
I DETTA NUMMER:
Rapport från Aten

Reflektioner kring sommar-
tjänsterna

Pensionsåldern - vad gäller?

MTR-uniformen



I maj/juninumret skrev vi bl a  om eu-valet, vi presenterade klubb 119’s 
förtroendevalda och vi skrev om klubbens arbetsordning.   

Vi har som mål att ge ut minst sex (6) nummer av tidningen per år, vilket vi 
tyvärr misslyckades med under 2008. Vi lovar bättring. Redaktionen har för-
stärkts med Wim Hoogerdijk från Alvik. Tidningens layout görs av Johanna 
Hedberg från Gullmarsplan.

Diskutera gärna tidningen på klubbens interna debattforum på:
klubb119.wordpress.com 
så att även det utvecklas. 

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

Nästa nummer av Raka Spåret kommer förhoppningsvis ut i augusti/
september. Då tar vi återigen med de som fyllt år samt lite roliga knep och 
knåp. Men framförallt blir det ett nummer om upphandlingen och MTR’s 
stundande övertagande, och vad detta innebär för oss. 
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.

Maila in till redaktionen, adressen hittar du på längst ner på flera sidor i tid-
ningen. Om du inte har tillgång till mail så kan du skicka ditt bidrag till: 
Raka Spåret, SEKO, Klubb 119, 
Liljeholmstorget 16, 
117 63 Stockholm.

Thomas Witting
chefredaktör

thomas@klubb119.org

Vad har hänt sen sist?
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Trots att vi ännu inte har sett en riktig bra 
sommar, förutom en vecka med medelhavs-
värme, försöker många av oss njuta av som-
marsemestern.

Vi inom facket jobbar för fullt med MTR:s överta-
gande den 2 november. Det innebär många möten 
med Veolia om överlämningen och om hur det ska 
gå till, samt om hur vi ska ha det. Vi för centrala för-
handlingar med MTR för att teckna ett så kallat por-
talavtal, d v s ett avtal som ska gälla för tunnelbana 
och depåer. Vi har även en grupp som går igenom det 
lokala kollektivavtalet med MTR. Det finns redan en 
uniformsgrupp och snart kommer några stycken ar-
betsgrupper att bildas för att diskutera olika praktiska 
frågor inför övergången.

Självklart kämpar SEKO Klubb 119 för att kollek-
tivtrafiken ska drivas i offentlig regi, men vi har inte 
lyckats med att uppnå det målet än så länge. Därför 
försöker vi inför MTR:s övertagande att åstadkomma 
att vår kollektivavtal ska ha samma värde som nu el-
ler bli ännu bättre.

Inför hösten kommer vår klubb att diskutera och ta 
beslut i några viktiga frågor. Vi kommer att ha avtals-
konferenser inför avtalsrörelsen 2010. Om du har för-
slag inför den lokala eller den centrala avtalsrörelsen, 
skriv om det till oss. Sedan har SEKO kongress i sep-
tember och vi kommer att diskutera en eventuell sam-
manslagning av SEKO-klubbarna inom tunnelbanan. 
Sist men inte minst kommer styrelsen att diskutera 
om inrättande av minst en sektion till, en sektion för 
trafikbefäl, trafikledare och administrativ personal.

Vi från SEKO Klubb 119 önskar alla en fortsatt 
trevlig sommar och kampen för bättre arbetsvillkor, 
arbetsmiljö och ett bättre samhälle i stort fortsätter.

Jannis Konstantis
Ordförande

SEKO Klubb 119

Ledare
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Den 25 maj anordnade 
WFTU, som är en in-
ternationell paraplyor-

ganisation för fackföreningar i 90 
olika länder och som organiserar 75 
miljoner medlemmar, en konferens 
på temat den ekonomiska krisen i 
Europa och hur vi arbetare kan or-
ganisera vårt motstånd. 

SEKO klubb 119 är inte medlem 
i WFTU, då vårt förbund SEKO är 
medlem i svenska LO som är repre-
senterade i Europafacket, men vi 
anser att det är viktigt att knyta kon-
takter med andra kämpande fack-
föreningar i Europa och tackade ja 
till att delta när WFTU bjöd in oss.

På konferensen fanns cirka 15 
europeiska länder representerade. 
Vi var de enda från Skandinavien.

Situation Sverige
I mitt tal tog jag upp hur föränd-
ringarna i A-kassan som den bor-
gerliga regeringen gjort har lett 
till att stora grupper som nu blivit 
arbetslösa står utan skydd. 

Som vi vet valde många att lämna 
A-kassan då avgifterna höjdes och 
när man sen förlorar jobbet är so-
cialbidrag det enda skyddsnätet som 
finns om man inte är med i A-kas-
san. 

Har du tillgångar eller 
bostadsrätt/villa så är inte soci-
albidrag att tänka på, med andra 
ord har förändringen i A-kassan 
fått förödande konsekvenser och 
det skyddsnät som välfärdsstaten 
Sverige är känt för existerar knappt 
längre.  

Vi börjar nu också se konse-
kvenserna av att många män inom 

industrin förlorat sina jobb, skat-
teintäkterna minskar och nu är det 
kvinnorna inom offentliga sektorn 
som kommer att förlora sina jobb 
när kommuner och landsting tvingas 
spara. Regeringen har hittills vägrat 
att hjälpa kommuner och landsting i 
krisen och istället sänkt skatterna. 

Många av de andra konferensdel-
tagarna blev väldigt chockade och 
oroade när de fick höra om vilka 
försämringar den arbetande befolk-
ningen i Sverige drabbats av. Sverige 
är fortfarande ett föregångsland för 
många länder där arbetarna dröm-
mer om att få tillgång till samma väl-
färd och skyddsnät som vi har, men 
den bilden har nu börjat krackelera, 
för den stämmer inte längre.

 
Kristyngt Europa

Även om det ser mörkt ut i Sverige 
så har den ekonomiska krisen drab-
bat många europeiska länder lika 
hårt eller hårdare: 

m   I Bulgarien går nu 37% av inkom-
sterna till matkostnader efter att in-
flationen ökat och landets ekonomi 
körts i botten. Bulgarerna undrar 
hur det kommer sig att de som har 
Europas lägsta inkomster kan ha de 
högsta utgifterna för mat? 

Den ekonomiska krisen används 
som en ursäkt för allt och reger-
ingen har stoppat satsningar på att 
rusta upp vård/skola/omsorg för 
att istället pumpa in pengar i det 
ekonomiska systemet där de tycks 
gå upp i rök. För en stor del av de 
bulgariska arbetarna väntar arbets-
löshet och till och med svält. 

RAPPORT FRÅN 
WFTU anordnade fackkonferens och Carolin Evander 
från SEKO klubb 119 representerade Skandinavien.

ATEN

FACKREPRESENTANTER FRÅN HELA 
EUROPA VAR DÄR.
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m   I Spanien får  de fast anställda, 
de som har bra villkor, sparken och 
ersätts med nyanställda eller inhyrd 
personal med osäkra anställningar 
och dåliga villkor. 

Samtidigt som detta sker har 
22 miljoner euro betalats ut i er-
sättningar till höga chefer i olika 
företagsledningar. Familjer 
förlorar sina hem när 
bankerna kräver in 
pengarna för lånen 
och arbetslöshetet 
uppgår nu till 17%.  

m  I Belgien har re-
geringen trollat fram 
20 miljarder euro för att 
rädda bankerna, samtidigt 
som 24 000 arbetare fått sparken. 
Demonstrationer har hållits med 
krav på att de högavlönade direktö-
rerna ska bära kostnaden för krisen. 

Det har aldrig tidigare funnit så 
mycket rikedomar i världen som nu 
och ändå är antalet fattiga högre än 

någonsin. Motsättningarna ökar i 
våra samhällen och företagen vill få 
oss att tro att vi sitter i samma båt 
som dem, men det gör vi inte, det är 
dags att kliva av. 

Belgiska LO har vaknat och 
organiserat motstånd, bland annat 
har byggarbetare gått ut i strejk och 

industriarbetare har ocku-
perat en Fiat-fabrik.  

m  I Tyskland har mi-
litären satts in mot 
strejkande arbetare. 

m  På Kanarieöarna 
är arbetslösheten 

uppe i 30%. Öarna 
befinner sig på gränsen 

mellan rikedom och fattigdom, 
där de två ytterligheterna blir tydliga 
när afrikaner dör i sina försök att nå 
Europa i små båtar och de afrikaner 
som överlever blir brutalt utnyttjade 
av arbetsgivare i den informella sek-
torn. 

Krisen är global och vår solidari-
tet måste vara global. Arbetare, oav-
sett ursprung, drabbas alla av denna 
kris och vi måste hålla ihop för att 
lyckas slå tillbaka. 

m På Cypern har arbetarna lyckats 
stoppa en privatisering av vattnet 
genom att organisera både grek och 
turkcyprioter.

Avtalet från helvetet
Samtidigt som konferensen pågick 
skulle grekiska LO skriva under ett 
avtal med det grekiska näringslivet. 
EU har skjutit till pengar, men inte 
ens en halv euro kommer att komma 
de grekiska arbetarna till del, istället 
går avtalet ut på att försämra och 
öppna upp arbetsmarknaden för 
fler osäkra anställningar. 

PAME, som är en grekisk para-
plyorganisation för radikala fackför-
eningar med nästan en halv miljon 
medlemmar och verkar inom den 
grekiska LO, barrikaderade ingång-

krisen är global 
och vår solida-
ritet måste vara 

global
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KONFERENSEN ÄR I FULL GÅNG.

en till lokalen där avtalet skulle teck-
nas för att rikta uppmärksamheten 
mot det absurda i att grekiska LO, 
som ska företräda arbetarna och 
sina medlemmars intressen, teck-
nade detta avtal.

Konferensen tar ställning
Konferensen gjorde ett uttalande 
som överlämnades till EUs kontor i 
Aten, med krav på att EU agerar för 
att europas arbetare inte ska behöva 
betala för krisen. Denna kris är inte 
skapad av oss, vi har inte spekulerat 
på börsen eller ägnat oss åt gläd-
jekalkyrer, det är direktörer, före-
tagsledare och risk kapitalister som 
gjort det.

För en lång tid framöver kommer 
vi att få betala för den ekonomiska 
krisens konsekvenser. Våra etable-
rade fackliga organisationer, som 
Europafacket, som en gång varit ak-
tiva och kämpande fackföreningar, 
verkar nu mera allierade med arbets-
givarna än med sina medlemmar.

Den etablerade fackliga rörelsen 

är alldeles för villig att gå med på 
kompromisser som inte gynnar Eu-
ropas arbetare. 

När företagens och regeringarnas 
lösning på problemet är att försämra 
arbetarnas villkor och vår välfärd så 
måste vi ställa krav på våra organi-
sationer att ta situationen på allvar 
och organisera ett motstånd. Vi har 
gjort det förut, hade vi inte kämpat 
för 8 timmars arbetsdag och betald 
semester så hade vi fortfarande va-
rit fastkedjade nere i gruvorna som 
arbetarna var på 1800-talet. Det är 
dags att resa på sig och SEKO klubb 
119 kommer aldrig att gå med på 
försämringar för sina medlemmar. 

Carolin Evander
ordförande sektion 122
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Arbetsrelaterad stress

Enligt EUs ramdirektiv 89/391 (arbetsmiljödirektivet) 
har alla arbetsgivare en lagstadgad skyldighet att skydda 
arbetstagares hälsa och säkerhet. Denna skyldighet gäl-
ler även problem med arbetsrelaterad stress i den mån 
de innebär en risk för hälsa och säkerhet. Alla arbetsta-
gare har en allmän skyldighet att följa de skyddsåtgärder 
som bestäms av arbetsgivaren.

Hantering av problem med arbetsrelaterad stress kan 
göras som en del i en övergripande riskbedömning, ge-
nom en separat stresspolicy och/eller genom särskilda 
åtgärder inriktade på identifi erade stressfaktorer.

Ett avtal har upprättats mellan parterna på europeisk 
nivå och även mellan parterna på den svenska arbets-
marknaden med målet att ge arbetsgivare och arbetsta-
gare en struktur för att identifi era och förebygga eller 
hantera problem med arbetsrelaterad stress.

De övriga två motioner som antogs gäller resp. skärp-
ning av reglering av arbetsmiljöfrågor samt ett yr-
kande om att förbundet aktivt ska driva frågor kring 
ensamarbete, hot och våld och psykisk och social 
isolering på arbetsplatserna. Vill du läsa innehållet av 
dessa motioner är du välkommen att skriva det till: 
redaktionen@klubb119.org .  

klubb 119 motionerar:

ARBETSRELATERAD STRESS
Följande motion är en av tre motioner (framtagna av kollegan Roland Eliasson 
och Anna-Carin Lindberg, avdelningens arbetsmiljöansvarige), som antogs 
vid årsmötet av avdelningens representantskap den 25 mars 2009:

Vi yrkar
m  att förbundet aktivt verkar för att in-
ordna Arbetsrelaterad stress i kollektivav-
talen.

MOTION TILL SEKO-KONGRESSEN 2009

Under ett möte mellan SEKO och MTR nyligen und-
rade MTR om samtliga förare skulle kunna tänka sig 
att avstå från julbordsfi randet i år för att istället bli 
bjudna på middag i januari med möjlighet att träffa 
och bekanta sig med MTR:s chefer. 

Nu undrar vi vad våra medlemmar eller samtliga 
anställda tycker om denna idé att skrota vårt årliga 
uppskattade traditionella julbord? Skulle vi kunna gå 
med på något sådant? 

Vi får gärna reda på vad ni tycker. Skriv gärna upp 
era åsikter och skicka till Raka Spårets redaktion på: 
redaktionen@klubb119.org .                               

Red.

GE UPP JULBORDET?
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1.På Bana 1 blev det rörigt med hela proces-
sen kring tunneltågförarnas sommartjänster. 
Facket och arbetsledningen hittade inget bra 

samarbetssätt. Veolia var snålt och gav facket alldeles 
för få granskningstimmar. Facket valde då att inte 
granska tjänsterna. 

Veolias förarbete till tjänsterna startades trögt och 
förarna fick väldigt sent reda på sina tjänster. Förarna 
fick ingen tid att tycka till om paketet som innehåller 
många tjänster med väldigt långa omloppstider eller 
stora skillnader i start- eller sluttider jämfört med 
tider i föregående tjänstepaket. Och då nämner jag 
inte ens alla andra aspekter som tjänsterna innebär. 
Förarna fick svälja paketet och hade inget annat val 
än att bara sätta igång med det. 

Man undrar: vart har den goda planeringen tagit 
vägen på bana 1? Var gömmer Veolia dessa personer 
som kan planera med framförhållning? Var är dessa 
som kan planera med hänsyn till personalen? Sådana 
saknas på bana 1 verkar det som. 

Veolia, även om ni lämnar uppdraget snart, skärp 
er inför höstens omplacering! 

Wim Hoogerdijk
förtroendevald/ersättare, bana 1

Reflektioner kring arbetet med 
sommartjänster på Bana 1

2.Hade vi fått den begärda granskningstiden 
hade vi kunnat rätta till mesta felen och fått 
det betydligt lugnare. Nader som är chef här 

hade då bestämt sig i förväg att göra allt som man gör 
på bana 3 / Blåa linjen!! Låt mig säga för Nader och 
hans kumpaner: att alltid jämföra gröna linjen med 
blåa linjen är lika med att jämföra en lanthandel med 
Bloomsburys varuhus i New York!! Vad jag ville ha 
sagt är att blåa linjens längd är lika med att köra ett 
tåg från Högdalen till Odenplan!! Och du Nader, då 
när jag började arbeta här i företaget, då var inte ens 
Blåa linjen påtänkt, så jag vet nog vad jag pratar om. 
Du har gjort livet pyton både för mig och mina med-
lemmar, så fy skäms på dig!!!!!!!!!!
(fortsättning följer...)

Acke Tickmany
förtroendevald, bana 1.
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Det har funnits olika upp-
fattningar mellan SEKO 
och Veolia om vad som 

gäller att gå i pension vid 61 - 63 
års ålder för trafikpersonal. Tidi-
gare hade vi ett pensionsavtal som 
hette PFA-SL. Nu har vi något som 
heter ITP-plan som gäller.

Trafikpersonal anställda 
senast 

den 31 december 2001
Efter centrala förhandlingar under 
2006, 2007 och nu senast den 25 
mars i år har parterna enats om vad 
som gäller angående rätten för dig 
att gå i pension vid 61-63 år.

Överenskommelsen lyder:
Arbetstagare som vid utgången 
av 2001 var anställd såsom tra-
fikpersonal har rätt att avgå med 
pension tidigast från och med 
kalendermånaden efter den under 
vilken arbetstagaren fyller 61 år 
så långe anställningen består utan 
avbrott.

Det innebär att du som arbetar 
som trafikare har rätt att gå i pen-
sion innan du fyller 65 år om du 
anställdes senast den 31 december 
2001. För att kunna gå i pension 
före 65 års ålder måste du ha arbe-
tat i 10 år som trafikare före pen-
sionstillfället. Detta gäller från och 
med den 25 mars 2008.

Du som fyller 63 år i år kan gå 
i pension efter den 25 mars om 
du har arbetat stadigvarande i 10 
år som trafikare, det vill säga att 
du anställdes som trafikare senast 
1998.

RÄTTEN ATT GÅ I PENSION 
VID 63 ÅRS ÅLDER

Du som fyller 63 år 2011 kan 
gå i pension då om du arbetat sta-
digvarande i 10 år som trafikare, 
det vill säga att du anställdes som 
trafikare senast 2001.

Om du vill gå vid 61 års ålder 
kommer din pension att kraftigt 
reduceras med ett procenttal av 
pensionen och avgiften. Detta gäl-
ler inte om du går i pension när du 
har fyllt 63 år.

Mer information kan du få av 
företaget och förtroendevalda som 
arbetar med pensionsfrågor.

Roland Eliasson
medlem i Alvik sektion 121
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S E R I E R

Om stinkhytter...
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Vår nya MTR-uniform kommer att se 
ut såhär! 

Basen är en mörkt marinblå färg 
som kompletterats med en mellanblå 
färg och detaljer i vinrött.

Kollektionen består 
av följande plagg:

m Byxa med benficka, dam och herr
m Kjol, dam
m Skjorta (lång och kort ärm), dam och herr
m Pikétröja, dam och herr
m Scarf, dam
m Slips, herr
m Bälte, unisex
m Cardigan, unisex
m Windstopper, unisex
m Underställ, unisex
m Jacka, unisex
m Keps, unisex
m Mössa, unisex
m Halsduk, unisex
m Handskar, unisex
m Mammabyxa/kjol
m Mammaskjorta (lång och kort ärm)

Samtliga material har högt ställda krav på god kvalitet. 
Utvecklade blandningar av polyester och bomull ger en 
behaglig känsla i kombination med bra slitstyrka och 
färghållfasthet. En inblandning av stretch bidrar till 
extra komfort och ökad rörlighet.

Kollektionen innehåller också en del så kallade funk-
tionsmaterial. Jackan är framtagen i ett vind- och vat-
tentätt material som ”andas”. Windstoppern har fodrats 
med GORE-TEX® som står emot vind men släpper 
ut ånga.

Uniformen ska vara lättskött vilket betyder att plag-
gen i kollektionen kan tvättas i maskin och inte kräver 
kemtvätt eller annan specialbehandling.

Utöver den uniform som presenterats här kommer 
det självklart också att finnas arbetskläder för lokalvår-
dare, ett sortiment som kompletteras med skydds- och 
varselkläder.

U N I F O R M S N Y T T



JANNIS KONSTANTIS
Ordförande i klubben
Informations- och internationellt ansvarig i klubben.
jannis@klubb119.org
Mobil : 070-209 49 29

THOMAS WITTING
Ordf. Sektion 121 – Gröna linjen
Chefredaktör för Raka spåret, informationsansvarig i klubben.
thomas@klubb119.org
Telefon Seko Gullmarsplan 08 686 41 63/64 
Seko Alvik: 08-686 28 15

KLUBBENS KONTAKTINFO

JENNY SKAGERMAN 
Vice ordförande i klubben
Ordinarie ledamot i klubben från Sektion 122
Jämställdhets- och arbetsmiljöansvarig i klubben.
Jenny.klubb119@gmail.com

CAROLIN EVANDER
Ordf. Sektion 122 – Röda linjen
Ungdoms-, uniforms- samt 
informationsansvarig i klubben.
carolin.evander@klubb119.org
Telefon till Seko Liljeholmen: 08-686 42 46 
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SEKO Klubb 119 är en aktiv fackföreningsklubb som kämpar för sina medlem-
mar. Vi har fackexpeditioner i Alvik, Gullmarsplan, Liljeholmen, Bromma, Väs-
traskogen, Lidingö och Neglinge. Nedan följer en presentation av våra förtro-
endevalda samt hur du som medlem kommer i kontakt med oss.

Är du inte medlem i SEKO och vill veta mer?
Kontakta oss!

IQBAL MOHAMMAD
Ordf. sektion 103 – Saltsjöbanan
Mångfalds- och integrationsansvarig i klubben.
Iqbalswe@yahoo.se
Telefon till Seko Saltis: 08-748 00 26

LISE FUCHS
Ordförande sektion 102 – Bromma
Ordinarie ledamot i klubben.
lise.fuchs@klubb119.org 
Tel: 08-686 23 26

BEKIR CELIC
Ordf. sektion 123 – Blåa linjen
Ordinarie ledamot i klubben.
bekir@klubb119.org
Telefon till Seko Västra skogen: 08-686 43 92

JUWANRO HADDAD
Ordf. sektion 101 – Lidingö
Studieansvarig i klubben.
juwanro@klubb119.org
Telefon till Seko Lidingö: 08-765 81 27
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MONCEF JERBI
Kassör i klubben
Försäkringsansvarig.
moncef@klubb119.org
Telefon till Seko Gullmarsplan: 08-686 41 63/64

ACKE TICKMANY
Ordinarie ledamot i klubben från sektion 121.
acke@klubb119.org

Varje sektion har ersättare till klubbstyrelsen
-kontakta din lokala sektion för att få reda på vem det är.



AVDELNINGEN – SEKO STOCKHOLM

Telefon: 08-454 84 01 Fax 08-454 84 12 
Besöksadress: Barnhusgatan 8  

Telefontider: september-maj juni-augusti
måndag-torsdag 08:30-11:30, 12:30-16:00 08:30-11:30, 12:30-15:
30
fredag 08:30-11:30, 12:30-15:00 08:30-11:30, 12:30-14:
00

Besökstider: september-maj juni-augusti
måndag-torsdag 12:30-15:00 12:30-15:00
fredag 12:30-14:30 12:30-14:00

FÖRSÄKRINGAR

Har du frågor om din medlemsförsäkring eller behöver du göra en skadeanmä-
lan så är det följande nummer som gäller (blanketterna gäller inte längre).

Olycksfall gruppförsäkring 08-772 87 43

Sjukkapital gruppliv 08-772 81 60

Dödsfall gruppliv 0920-788 58

Barnsjukdom 08-772 73 11

Överfallsskador hemförsäkring 08-772 83 50

Bilskador 08-772 87 44

Villahem / Hem 08-772 87 42

Rättsskydd hemförsäkring 08-772 81 50

Kundtjänst 08-772 77 00

Fax 08-772 81 91

SEKO:S ARBETSLÖSHETSKASSA: 020-678 00 00
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Nästa nummer kommer
Augusti/September


