltidsanställd. 

Bli medlem i SEKO -gå med i den kämpande fackföreningen!
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Ännu har inget arbete med att ta fram sommar-
tjänster och höstpaket påbörjats. MTR hänvi-
sar till förseningar i beställningen från SL och 

att de väntar på att SL ska godkänna MTR:s förslag till 
sommar- och hösttidtabell. MTR har redan tagit fram 
tidtabellsförslag till SL, så som är brukligt, men det som 
är oroande är att MTR ändrat en hel del i deras förslag 
på trafiklösningar för både sommar- och hösttrafiken. 
Dessa förändringar är ännu inte helt kända för oss, men 
vi vet att MTR har föreslagit en sommartidtabell istället 
för tre olika och detta kan komma att påverka sommar-
semestern. 

Detta är väldigt oroande och vi har vid ett flertal 
tillfällen tagit upp frågan med MTR samt föreslagit att 
MTR redan nu gör uträkningar utifrån olika tänkbara 
scenarion så att det finns något att gå på vid utlägg-
ningen av sommarsemesten. MTR har visat lågt intresse 
för detta och sagt att vi ska ha ett möte med trafikpla-
nerarna i april...

Som de flesta av er vet tar det lång tid att få fram ett 
bra höstpaket. Tjänster ska granskas, gruppering skall 
göras, det ska förhandlas och sökningen skall gå ut till 
alla förare. Vi vill att tjänsterna skall vara klara i god tid 
så att tjänsterna helst kan sökas innan sommaren.

Tjänsterna lyser med sin frånvaro
De senaste åren har vårt arbete haft varierat resultat. 
På bana 1 blev vi motarbetade och fick ingen tid till att 
granska tjänsterna. På bana 2 hade vi en arbetsgrupp 
med arbetsgivaren som jobbade med olika tjänstepaket 
från januari 2009, men vi fick ändå bråttom på slutet 
vilket resulterade i små missar i grupperingen av tjäns-
terna. I nuläget har vare sig sommar- eller hösttjänster 
skapats av MTR.

Centralisering für alle
Nu verkar det som om MTR tänker centralisera plane-
ringen av våra tjänster. Vi försöker få klarhet i vad som 
pågår  och vad detta skulle innebära för oss. På ett sätt 
kan en centralisering innebära jämnare tjänster för alla, 
oavsett bana, men vi kan också förlora inflytande i de 
lokala tjänstepaketens utformning. SEKO pressar på 
MTR för att få fart på arbetet. 

Det är snart april och mindre än två månader tills 
sommaren börjar. Dessa två månader kommer att gå 
fort och vi vill inte ha hastverk till tjänster. SEKO gör 
allt vi kan för att få en så bra lösning som möjligt men 
det är viktigt att alla förare känner till dessa problem 
och visar MTR vad ni tycker. Våra tjänster är trots allt 
det som påverkar vårt arbete allra mest.

Carolin Evander
klubbstyrelsen

VÅRA FRAMTIDA 
TJÄNSTEPAKET
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Acke Tickmany, ordinarie ledamot 
och sekreterare i klubbstyrelsen 
var den förtroendevalde som re-
presenterade vår klubb påen euro-
peisk facklig konferens i Aten den 
23-24 mars, med tema attackerna 
från staten och arbetsköparna 
mot pensionerna och tryggheten. 
Många bra erfarenheter och ge-
mensamma synpunkter kom fram, 
samt hur man kan agera tillsam-
mans. En längre rapport kommer i 
nästa nummer av Raka Spåret.

FACKKONFERENSEN 
I ATEN 2010
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Det absolut mest viktiga för Raka spåret är det faktum att tidningen är tänkt att vara 
ett kontaktmedel, samlingsorgan, med mera för alla oss förare. Här fortsätter vårt 
senaste inslag, förardagboken. Stort tack till Robban Lindberg, som får biocheckar!

FÖRARDAGBOKEN

SNÖKAOSET
eller februaris kanske mest intressanta helg

Vintervädret kring tredje hel-
gen i februari bidrog till en 
omväxlande fyradagarspe-

riod på jobbet.

Fredagsaningar
Fredag 19 februari gav en föraning 
om vad som var på gång. 

Jag började dagen med att köra 
ut tur 44 från Högdalsdepån 15.05. 
Innan jag hunnit ner till Högdalen 
var jag omturad – och på den vägen 
fortsatte det. Tio minuters ”arbets-
paus” fick jag under dagen men i 
gengäld blev jag faktiskt avlöst i tid 
för hemgång.

Lördagen från helvetet
Lördagen kom med stort kaos. Ple 
skickade mig direkt till Skärmar-
brink för att avlösa föraren på den 
skyttel som trafikerade Skarpnäck 
– Skärmarbrink på norrspår. Fram- 
och tillbaka, snabbvändningar i båda 
ändar. Tlc testade att få igenom ett 
tåg söderut. 

Det gick bra. 
Jag fick order att köra till ordina-

rie ändstation, Odenplan. 
Det gick bra. 
Till Skärmarbrink. 
Röd signal. Växeln gick ej att 

lägga om. Därmed blev jag instängd 
på plattformsdel 1 i c:a två timmar.
När blåsan började kännas ansträngd 
meddelade jag Tlc att jag skulle ta en 
kort tur upp till spärren.

Väl där uppe log den kvinnliga 
spx:en lite snett åt mig.

- Vill du låna toaletten? Det har inte 
funnits någon här den senaste månaden.

Suck! Och stööööön!
Kort därefter blev det dock ordning 
på växeln (tack ni som skottade!) 
och jag fick lämna Skärmarbrink, 
avlöst vid Guppet. 

Andra halvlek
Efter en kort paus bad Shikoh mig 
att avlösa tur 26 när den kom söde-
rut. Sagt och gjort. 

Som om inte nedisningen och 
snön var tillräckligt, nu drabbades vi 
av en fällning på Söderströmsbron 
och Tlc valde att låta tågen stå och 
vänta vid stationerna för att inte 

riskera glida in i varandra pga dålig 
bromsverkan. 

Stod länge vid Björkhagen med 
”kräm” i endast en vagn. Sakta kun-
de jag ta mig från stationen. Samma 
visa vid Hammarbyhöjden.

Goda nyheter från Johan Friberg 
på Tlc: Linje 17 ska glesas ut, bla ska 
tur 26 gå in i HÖ från Odenplan.

Några sekunder senare: Växelfel 
infart Gullmarsplan söderut. Det går bara 
att trafikera plattformsdel 4.

Snacka om att kastas mellan 
hopp och förtvivlan!

Sedan förbyttes allt i glädje. Det 
stod en avlösare åt mig Guppet 
norrut. Detta efter en timme och 
30 minuter för att köra sträckan 
Gup-Snk-Gup. Fem minuter se-
nare var dessutom växelfelet fixat 
och jag kunde åka linje 19 hem till 
Hagsätra.

Sporadisk söndag
Söndagen -fylld av spänning, eller 
inte … !?

Enligt SLs hemsida bedrevs 
oregelbunden trafik (eller var det 
sporadisk?) till och från Hagsätra, 
förstärkt med ersättningsbussar. 
Jag chansade på tunnelbanan, gick 
hemifrån en halvtimme tidigare för 
säkerhets skull. Siktade på 13.06-tå-
get, såg till min förvåning hur ett tåg 
lämnade Hagsätra 13.04. Inget an-
nat tåg i sikte. Talade med spärrex-
peditören. Han hade varit där sedan 
klockan 7 och det var andra tåget 
som gått mot sta’n sedan dess.

Sporadisk var ordet, sa Bull.
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Fann ersättningsbussen och lyck-
ades komma fram till Gup i tid till 
mitt tåg på linje 17. Som inte gick.

Det blev linje 19 hela dagen. Tog 
emot tur 34 Gup norrut. Fick tåg-
känning av 33an vid Alvik (… ???!) 

Väntade länge vid varje station, 
ville inte få tågkänning igen under 
rådande förhållanden. 

Stod en evighet vid Vällingby för 
att ge 33an en chans att komma iväg 
från Hässelby gård. Brakade förbi 
Johannelund så fort det bara gick 
och … röd signal i backen. 

Slå om, slå om, slå om … men 
nej.

Det blev stopp i uppförsbacken.
Strömlöst i hela tåget.
Bytte körände. Lika illa där.
Trafikbefäl anslöt. Omaktivering 

och förberedelse för utrymning med 
stege i snön. 

Jag gav mig inte. Det ska kunna 
gå att få rull på tåget nedför. Jag 
nästan knuffade igång det. Millime-
ter för millimeter rullade vi tillbaka 
till Johannelund. 

Byte av körände. P-knappstryck-
ning och en stilla bön. Måtte det gå 
att ta sig upp till Hässelby gård igen 
trots permissiv körning. Det gick, 
men det var på håret. 

Måndagsinformerande
Måndag blev en annorlunda dag. 
Ingen en minuts tågkörning på 
den enda del av Gröna linjen som 
trafikerades: Gullmarsplan – Kristi-
neberg. I stället dryga 4 timmar i bil-
jetthallen Gullmarsplan hänvisande 
trafikanterna till ersättningsbussar 
som i bästa fall dök upp någon 
gång.

”Hållplats Y mot Skarpnäck, håll-
plats O mot Farsta strand och N mot 
Hagsätra, N som i 19.” 

Robert Lindberg
tunneltågförare, gröna linjen
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PÅ GÅNG I LILJEHOLMEN  
nyheter från sektion 122 

Skärtorsdagen
Vi anser att skärtorsdagens tjänster inte är bra för att 
de innehåller många 5 minuters avlösningar och att 
STVO bara har 1 minut på sig att gå ned för att ta sitt 
tåg norrut.

MEN eftersom MTR gått med på att tillsätta en 
plankreserv för att se till att alla avlösningar sker i tid 
och PLE är medvetna om att risken för att det spricker 
är överhängande pga. tjänsternas konstruktion.
Vi har gått med på att använda detta paket men det 
kommer bara att användas denna dag och sedan tas 
bort för alltid.

Viktigt att komma ihåg för er som jobbar på skär-
torsdagen är att inte stressa, inte springa för att ta era 
tåg, utan ta det lugnt. Spricker det är det MTR:s ansvar 
och ingen kommer att få löneavdrag om man inte hin-
ner ta sitt tåg.

Avstängningen Mariatorget
Vi har förhandlat fram följande: 

• Att alla förare, oavsett Oskattat eller skattat års-
kort, har rätt till Taxi. De som har Oskattat kort 
och sin bil parkerad i Nyboda skall inte behöva 
bekosta resan tillbaka till Liljeholmen själva.

• Att MTR går ut med tydlig information till alla 
förare om vad som gäller under avstängningen, 
rastlokaler, taxi.

• Att MTR i den mån det går, i samråd med fö-
rarna, försöker schemalägga de som lättast kan 

ta sig hem från Mörby på natten, på dessa tjäns-
ter.

• Att städning genomförs av rastlokalen i Slussen 
och att den förses med kaffe/te/mikro/vatten-
kokare etc.

• Tjänst 7502 får 30 min övertid eftersom det 
saknas restid till och från Slussen på tjänsten.

Kolla era tjänster ordentligt och exakt vad som 
gäller när det är avstängt under vecka 15. Även ni 
som har UT-tjänster är påverkade!

Tjänster
I Sektionen har vi utsett Mimmi som ansvarig för 
granskningen av tjänster och skyddsombuden Skorpan 
och Sophie ska hjälpa till. Är du intresserad av att 
titta på tjänsteförslag på fritiden och komma med 
synpunkter? Anmäl ditt intresse genom att maila till 
liljeholmen@klubb119.org.

Var håller SEKO hus?
Jannis och Carolin har fullt upp med förhandlingar med 
MTR och Avtalsrörelsen.

Vi anslår varje vecka information om vad vi gör och 
hur ni får tag på oss på - kolla anslagstavlan i markan.

Där hittar ni även information om när det är 
bemannat inne på fackexpeditionen och som vanligt 
går det alltid att ringa eller maila oss!

Carolin Evander
ordförande sektion 122



För några medlemmar har inte avgiften dragits i 
samband med lönen. Du måste ta kontakt själv med 
Folksam och begära en faktura att betala skulden 

samt en blankett om autogiro, så Folksam drar av avgiften 
från ditt konto.

Du kan alltid kontakta Jannis på 076-641 19 55, eller 
Moncef på 070-786 32 94, om du har frågor.

meddelande från Folksam:
”När det gäller de som arbetar  på MTR kommer vi att 
försöka göra avdrag på lönen i april, som avser premien 
för 1001-1005.” 

OBS!
Folksam kommer att fi nnas tillgängliga för att svara på 
allehanda frågor den 28 april, kl. 11-17 i Liljeholmen.

K R Å N G L E T

PÅSKTJÄNSTERNA 

Påsktjänsterna är förhand-
lade och klara. 

GLAD PÅSK!

AKTUELLT 
PÅ GRÖNA 

LINJENnyheter 
från sektion 121 

Tjänsteforum 
Vi tänkte prova någonting nytt ge-
nom att låta alla (som vill) vara med 
i ett tjänsteforum. Vem vet bättre än 
du hur dina tjänster ser ut och hur 
långa de bör vara? Får du kraftigt 
förändrade tjänster, med ex. orim-
ligt lång ramtid, är det klart att du 
vill säga ifrån. Vi erbjuder alla kol-
legor att vara med i referensgruppen 
som ska granska de nya tjänsterna. 

Detta kommer främst att gälla höst-
tjänsterna när de presenteras. Mer 
info om hur man anmäler intresse,  
etc, kommer snart!

Facktuellt
Inom kort återinförs Var är facket?-
bladet, för att du ska veta vem som 
bemannar expeditionen och när, så 
att det blir lättare att få tag i den 
förtroendevalda du behöver prata 

med/fråga något. Redan nu kan 
man se hur expeditionsbeman-
ningen ser ut för varje vecka; kolla 
whiteboarden ovanför brevlådan.

Glöm inte bort att spana in an-
slagstavlan, Birka Cruises har t. ex. 
ett schysst erbjudande just nu för 
medlemmarna i LO-anslutna för-
bund! :)

Johanna
informationsansvarig

13
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KALENDARIUM
29 mars 
Möte
Mellan MTR-ledning-
en och fackförening-
arna.

30 mars 
MTR-forum
Klubb 119 deltar, Lil-
jeholmen kl. 17.

31 mars 
Demonstration
D e m o n s t r a t i o n e n 
mot Almegas nollbud, 
samling vid Stureplan 
kl. 13.

31 mars 
Jobbupproret
Öppet möte i ABF-
huset, Fabiansalen, kl. 
18. Tema: Jobbupproret 
för fasta jobb och rätt 
till heltid - mot beman-
ningsföretagen och otrygga 
anställningar.

1-5 april
GLAD PÅSK!

6 april
Möte
Centrala skyddskom-
mittén sammanträder.

7 april 
Trafikforum
SEKO träffar Matt 
Kinane.

K    L    U    B    B    E    N
KLUBB 121
8 april
Styrelsemöte
Gullmarsplan, kl. 9.

8 april
Medlemsmöte
Gullmarsplan, kl. 16.

KLUBB 122
8 april
Styrelsemöte
Liljeholmen, kl. 9-12.

8 april
Medlemsmöte
Liljeholmen, kl. 12-14.

5 maj
Styrelsemöte
Liljeholmen, kl. 9-12

5 maj
Medlemsmöte
Liljeholmen, kl. 12-14.

9 juni
Styrelsemöte
Liljeholmen, kl. 12-15.

9 juni
Medlemsmöte
Liljeholmen, kl. 18.

KLUBB 123
12 april
Styrelsemöte
Västra skogen, kl. 13-
15.

sektionerna
9 april 
Tunnelbanerådet
SEKO och kommittén 
sammanträder.

12 april 
MTR-forum
Klubb 119 deltar och 
diskuterar med MTR.

13 april 
Representantskap
Avdelningen SEKO 
Stockholm.

14 april
Klubbstyrelsemöte
Liljeholmen, kl. 09.

14 april
Medlemsmöte
För klubbens med-
lemmar. Liljeholmen, 
kl. 18.

16 april
JUBILEUMSFEST!
SEKO Stockholm firar 
sitt tioårsjubileum med 
en brakfest som går av 
stapeln i avdelningens 
lokaler på Barnhus-
gatan med start kl. 
16. Anmälan sker till 
Anders.Viksten@seko.se el-
ler SEKO Sthlm, Box 1149, 
111 81 Sthlm senast den 
9 april.

19 april
Möte
Trafikskyddskommit-
tén sammanträder.

28 april
Försäkringsdagen
FOLKSAM svarar på 
allas frågor i Liljehol-
men mellan kl. 11-17.

29 april
Medlemsmöte
För klubbens med-
lemmar. Liljeholmen, 
kl. 15:00.

14 maj 
Klubbstyrelsemöte
Liljeholmen, kl. 09.

28 maj
Medlemsmöte och 
räkbåt!
För klubbens medlem-
mar. Liljeholmen, kl. 
16. Först hålls mötet, 
efteråt blir det en glad 
färd med räkbåten!

4 juni
Klubbstyrelsemöte
Liljeholmen, kl. 09.
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S E R I E R

EN VANLIG DAG PÅ TLC:
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NÄSTA NR AV RAKA SPÅRET KOMMER I MAJ!


