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KLUBB 106 styrelse kan nås på flera sätt. 

Framförallt via email och personlig kon-

takt. 

Email: seko@klubb106.se 

Vem som är med i styrelsen hittar du på 

våra anslagstavlor samt på 

www.facebook.com/lokfcst & 

www.klubb106.se 

Denna tidning vänder sig i första hand till er medlemmar men även förare på SJ i allmänhet. Den skrivs av infogruppen i den lokala klub-

ben. Som medlem är du välkommen att skicka in text eller förslag på vad som ska skrivas här i tidningen. Kontakta oss om du vill veta mer 

eller har något du vill publicera i tidningen. Vi är på ständig jakt efter bilder till tidningen! 
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KLUBBSTYRELSEN 

Skicka gärna mail: seko@klubb106.se 

Gilla oss på facebook: SEKO Lokförarna SJ 
Stockholm 

Blogg: www.klubb106.se 

Vi bemannar vår fackexpedition på 49an (Cst) 
varje torsdag.  

mailto:seko@klubb106.se
http://www.klubb106.se
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Det sägs att det underlättar att se positivt på 
saker och ting. Vi står just nu utan både må-
nads- och veckolista som vi planerar vårt liv 
efter för att, i vissa fall, sedan se den privata 
planeringen få stryka på foten när sena änd-
ringar som turbyten och liknande inkommer. 
Det slipper vi nu men frågan är om det kan ses 
som en fördel med tanke på övriga förutsätt-
ningar. Som alla känner till vid det här laget så 
har det ordinarie direktivet “Delgivning av 
tjänst” (vilket sattes under lupp så sent som i 
föregående nummer av Sthlm lok) satts ur spel 
och vi har istället ingått ett krisavtal där den 
största bakomliggande orsaken är personalpla-
neringens stora problem att ens lyckas planera 
morgondagen. Det är tillåtet att tycka vad man 
vill om de rådande förutsättningarna men från 
fackligt håll har man gjort det man kan och 
intentionerna är endast goda när det gäller kris-
avtalet, även om det i alla förhandlingar hand-
lar om att kompromissa. Målet är att rädda så 
många anställningar som möjligt. Allt talar för 
att vi utan Seko:s förhandlare hade varit livegna 
till ett ännu lägre pris med, om möjligt, ännu 
sämre framförhållning gällande schemalägg-
ningen. 

     För att återgå till det ordinarie delgivnings-
direktivet så tillämpades delar av det, under 
första tiden av korttidsarbete, i åtminstone ett 
fall. Om du vid kl. 17 föregående dag inte mot-
tagit varken en tur i Trappen eller ett mejl från 
planeringen som meddelar dig att du fått en 
procentdag eller nolldag utlagd skulle du i en-
lighet med detta inställa dig för tjänstgöring kl. 
08. Inget sades om vilken sluttiden var men i 
det ordinarie delgivningsdirektivet kan vi läsa 
oss till information om tjänstgöring kl. 08 - 18. 
Alltså relativt tydliga instruktioner angående 
hur vi tjänstgör i dessa tider. FP-dagsplanen för 
respektive gruppnyckel löper på som vanligt 

och därmed bör vi ha full koll på läget senast 
kl. 17 varje dag. 

     Efter att korttidsarbete införts den 6 april 
hann det dock bara passera en vecka innan 
flera av oss stötte på problem efter att ha följt 
tilldelade instruktioner. Efter att ha inställt sig 
på arbetsplatsen på utsatt tid har kontakt tagits 
med OPSL som låtit meddela att FV-dag är 
utlagd och vi är fria att åka hem igen. I dessa 
exceptionella tider får vi acceptera att en del 
saker inte är som de brukar men att det läggs 
ut FV-dagar som vi inte ens får kännedom om 
är under all kritik även i detta läge. Att alla icke 
nödvändiga resor, speciellt i kollektivtrafiken, 
skall undvikas gör det hela ännu värre. Har du 
själv drabbats av detta eller har andra situat-
ioner uppstått på grund av rådande omständig-
heter med oklara besked angående din tjänst-
göring som följd? Hör av dig så får vi möjlig-
heten att sammanställa hur många som drab-
bats, vilket även är värdefullt för det arbete 
som pågår centralt för att försöka förbättra 
situationen avseende framförhållning från per-
sonalplaneringens sida samt tillämpa nya, en-
klare rutiner. 

DELGIVNING AV TJÄNST 

Tom trapp, standarden i dessa tider. 
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Det känns nästan lite futtigt att skriva om “det 
vanliga” under denna coronakris, men det har 
ju även skett normalt fackligt arbete under 
våren och framförallt innan pandemin kom hit. 
Vi vill såklart redogöra för resultatet av de sen-
aste tvisteförhandlingarna som klubbens för-
handlare har genomfört med arbetsgivaren. De 
rörde två brott mot kollektivavtalet och ett 
brott mot arbetstidslagen där det dels var en 
medlem som inte hade fått en fullständig fri-
dagsperiod, en medlem som fått ett alltför 
långt arbetspass utan rast och slutligen ett brott 
där en medlem fick arbetspasset förlängt med 
taxiresa. Den sista tvisten var den principiellt 
viktigaste då det har varit ett återkommande 
bekymmer att det har hävdats att taxi skulle 
vara likställt med gångtid pga. överenskommel-
sen från 2016 om förflyttningstid.  

     Till viss förvåning lyckades Seko lokförar-
nas kombattanter med konststycket att över-
tyga arbetsgivaren och därmed komma överens 

om att brott hade begåtts i alla tre fallen. Som 
vanligt var skadeståndsbeloppen inget att yvas 
över men våra förhandlare lyckades även här 
med en bedrift. Nämligen att pressa upp ska-
deståndsbeloppen med en femhundring jäm-
fört med de senaste tvisterna. Man kan se det 
som att vi äntligen lyckades inflationskorrigera 
skadestånden... 

     Den stora vinsten är dock inte ekonomisk, 
utan att vi nu alltså har en tydlig och gemen-
sam syn med arbetsgivaren om att taxiresa inte 
får förlänga ett arbetspass. Om ett arbetspass 
blir längre än fem timmar pga. en taxiresa i 
slutet så måste en rast läggas in före taxituren 
vilket därmed också begränsar möjligheterna 
att förlänga arbetspass hur långt som helst. 
Denna vinst kan tyckas liten och obetydlig, 
men den är faktiskt stor då det sätter stopp för 
möjligheten att skicka oss land och rike runt i 
taxi. Taxiresor är alltså inte likställt med gång-
tid/förflyttningstid. 

forts. från föregående sida 

Från och med den 25 april gäller nya bud. Det 
är beklagligt att personalplaneringen nu inte 
ens anser sig klara av att informera om pro-
centdagar via personlig kontakt. Det måste, 
efter att denna kris är avklarad, påpekas att 
organisationen inte kan vara så här slimmad då 
verksamheten är alltför sårbar. Framförhåll-
ningen är ju inte vad den borde vara ens i nor-
malläget.  

     Klubb 106 ansåg att det även fortsättnings-
vis borde tas personlig kontakt från PSP, men 
att det vid tillfällen då sådan missats/glömts 
bort/mail hade hamnat på villovägar kunde 
vara en lösning att vi räknade med att det låg 
en procentdag, tyvärr hörsammades detta ej. 
Det som dock är till vår fördel är att vi, tack 

vare Seko, fr.o.m. lör. 25/4 inte behöver stå till 
arbetsgivarens förfogande på procentdagar, 
dessa är nu helt lediga. Dvs. telefonen kan 
stängas av och lämnas hemma om vi går utan-
för dörren. Undantaget är att vi även fortsätt-
ningsvis på dessa dagar måste kolla Trappen kl. 
17:00 (vi arbetar givetvis för att även detta ska 
få ett slut). 

     Det är viktigt också att alla är medvetna om 
att FV-dagar inte kan läggas ut på detta sätt 
utan ska i första hand återfinnas på månadslis-
tan (eller med längre framförhållning) och i 
undantagsfall utlagda efter personlig kontakt. 

     Det ska också tilläggas att ett intensivt ar-
bete pågår på personalplaneringen för att 
bättre framförhållning ska uppnås.                        

 

SENASTE TVISTERNA 
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Nu när vi tillfälligt inte har någon veckolista 
och framförhållningen hos personalplanering-
en är nära noll far vår möjlighet att planera 
fritiden riktigt illa. Att våra planerare sliter hårt 
är svårt att tvivla på men att SJ redan sedan 
länge låtit en sådan viktig avdelning och funkt-
ion vara alltför slimmad och mer eller mindre 
underbemannad har knappast bidragit till nå-
gon buffert i tider av kris. Oavsett om du är 
permitterad eller ej så råder en stor osäkerhet 
kring veckans dagar. Fridagarna är fristäder i all 
osäkerhet men hur ser det ut med Fv-dagar? 
Har du fått en Fv-dag utlagd på månadssche-
mat ligger den ju fast förstås men hur vet du 
om du får en Fv-dag utlagd efter publicering av 
månadslistan om ingen meddelar dig detta? 
Tyvärr har vi erfarit att SJ inte alltid meddelar 
som de ska när en Fv-dag planeras ut och i 
brist på veckolista har dessa hamnat mer i en 
gråzon än tidigare. Man ombes titta i TrAppen 
för att se sitt schema men TrAppen avslöjar 
bara om du har arbete utlagt. En Fv-dag i 
TrAppen är lika tom som en procentdag, en 0-
dag, en blankdag eller vad som helst som inte 
är en körtur. Vet du alltid med säkerhet vilken 
av dem det är du har i ditt schema när TrAp-
pen är tom? Skulle det kunna vara en Fv-dag 
som legat, där du inte kunnat planera in något 
eftersom det enda du kunnat se var en blank-
dag? Enligt delgivningsdirektivet ska vi åka in 
till jobbet till 08:00 om en blankdag ligger. Om 
vi inte fått info om annat. 
     Det som står i kollektivavtalet om förlägg-
ningen av Fv-dagarna är att Fv-dagar i största 
möjliga utsträckning ska förläggas till lätthelg-
dagar och att så många som möjligt av Fv-
dagarna ska förläggas i en plan för kalenderåret 
eller annan överenskommen planeringsperiod. 
Planen ska kompletteras under året genom att 
ytterligare Fv-dagar läggs ut efter hand som 

behovet av helgarbete närmare har kunnat 
fastställas. Översyn av fridagsplanen bör göras 
i september, varvid resterande fridagar (Fp och 
Fv) ska planeras ut. Överenskommelse får 
träffas om att lämna enstaka Fv-dagar oplane-
rade. 
     Precis som för Fp så ska Fv-dagen omfatta 
ytterligare minst 12 timmar utöver Fv-dagen i 
sig och fridagsperioden för Fv bör om möjligt 
omfatta tiden från kl. 19 dagen före fridagen/
fridagarna till kl. 05 dagen efter fridagen/
fridagarna. 
     Även om andemeningen i SPÅRA SJ anty-
der att målet är god framförhållning så är det 
tyvärr risk för allt annat i dagens schemasituat-
ion. Och även om planeringen har kontakt 
med dig om utplaceringen av Fv-dagar så kan 
man ju ändå undra, hur sent inpå är det över 
huvud taget okej att planera ut en Fv-dag? En 
Fv-dag är en kompensation för en juldag, ny-
årsdag, annandag påsk och annat som du får 
för att du inte med garanti är ledig just de stor-
helgsdagarna. Redan där är det en eftergift till 
verksamheten. Hur är värdet på en Fv-dag 
utlagd med bara någon dags varsel eller 
mindre? Vilken möjlighet har du då till att 
kunna planera in något? För att inte tappa vär-
det av Fv-dagen alldeles kan det vara en bra idé 
att kolla en extra gång med personalplanering-
en så att man inte ensidigt planerar in något på 
dig med kort varsel som du inte vet om.  

FV-DAGAR I KLÄM 
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KRISAVTAL – ett nödvändigt ont? 
Den pandemi som lamslagit samhället och satt 
kapitalismen på paus, har slagit hårt mot de 
flesta sektorer och inte minst oss som arbetar i 
resebranschen. Kollektivtrafiken är väsentli-
gare än någonsin nu när samhällets beredskap 
måste vara stor och viktiga resurser och sam-
hällsbärande yrkespersoner måste kunna färdas 
dit situationen kräver. Samtidigt har fritidsre-
sandet upphört, då svenska folket till största 
del lyckligtvis tycks följa myndigheternas re-
kommendationer. 

     För SJ innebär detta att biljettintäkterna de 
senaste veckorna rasat, och i skrivande stund 
ligger på omkring 1% av ordinarie nivå. Samti-
digt drabbas företaget av kraftigt ökade sjuktal 
och många långtidssjukskrivningar som följd 
av uppmaningen att stanna hemma från arbetet 
vid minsta symptom på Covid-19. Sjuktalen är 
stora inte bara hos oss åkandepersonal, utan 
även inom planeringen, som dessutom har en 
oerhört svår planeringssituation då personallä-
get är instabilt. 

     För en tid sedan infördes som bekant ett 
krisavtal som innebar stora avsteg från vårt 
kollektivavtal, vars största förändring var tillfäl-

ligt avskaffande av månads- och veckolistor till 
förmån för delgivning av tjänst senast klockan 
17.00 dagen innan arbetsdag, med åläggande 
att kontrollera nästa dags tjänstgöring även på 
ledig dag. Detta tillfälliga avtal träffades mellan 
SJ AB och Seko SJ centralt, och vi i klubb 106 
är inte de sista att konstatera att det är ett oer-
hört slitsamt, stressigt och ohälsosamt sätt att 
arbeta på. I vår klubb framför vi ofta kritik 
angående SJs personalplaneringsstrategi, vi för 
en av de hårdaste linjerna inom Seko SJ angå-
ende Rapidprojektet, och menar att SJ i många 
lägen inte sköter planeringsarbetet bra ens 
under normala förhållanden, vilket givetvis gör 
företaget sårbart för en extraordinär situation. 

     Med det sagt, så ställer vi oss under dessa 
förhållanden bakom det centralt förhandlade 
avtalet, och likaledes direktivet om korttidsar-
bete. Vi kommer inte unna SJ välvilja om det 
missbrukas, och vi kommer vaksamt granska 
läget för att trycka på om uppsägning av avta-
len så snart situationen tillåter. Likväl accepte-
rar vi det som ett nödvändigt ont. Hela sam-
hället har det svårt just nu och tågtrafiken 
måste fungera av solidariska skäl. Att SJ inte 
har en planeringsdivision som är redo för en 
kris är sant, men personalen som planerar är 
också kollegor och har just nu en fruktansvärd 
situation där man planerar dag för dag, tvingas 
plocka isär turer och ändå har stora svårigheter 
att få allt att gå ihop trots att vi fram tills nylig-
en (i skrivande stund) haft en stor överbeman-
ning. Från fackligt håll vill vi i första hand mi-
nimera risken för varsel och det innebär tyvärr 
att vi alla måste göra uppoffringar för att få 
kvarvarande verksamhet att fungera så effek-
tivt och billigt som möjligt. Tyvärr har vi redan 
haft kollegor som fått sina provanställningar 
avslutade i förtid. Varsel har dock ej varit på 
tal. 
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     Där andra fackförbund har lagt sig platt 
och utan ifrågasättande skrivit på SJs första 
avtalsförslag, har Seko SJ ställt krav. Vi har 
tryckt på hårt angående reserv i hemmet, som 
sedermera infördes. Att slippa inblåsning vid 
reservtur är också något som kämpats för, 
men varit svårt att få igenom då SJ hänvisar 
till krav från Transportstyrelsen. Seko SJ har 
lämnat förslag på beredskap i hemmet som 
alternativ till reserv. 

     Vi har också förhandlat fram 1 000:- löne-
tillägg för alla som omfattas av det nya tjänst-
delgivningsdirektivet. Detta har förhandlats 
upp från 0:- som SJ ursprungligen erbjöd, till 
279:-, 500:-, 750:- och slutligen 1,000:-. Vi 
kräver att detta tillägg skall ligga fast i sin hel-
het även för korttidspermitterade, då man 
varje dag är ålagd att kontrollera huruvida 
nästa dag kommer innebära tjänstgöring. 

     Vi har också arbetat för att kräva bättre 
kommunikation från SJ, vi har krävt förtydli-
ganden angående vad som gäller om ingen tur 
eller procentdag delgivits klockan 17 innan 
ordinarie arbetsdag, och vi kommer granska 
tjänstgöringsgraden så att ingen permitterad 
åläggs mer arbete än hen planlagts för under 
avstämningsperioden. 

Vi vill gärna ha er hjälp med detta så kontakta 
styrelsen om du tror att du fått arbeta utöver 
din tjänstgöringsgrad under en avstämnings-
period. Vi kan trycka på hårt om detta då SJ 
riskerar att förlora det statliga stödet om ar-
betstiderna inte sköts enligt avtal. 
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Seko Spårtrafik 

Årsmötet för Seko Spårtrafiks representant-
skap, vilket skulle ha gått av stapeln den 1 
april, ställdes in och har nu flyttats till novem-
ber. Detta beror, precis som så mycket annat 
just nu, på den pågående Covid19-pandemin.  

     Från branschens sida är det mycket att han-
tera samtidigt som denna pågår, eftersom Tåg-
företagen/Almega inte vill pausa avtalsrörelsen 
trots pandemiutbrottet och alla restriktioner, 
avsked, permitteringar och störtdykning i bil-
jettbokningar den har inneburit. SEKO Spår-
trafik fortsätter dock i nuvarande konstellation 
fram till nya årsmötet och dialog förs med 
Tågföretagen om anstånd beträffande avtalsrö-
relsen. 

 

Seko Stockholm 
Årsmötet för Seko Stockholm som skulle infal-
lit den andra april har blivit framflyttat till i 
höst på grund av de försiktighetsåtgärder som 
vidtagits för att minska spridningen av Coro-
naviruset. 

 

Seko SJ:s  
representantskap 

Precis som så många andra möten under den 
andra hälften av våren så har även årsmötet för 
Seko SJ:s representantskap skjutits upp. I nulä-
get är det sagt att det ska hållas innan 30/6, 
men det är något som nog kan komma att 
omprövas om Corona-situationen fortsätter. 
Det som kan vara intressant för er medlemmar 
att veta är att klubbens ordförande Rasmus 
Holmberg ingår i valberedningens förslag till 
Seko SJ:s styrelse som ska röstas om på detta 
årsmöte. Det innebär ju inte per automatik att 
man blir vald bara för att man ingår i valbered-
ningens förslag, men det vanligaste är att val-
beredningens förslag går igenom och att klub-
ben i så fall skulle ha representation i förhand-
lingsorganisationens styrelse under kommande 
två år. Vi återkommer givetvis med informat-
ion så fort nytt datum är fastslaget för årsmö-
tet. 

INSTÄLLDA ÅRSMÖTEN 
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INSTÄLLDA MEDLEMSMÖTEN 

Ärade medlemmar! Vi hade under 
denna vår planerat att hålla minst två med-
lemsmöten för att dels hålla er á jour med vad 
som sker i avtalsrörelsen och hålla er informe-
rade om allt annat som skett och sker. 
Dessvärre har vi ju fått en pandemi på halsen 
som har gjort det här med fysiska möten något 
mer komplicerat. Seko har centralt gått ut med 
ett direktiv om att alla icke nödvändiga möten 
ska undvikas eller hållas digitalt. Vi har ännu 
inte funnit något bra sätt att hålla medlemsmö-
ten digitalt då det känns lite väl roddigt att 
hålla dylika möten via teams eller zoom. Vi 
klurar vidare på saken dock och återkommer så 
fort vi eventuellt landar i en acceptabel lösning. 

     En hel del information om avtalsrörelsen 
finns med här i detta nummer av Stockholm 
Lok, men en del information är av känsligare 
art och lämpar sig bäst för att levereras muntli-
gen och är därmed svår att lämna ut i skriftlig 
form vilket gör det dubbelt beklagligt att det 
inte går att hålla medlemsmöten på något bra 

sätt. Diskussionen och samtalet med er med-
lemmar om dessa frågor missar man ju genom 
att via envägskommunikation bara delge in-
formation. Det är beklagligt och vi i styrelsen 
är mycket ledsna över att medlemsmöten får 
vänta, men vi hoppas att vi kan få till någon 
form av möten i sommar och många fler mö-
ten under hösten. Det är ju ingen som vet rik-
tigt hur, när eller om det här kommer upphöra 
dock.  

     Vi hoppas att lite av önskan om informat-
ion gällande vad som händer tillsvidare kan 
tillfredsställas av det som står här i Stockholm 
Lok, det som läggs upp på Facebook och 
blogg samt de mailutskick som vi försöker få 
ut så fort något av värde kommer till vår kän-
nedom. Vi vill också påminna om att det alltid 
går att höra av sig till någon av oss fackliga via 
telefon, e-post eller ropa efter oss i en rastlokal 
om man har en fråga eller fundering. 

Styrelsen 



STHLM LOK 

10 

  
 

Eftersom vår arbetsgivare, den part som an-

svarar för vår arbetsmiljö och säkerhet, tyvärr 

ej tycks vara kapabel att tillhandahålla inform-

ation angående aktuella skyddsstopp på ett 

vettigt sätt provar vi i detta nummer att införa 

en sammanställning av aktuella skyddsstopp i 

vår lilla tidskrift. Vi skulle helst se antingen ett 

dokument eller en sida på intranätet som hålls 

uppdaterad eller att denna information eventu-

ellt arbetas in i respektive växlingsöversikt. 

Detta skulle vara en mycket bättre lösning än 

att sitta och leta igenom hundratals mejl. Detta 

önskemål är också framfört till högre ort. 

 

Vår arbetsgivare ska planera arbetet så att ing-

en arbetstagare löper risk att bryta mot ett 

skyddsstopp. Detta efterlevs inte alltid och vi 

behöver tyvärr själva hålla reda på denna in-

formation. Villkorade skyddsstopp som ska 

upphöra vid ett visst datum förutsatt att åtgär-

der vidtagits kan bli särskilt svåra att hålla reda 

på när kompletterande information uteblir. Blir 

vi utskickade av OPSL ska vi heller inte räkna 

med att det tas höjd för gällande skyddsstopp, 

deras tillgängliga information om skyddsstopp 

är lika rörig som vår, därmed föreligger risk att 

vi blir utskickade på arbete utan att hänsyn 

tagits till detta. Vi passar på att påminna om 

funktionen i Trappens telefonbok där det finns 

möjlighet att med sökord ”skyddsombud” få 

fram de skyddsombud som för tillfället är i 

tjänst om frågor uppstår. Nedan presenterar vi 

en sammanställning i samarbete med våra 

skyddsombud för Cst/Hgl i ett försök att göra 

denna information mer lättöverskådlig 

(uppdaterad 20-04-21) 

 

Cst - Nbt - Ke - Angående Cst har informat-

ion kommit i flera omgångar. Villkorat skydds-

stopp som skulle upphävas efter att åtgärder 

vidtagits vid ett visst datum men där komplet-

terande information sedan uteblev. Efter brist-

fällig planering som kränkt skyddsombudens 

befintliga stopp blev det, under en period, 

skyddsstopp på alla genomgående spår. 

I nuläget kvarstår endast skyddsstopp för spår 

12, 13, 16 och 17 på Cst. Detta gäller allt ar-

bete i spår som av- och tillkoppling, broms-

prov samt multipelkoppling och delning av 

multipel. Skyddsstopp ligger p.g.a. nivåskillna-

der i ballasten sedan tidigare banarbete samt 

avsaknad av brunnslock. 
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Den 31 januari lades ett skyddsstopp som i 

praktiken stoppar allt spårbeträdande för att, 

till fots, förflytta sig mellan driftplatsdelarna 

Cst, Nbt och Ke.  Stopp för att gå bredvid 

eller mellan spår eller annan väg som kan leda 

till att spår måste korsas. Detta sedan tåg ställts 

upp för klargöring i Ke och det saknas säkra 

gångvägar dit. Mejl skickades ut 31/1 med hela 

skyddsstoppet formulerat. 

 

Hagalund - Ej skyddsstopp men på mellan-

bangården, spår 9 och 12 bör försiktighet vid-

tas vid klargöring. Egenskydd anordnas genom 

kontakt med ställverket i de fall tåg står upp-

ställda bortanför de iordninggjorda gångvägar-

na eftersom intilliggande spår främst används 

för genomfart. 

 

Uppsala - Här ligger skyddsstopp för att be-

träda gångvägarna mellan spår 1 och 2, mellan 

spår 3 och 4 och mellan spår 7 och 8. Viktigast 

är kanske att det även omfattar vistelse mellan 

spår 11 och 12 på uppställningsbangården. 

Skyddsstopp p.g.a. att arbetsmoment som 

bromsprov, utvändig kontroll av tågsätt eller 

annan vistelse på dessa platser sker intill trafi-

kerat huvudspår och utan möjlighet till uppsikt 

och utan fria utrymningsvägar. Om dessa om-

råden ändå måste beträdas skall först egen-

skydd anordnas i samråd med tågklarerare. 

 

Hallsberg - Av arbetsmiljöskäl skall vi ej vis-

tas på södra sidan (mot stationshuset) av spår 

4. Samma sak gäller för spår 8 och detta p.g.a. 

att arbetsmoment som bromsprov, utvändig 

kontroll av tågsätt eller andra uppgifter ej kan 

utföras på ett säkert sätt med intilliggande trafi-

kerade huvudspår. Gäller även för norra sidan 

av spår 1. 

 

Eskilstuna - Stopp för vistelse i spårområdet 

vid arbete med uppställda fordon p.g.a. intillig-

gande huvudspår. Gäller följande spår: 1, 3, 4. 

 

Västerås - Stopp för vistelse i spårområdet vid 

arbete med uppställda fordon p.g.a. intillig-

gande huvudspår. Gäller följande spår: 2, 3a, 

3b, 4a, 4b, repspåret. 

 

Borlänge - Stopp för vistelse i spårområdet 

vid arbete med uppställda fordon p.g.a. intillig-

gande huvudspår. Gäller följande spår: 2, 3, 4. 



STHLM LOK 

12 

 

 

Solen strålar och vädret är gott och 

lockar ut men för innevaro har du här 

något litet att sysselsätta dig med i 

självkarantäntider.  

KORSORDSKLUR 
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Vågrätt 
 

1 Ligger i skida men trivs ej i snö 

2 Fyll kistan 

3 Från var den utbetalda inkomsten härrör 

4 Gör många av oss just nu 

5 Eldstad 

6 Delar av nötkropp 

7 Görs nog näsan då du är sjuk 

8 Vi 

9 Angränsar Kabinda 

10 Står nog mest på marken just nu 

11 Rödfisk 

12 En del av dess personal snabbutbildar sig 
för stöttning i vården 

13 Kan massoro för Corona lätt bli till 

14 Där står nog många av våra tåg nu 

15 Låta som en inställsam duva 

16 En blomma med kanske dålig munhygien 

17 Karossen 

18 Behövs i planeringsstadiet för pajkastning 

19 Charader i rad 

20 Kan du finna på stationsservice 

21 Tidigast start du bör ha efter ledig helg 

22 Lokförare internt hos SJ 

23 Snabbkommando för Norrköping 

24 Möjligt sätt att ta sig in i X55 

25 Nattsexa 

26 Som en våt filt över det  mesta just nu 

27 Våt företeelse ej att finna i havet 

28 Är alla vi från början av juli 

29 Fiskelina 

30 Lejon 

37 Advocaat 

38 Tanken att den kinesiska muren syns från 
månen kan tänkas vara en sådan 

46 Kommer från ovan 

47 Är björnen och tavlan 

49 Kanske det lägre positiva signalbeskedet 
längre fram 

53 Mitt i Curling 

60 Ej delbar med två 

 

 

Lodrätt 
 

4 Kan du besöka för hamstring 

5 Bas för additiv färg 

18 Naturorienterande 

30 Tidigare vårt mest domesticerade signalsy-
stem 

31 Ett slags halv vägbana 

32 Ett visst koppelstångslok 

33 Det närmsta vi just nu kommit den klas-
siska idén om 30-timmars normalarbetsvecka? 

34 Matlust 

35 Nilsson Piraten 

36 Blomma du kan ha på kinden 

39 Varg 

40 En synonym till en synonym av att begråta 

41 Så vill vi alla bo åtminstone när vi ska åka 
tåg 

42 Kirrat 

43 Utsikt över Lidingöbrons fäste 

44 Brukar korna sägas känna vid kosläppet 

45 Ett slags falsk stig som är lämplig för tåg 

46 Dyker tacksamt upp i huvudet när du  
lämnat ditt tåg på Älvsjö godsbangård 

48 Ett sådant program eller spel har ej allt 
inkluderat 

49 Ett visst felstavat mjölkdjur som befinner 
sig nära strax under ett tjog 

50 Maximala procenten för en hel del av oss 

51 Är Pippis häst 

52 Verklig, gripbar 

54 Viktigt att ha innan du ger klart för avgång 

55 Här kan det mesta rörande arbetsmiljö tas 
upp 

56 Passeras mellan Falun och Ryggen 

57 Stad längst in i Bråviken 

58 Behöver du stoppbocken nära på göra vid 
stopp med X2 på säckspår i Karlstad 

59 Är det extra riskfyllt att göra nu 

61 Dubbelt så farligt som 5G? 
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Den här texten skulle egentligen ha handlat om 
en alldeles normal avtalsrörelse. Dvs. den pro-
cess som är lite av den svenska arbetsmark-
nadsmodellens grundbult. Den process då 
löner och villkor kompromissas fram utifrån 
de styrkeförhållandena som råder mellan ar-
betsmarknadens parter där krafterna mäts mel-
lan fackliga organisationer och arbetsgivare. 
Men allting har ställts på ända av den kris som 
Covid-19-pandemin har utlöst. De allra flesta 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer har 
nu i denna extremt tuffa tid tagit sitt ansvar 
och sett till att arbeta tillsammans för att för-
handla fram olika typer av lokala och centrala 
avtal för att rädda jobb, rädda verksamheter 
och man har också valt att flytta fram avtalsrö-
relsen till hösten då det inte är rimligt att ge-
nomföra den typen av långsiktiga förhandling-
ar i ett läge då ingen vet vad konsekvenserna 
kan komma att bli. Staten har likaså tagit ett 

stort ansvar och utformat ett antal räddnings-
paket av olika slag för att stötta branscher, 
företag och individer. Tyvärr finns ett beklag-
ligt undantag från det ansvarstagande som de 
allra flesta har visat i den situation som råder 
och det undantaget stavas Almega Tågföreta-
gen.   

     Denna arbetsgivarorganisation, där de allra 
flesta spårtrafikföretag inklusive SJ AB ingår, 
väljer att under brinnande kris ta strid angå-
ende några av bilagorna i det centrala spårtrafi-
kavtalet med målet att tvinga fram kraftiga 
försämringar för åkandepersonal. Främst kläm-
mer skon när det gäller Pågatågen i Skåne som 
körs av Arriva och Krösatågen i Småland/
Skåne som körs av Transdev. Detta val görs 
alltså i en tid då undersköterskor, sjuksköters-
kor, läkare som sliter för att rädda liv på sjuk-
husen är beroende av att kunna förlita sig på 

AVTALSRÖRELSEN 2020 
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att kollektivtrafiken fortsatt går som den ska så 
att de kan ta sig till jobbet. Seko har inte krävt 
någonting annat än det som övriga parter på 
arbetsmarknaden gjort, dvs. att alla förhand-
lingar skjuts upp till hösten genom att man 
prolongerar både det centrala avtalet och alla 
lokala avtal.   

     Almega Tågföretagen väljer, (som det ver-
kar) som enda part på svensk arbetsmarknad, 
att försöka tvinga fram förhandlingar under 
rådande förhållanden vilka riskerar att skapa en 
konflikt som skulle kunna få fullständigt oö-
verskådliga konsekvenser. Det är djupt oansva-
rigt, oacceptabelt, oetiskt och saknar i princip 
motstycke i modern svensk historia. Det Al-
mega Tågföretagen försöker göra är att tvinga 
in oss alla under det centrala avtalet. Vårt cen-
trala avtal är inte utformat för att någon ska gå 
på det utan är snarare utformat som en häv-
stång till lokala förhandlingar. Det är tänkt att 
användas för att förhandla fram anpassningar 
till varje verksamhets och yrkesutövares be-
hov.  

     Lönenivåerna i det centrala avtalet är exem-
pelvis långt ifrån vad någon arbetsgivare idag 
betalar sina anställda. Dessutom finns det bila-
gor till det centrala avtalet som ännu mer för-
värrar lönefrågan såsom bilaga 1 där lägstalö-
nen för någon anställd i spårbranschen är satt 
till 20.700 kr/månad. Om alla bilagor skulle tas 
bort så är lägstalönen (såvitt vi tolkar det ska 
sägas) för en lokförare enligt spårtrafikavtalet 
28 141 kr, vilket är illa, men för andra yrkes-
grupper är läget dock ännu värre då vissa grup-
per skulle få svårt att överhuvudtaget överleva 
på den lön som skulle erbjudas. Det är givetvis 
fullkomligt oacceptabelt att det någonsin skulle 
komma på frågan!  

     Som det är just nu så utövas från Seko och 
LO påtryckningar på Svenskt Näringsliv för att 
Almega Tågföretagen ska rätta in sig i leden 
och visa någon form av sans. Vi får sannerli-
gen hoppas att dessa påtryckningar bär frukt. 
Vi har dessutom hört ryktesvägen att det även 
inom Almega råder osämja i frågan och att det 
även internt finns ett tryck mot Almega Tågfö-
retagen att ta sitt förnuft tillfånga. Annars är 
det baske mig dags att regering och riksdag 
stiger in och kompenserar för sitt ingrepp på 
arbetsmarknaden gällande strejkrätten genom 
att med lagstiftning tvinga Almega Tågföreta-
gen att upphöra med galenskapen pga. att det 
de håller på med är direkt samhällsfarligt. Det 
är helt enkelt inte rimligt att kollektivtrafikope-
ratörer och andra samhällsviktiga funktioner 
tvingar fram en konflikt på detta sätt när vi 
befinner oss i en kris.   

     Vi måste nu alla, både förtroendevalda och 
medlemmar, utöva den makt som vi har ge-
nom att vara många, fem myror är alltid fler än 
fyra elefanter! Vi måste sprida ordet om hur 
Almega Tågföretagen agerar så att det kommer 
till allmänhetens kännedom att de genom sitt 
agerande riskerar att ställa pendeltåg, tunnelba-
nor och fjärrtåg inklusive de konsekvenser som 
sympatiåtgärder skulle innebära.  
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Parternas yrkanden 

De krav som Seko har vaskat fram till avtalsrö-
relsen via den nedkokningsprocess som pågått 
under hösten, vintern och början av året skulle 
egentligen behöva längre förklaringar än vad 
som finns plats till i detta nummer, men vi 
listar dem ändå här nedan och följer sedan upp 
med några av Almega Tågföretagens krav. 

 

Sekos krav (bl.a.): 

1. 12 månaders avtal - I originalformen 1/5 
2020-30/4 2021 vad det blir för datum 
hänger ju på vad som händer framöver. 
Uppenbart är nämligen att arbetsgivarna 
inte klarar av att sköta sig under så långa 
avtalsperioder som tre år. Antalet tviste-
förhandlingar under den senaste avtalspe-
rioden har ökat markant jämfört med tidi-
gare. 

2. 3 % löneökning per år, dock lägst 783 
kr vilket är 3 % av en lön på 26 100 - 
Den sistnämnda summan är den sk. 
knäpunkten som man inom LO-
samordningen har kommit överens om är 
gränsen för när låglönesatsningen börjar. I 
kraven ingår även att alla OB-tillägg, tarif-
fer och lägstalöner hänger med uppåt. 

3. Rätt till semesterväxling - Grundtanken 
är att man ska kunna växla in semesterer-
sättning och därigenom kunna få ut fler 
semesterdagar.  

4. Skydd för lokala avtalsvillkor - Arbets-
givare ska inte kunna fiffla med organisat-
ionsnummer i syfte att dumpa löner och 
villkor vid upphandlingar. 

5. Större möjligheter till återhämtning 
och vila samt respekt för arbetstagar-
nas fritid - Ett exempel är krav på en 
skall-skrivning gällande 19-05 (här hade ju 
vi från vår klubb en ännu skarpare skriv-
ning om vilka klockslag som skulle gälla 
och det förekom även andra klockslag 
utöver vårt 17-08. 18-06 fanns exempelvis 
med, men Seko spårtrafik landade till slut 
efter en lång process på 19-05 trots allt). 

6. Att pensionsavsättningar redovisas på 
lönespecifikationen - Detta är ett LO-
gemensamt krav, dvs. något som alla LO:s 
medlemsförbund kräver i sina respektive 
avtalsförhandlingar. 

7. Motverka hyvling och ofrivillig deltid -
Ett LO-gemensamt krav. Detta är kanske 
inte en stor fråga just för tillfället gällande 
lokförare på SJ, men det är en stor fråga 
för LO som helhet och i upphandlad tra-
fik är det alltid ett orosmoln. 

8. Stärkt skydd mot hot och våld samt 
sexuella trakasserier - Häri ligger också 
krav på förbättringar när det gäller arbets-
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miljöbilagan som reglerar skyddsombuden 
roll och uppdrag. 

Som ni ser så är det långt ifrån orealistiska eller 
knasiga krav som kommer från Seko. Trots 
detta så anses merparten av förslagen av ar-
betsgivarorganisationerna vara fullkomligt 
orimliga. 

Givetvis har motparten, Almega Tågföretagen, 
också kommit med ett gäng krav. Det ena är 
absurdare än det andra. Vi listar här nedan 
några av dem. 

 

Almega Tågföretagens  
krav (bl.a.): 

1. Lokala löneprocesser “utifrån varje 
arbetsplats och omvärldens påverkan” 
samt frysta ingångslöner. - Detta är ett 
led i att man från arbetsgivarhåll vill se till 
att det är arbetstagarna som tar alla eko-
nomiska smällar för upp- och nedgångar i 
konjunkturerna trots att möjlighet att 

tycka till och påverka dessa saknas. Dvs. 
man vill från arbetsgivarorganisationernas 
sida bryta med grunden för den svenska 
lönebildningsmodellen (att vinsten går 
upp och ner med konjunkturen medan 
lönenivåerna är stabila). Detta är både 
samhällsekonomiskt och moraliskt för-
kastligt. 

2. Tre veckors sommarsemester istället 
för nuvarande fyra - Detta vill Almega 
Tågföretagen att vi ska acceptera helt utan 
kompenseration vilket är direkt löjeväck-
ande. 

3. Bort med arvodistråd - Där vi fackliga 
och skyddsombud får insyn i, och möjlig-
het att ställa frågor om, hur stor andel 
timanställda och andra typer av otrygga 
anställningar såsom bemanningsföretag 
som används i produktionen. 

4. Redaktionella ändringar i avtalen då 
pensionsåldern kommer att höjas - 
Detta är väl det enda naturliga och möjlig-
en rimliga i de krav som arbetsgivarorga-
nisationerna kommer med. 

5. Belöna arbetsgivare som misslyckas 
med och missköter planering och 
schemaläggning - Detta är givetvis inte 
de ord som Almega Tågföretagen använ-
der men det är vad utkomsten är av deras 
förslag. De vill nämligen att arbetstagare 
ska få en skuld gentemot arbetsgivaren 
om man hamnar på undertid. Denna un-
dertid ska enligt förslaget kunna flyttas 
mellan månader så att det sedan kvittas 
mot övertid. De vill helt enkelt bli av med 
skyldigheten att betala ut övertidsersätt-
ning trots att vi har arbetat övertid. Att de 
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ens lägger ett sådant förslag är upprö-
rande! 

6. Geografisk differentiering gällande 
omloppstider och arbetsperioder - Gi-
vetvis fullständigt befängt att sådana dum-
heter skulle skrivas in i det centrala avta-
let). 

7. Bort med alla regleringar gällande 
nattarbete - Risken är att man alltså på 
sikt försöker göra så att arbetstagare ska 
kunna jobba natt efter natt utan någon 
egentlig kompensation för det, och då 
pratar vi inte nattskift utan att man fort-
satt har blandtjänstgöring men att det kan 
slängas in nätter mitt i alltihop. 

8. Bort med alla kollektiva arbetstidsreg-
ler och öppna upp för individuella 
överenskommelser - Syftet är att för-
svaga facket och att därigenom försvaga 
den kollektiva kraften och styrkan som 
arbetstagare utgör tillsammans. Det byg-
ger alltså på att den enskilda individen ska 
stå emot frestelser att med pengar som 
kompensation fatta ödesdigra och okloka 
beslut under tryck från arbetsgivare. Även 

här är det upprörande att man kommer 
med sådana dumheter till förhandlings-
bordet när en så stor andel av arbetstagar-
na som lyder under avtalet arbetar i säker-
hetstjänst. 

     Som ni ser så är det betydligt aggressivare 
och hårdare tendenser från arbetsgivarorgani-
sationen. Det kommer eventuellt att dyka upp 
fler förslag framöver men ovanstående exemp-
lifierar tydligt hur arbetsgivarorganisationerna 
agerar. 

Läs mer: 

Seko Spårtrafik 
https://www.seko.se/branscher/trafik/
spartrafik 

Senaste avtalsnytt 
https://www.seko.se/branscher/trafik/
spartrafik/aktuellt/2020/avtalsnytt-4  

Almegas perspektiv 
https://www.almega.se/2020/02/pa-
gang-i-avtalsrorelsen-2020 

https://www.seko.se/branscher/trafik/spartrafik
https://www.seko.se/branscher/trafik/spartrafik
https:www.seko.se/branscher/trafik/spartrafik/aktuellt/2020/avtalsnytt-4
https:www.seko.se/branscher/trafik/spartrafik/aktuellt/2020/avtalsnytt-4
https://www.almega.se/2020/02/pa-gang-i-avtalsrorelsen-2020
https://www.almega.se/2020/02/pa-gang-i-avtalsrorelsen-2020
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Efter årsmötet har nu styrelsen bytt utseende 

något. Den nya sammansättningen med delvis 

nya ansikten och några omkastningar bland 

befintliga styrelsemedlemmar presenterades i 

föregående numret.  

     Styrelseåret inleds med ett konstituerande 

styrelsemöte över två dagar där sedvanliga 

ämnen varvas med aktuella frågor och ärenden 

som behöver tas upp. Det är även vid detta 

möte som styrelsens ansvarsområden fördelas 

efter både personliga preferenser och vad som 

passar rent praktiskt. På vår hemsida finns en 

sammanställning över ansvarsfördelningen 

inom styrelsen om du skulle vilja komma i 

kontakt med någon av oss i ett specifikt 

ärende. Det går självklart lika bra att kontakta 

vem som helst av oss eller vår gemensamma 

klubbmejl: Seko@klubb106.se. 

 

Årets möte förlades till Syninge kursgård utan-

för Norrtälje, detta efter varma rekommendat-

ioner från de delar av styrelsen som sedan tidi-

gare deltagit i föregående års motsvarande 

möte.  

     Dessa två dagar erbjuder även möjligheten 

att, på ett enklare vis än i arbetsmiljö, kunna 

umgås med kollegorna för att utbyta erfaren-

heter och åsikter. Inte minst får nyinvalda och 

tidigare styrelsemedlemmar chansen att lära 

känna varandra bättre som ett bidrag till fram-

tida god sammanhållning i gruppen. Vädret 

inbjöd dessvärre ej till några utomhusaktivite-

ter men vad gjorde väl det när det fanns god 

mat och trevligt sällskap även inomhus. Till 

mötet är även skyddsombuden för Hgl och Cst 

inbjudna. Detta är mycket värdefullt för sed-

vanlig avrapportering från skyddsorganisation-

en samt möjligheten att lära känna nyvalda 

skyddsombud. 

När rykten får vingar: 

PLANERINGSDAGAR PÅ SYNINGE 

En glad och elegant flugklädd styrelse. 

mailto:seko@klubb106.se
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Tiderna är minst sagt märkliga, och att tänka 
på semestern kanske känns både oroande och 
avlägset. Landsgränser är stängda, onödiga 
resor även lokalt ska undvikas. Hur det kom-
mer att se ut om några månader vet ingen med 
säkerhet. 

     Med förhoppningen om att det kommer att 
komma en tid när man kan röra på sig mer 
fritt, och med reservation för att läget kan för-
ändras även till det sämre, så vill vi nu tipsa om 
en trevlig plats i Sverige, väl lämpad för inrikes 
semesterdagar.  

     …Nämligen: Lokförarnas semesterhem 
Lerbergsgården, någon km söder om Höganäs, 
på den skånska västkusten.  

  

Lerbergsgården ligger bara ett par hundra me-
ter från havet, det finns cyklar att låna, en träd-
gård att äta frukost i, bastu i källaren, sällskaps-
rum att umgås i - och bussen till Helsingborg 
går ofta och nära. Helsingør och konstmuseet 
Louisiana ligger tvärs över vattnet, det finns 
massor av loppisar, outlets och restauranger i 
krokarna. Golfbanor. Vandringsleder med 
klättringsklippor runt Kullens fyr. Slottsträd-
gårdar. Järnvägsmuseet i Ängelholm… Ja kort 
sagt något för alla. 

     Hur funkar det? Semesterhemmet ägs ge-
mensamt av lokförare från olika delar av lan-
det. Det drivs som ett vanligt vandrarhem, där 
vem som helst kan bo. Det finns enkel-, dub-
bel- och flerbäddsrum, samtliga med handfat 
(extra viktigt i dessa handhygien-tider!). 

SEMESTER 2020: LERBERGSGÅRDEN 
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     Alla som är lokförare i Sverige kan köpa in 
sig på en andel (så länge det finns lediga). An-
delsägare bor sedan mycket billigt, särskilt un-
der lågsäsong. Det går också att abonnera hela 
huset för kalas eller andra tillställningar (något 
ett stort gäng lokförarkvinnor gjort varje Kristi 
Himmelsfärds-helg under mer än tjugo års tid).  

     Tillsammans hjälps andelsägarna åt att (i 
mån av tid och möjlighet) ta hand om gården 
under fixarveckor, och en styrelse sköter for-
malia och det löpande. Pensionerade andelsä-
gare turas om att agera föreståndare för vand-
rarhemsverksamheten. 

     Vill du skaffa en andel? Det är billigt, och 
du får en fantastisk plats att återkomma till 
livet ut. Skicka ett sms på jobbmobilen eller 
mejla till undertecknad så fixar jag kontaktupp-
gifter till andelsansvarig! 

 Varmt välkomna till Lerbergsgården! 
 

Linnea Garli, lokförare Cst 

 

 

Lågsäsong  
1 september-31 maj 

Vuxen         100:-/natt 

Barn (6-15 år)        50:-/natt 

  

Mellansäsong  
1-14 juni, 10-31 augusti 

Vuxen        125:-/natt 

Barn        60:-/natt 

  

Högsäsong  
15 juni-9 augusti 

Vuxen        150:-/natt 

Barn        75:-/natt                 

 

Prislista  

för andelsägare 

 
Mer info och bilder finns på: www.lerbergsgarden.se och på facebook: leta efter Lokmännens semester-
hem Lerbergsgården 
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Nu under Coronatider då vi är ett stort antal 

personer som är korttidspermitterade, är det 

lätt att bygga bo i soffan hemma och glo ige-

nom hela Netflixkatalogen eller HBO, Viaplay, 

osv. Kanske tar du dig tid att läsa några goda 

böcker och låta tiden bli ett abstrakt begrepp. 

Efter att ha rundat/återupplevt favoritspelet, -

serien eller bokhyllan femtioelva gånger kan 

det kanske vara intressant att se vad som finns 

att uppleva i Stockholm nu när staden är i pan-

demins grepp. Självfallet har vi tittat på aktivi-

teter som går att genomföra och samtidigt 

uppfylla Folkhälsomyndighetens rekommen-

dationer om social distansering och allmänt 

avståndshållande. 

 

Skansen 

Är en gammal klassiker, som håller ännu. Stif-

telsen behöver verkligen all inkomst den kan få 

just nu, varför det kan vara en god idé att ta en 

dagstripp till denna Stockholmsinstitution för 

att traska runt i naturen, titta på husen, djuren 

och ta en picknick i det gröna. Tack vare om-

rådets storlek går det alldeles utmärkt att hålla 

gott avstånd till andra besökare. Parken håller 

öppet som vanligt. Gå gärna in på Skansens 

hemsida och köp ett årskort, det kostar 295kr 

för en vuxen, vilket tjänas in redan vid andra 

besöket. Öppettider: 10-16, entrén stänger kl. 

15. Pris: 160kr/vuxen. 

 

Stadsvandring 

Stadsvandringar sker utomhus, vilket gör dem 

till en utmärkt aktivitet. Spana in vilka som 

finns tillgängliga genom att söka i appen/på 

hemsidan alltomstockholm. Stadsmuseet 

har dessvärre ställt in sina kommande vand-

ringar, men på deras hemsida går det att ladda 

ned pdf-guider att skriva ut eller ha med sig i 

mobilen om man vill gå en vandring på egen 

hand. Även ABF håller stadsvandringar och de 

förefaller än så länge genomföras. Bl.a. så hålls 

“Mina drömmars stad”-vandringar med truba-

duren Ulf Bagge som ciceron som kan rekom-

menderas varmt.  

https://stadsmuseet.stockholm.se/boka-

for-grupp#pa-egen-hand 

https://abfstockholm.se/evenemang/mina

-drommars-stad-2 

 

Takeoutpromenad 

Istället för att sitta på ett fik i flera timmar kan 

du med fördel köpa godsakerna to go och göra 

som en amerikan; gå och ät samtidigt. I Sverige 

är vi inte lika mycket i farten när det gäller att 

inta något litet på språng, utomlands ser man 

det hela tiden. Det är ett sätt att effektivisera 

vardagen och hålla blodsockret uppe samtidigt. 

Stäm träff med en kompis och köp fika-

takeout, promenera och käka.  

 

AKTIVITETER VID KORTTIDSARBETE 

https://stadsmuseet.stockholm.se/boka-fpr-grupp#pa-egen-hand
https://stadsmuseet.stockholm.se/boka-fpr-grupp#pa-egen-hand
https://abfstockholm.se/evenemang/mina-drommars-stad-2
https://abfstockholm.se/evenemang/mina-drommars-stad-2
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Museum 

Det är många museer runt om i världen som 

för närvarande är igenbommade. Men ett fler-

tal håller öppet digitalt. Du kan till exempel via 

Google arts & culture gå på flera utställning-

ar runt om i världen helt virtuellt. 

     Svenska museum som du kan besöka digi-

talt under Coronakrisen: 

Livrustkammaren 

Historiska museet 

Medelhavsmuseet (har även visningar och 

sändningar i sociala medier just nu) 

Stadsmuseet 

Vasamuseet sänder live på Instagram kl. 

16:28 varje vardag. 

Nordiska museet håller livesända visningar 

varje dag på sitt Instagram kl. 12:30. Online 

kan du hitta flera av dessa visningar i efter-

hand. 

     Både Stadsmuseet och Nordiska vill ha in 
Stockholmsbornas Coronaberättelser. Berättel-
ser om vardagen, om förluster, om kreativitet, 
om ditt nu i denna tid.  

 

Gym 

En av de saker som hjälper till att boosta mot-

ståndskraften inför sjukdom är motion och 

styrketräning, enligt det som Folkhälsomyndig-

heten har gått ut med nyligen. Många gymked-

jor stängde igen i början av mars men har nu 

öppnat igen efter diverseåtgärder. 

Friskis & Svettis håller öppet, med vissa mo-

difikationer vad gäller gruppträningar och lik-

nande. En stor del av verksamheten har flyttat 

utomhus och man har även lanserat onlineträ-

ning. 

Även SATS håller öppet, med vissa modifikat-

ioner vad gäller gruppträningar och liknande. 

Ett alternativ till de större kedjorna är initiati-

vet Gymnastic Fitness Stockholm, som har 

flyttat utomhus och f.n. tränar i Vasaparkens 

utegym eftersom smittorisken är betydligt 

mindre ute i friska luften. Drop-in, ingen för-

anmälan krävs. Inriktningen är styrka och rör-

lighet, efter egen förmåga.  

Träningstider: tisdag och torsdag kl. 17:15-

18:15, Lördag och söndag kl. 10:00-11:00 

Pris: 110kr per tillfälle, vilket swishas på plats. 

170kr för dig själv och en kompis (swisha 170 

kr och dela kostnaden sinsemellan). Vårdper-

sonal får ett gratis pass i veckan. 

 



STHLM LOK 

24 

Nöje 

Nöjesbranschen är en av de hårdast drabbade 

branscherna pga de restriktioner som finns på 

plats just nu. Mängder evenemang, konserter 

och föreläsningar är inställda. På livetaka-

way.com har det lagts upp en livestreamings-

scen, där man kan delta och se artister, DJ:s, 

etc uppträda. Initiativet finansieras helt med 

tittarnas bidrag. 

Vill man gå på bio finns det några få alternativ: 

Biograf Capitol. Biografen har blockerat sä-

ten i biografen, har nu bordsservering i foajén 

och följer FHMs rekommendationer till punkt 

och pricka. För program, se capitolbio.se. 

Grand och Victoria har fortfarande öppet, 

observera dock att Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer om avstånd fortfarande 

gäller. Gå in på svenskabio.se för program. 

Bio på streaming är även ett fullgott alternativ.  

Draken film. Göteborg filmfestivals onli-

nestreamingtjänst för filmer. Det kostar 79kr/

mån för att streama kvalitetsfilm. 

Universal släpper en del nya filmer direkt till 

SF:s streamingtjänst SF Anytime just nu. Flera 

filmbolag förväntas följa efter i trenden. Fil-

merna är relativt dyra, men det är ett av de få 

sätten att kunna se aktuella filmer just nu.  

Konserthuset play har en stor mängd konser-

ter inspelade. Konserthuset play finns även 

som app om du vill förkovra dig lite under en 

lunchrast i Götet eller Eskilstuna. 

På Operan play hittar du olika föreställningar 

och liknande, innehållet varierar. För operorna 

hittar du även en sammanfattning av librettot 

så att det går att följa med i handlingen. Just nu 

visas en riktigt trevlig uppsättning av Bizets 

opera Carmen. 

Även Göteborgsoperan har ett playkoncept: 

Hemmaoperan. Här finns ett litet utbud av 

föreställningar att se online. 

 

Brädspel 

För den som är en stor spelnörd men inte kan 

mätta suget pga den sociala distanseringen 

finns det flera goda alternativ online. Tabletop 

Simulator (köps via Steam) är ett helt okej 

alternativ, med ett flertal bra speltitlar såsom 

Unearth, Viticulture, Boss Monster, Scythe och 

Wingspan. 

Boardgame Arena är en annan plattform som 

möjliggör att spela brädspel online. Här finns 

en stor spelkatalog och hundratals ivriga med-

spelare. Skapa ett konto, välj vilket spel du vill 

kasta dig in i och kör på! Vare sig det gäller 

enklare spel som Carcassonne eller strategipär-

lor som Terra Mystica, Tzolk´in eller Troyes. 

Det var alla aktivitetstips för den här gången. Simma lugnt och ta hand om er där ute! 

https://www.capitolbio.se
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Varför ska man egentligen vara med i facket?  

     Ju fler det är som är medlemmar, desto 
större samlad kraft finns det som kan påverka 
arbetsköpare och opinion. “Tillsammans är vi 
starka, söndrade vi falla” är inte en tom paroll 
utan ett slagkraftigt påstående som är sant uti 
varenda millimeter.  

     Hade det inte funnits avtalsbärande arbets-
tagarorganisationer på arbetsplatsen hade ar-
betsköparen själv kunnat sätta agendan hur 
denne vill. 16-18h arbetsdag, minimilön, ingen 
semester eller förmåner, ingen övertidsersätt-
ning, ingen föräldralön, med mera. Att vi har 
kollektivavtal beror på en lång kamp som för-
des under 1800-talet ute i Europa i industrial-
ismens spår, i Sverige fick vi rätt att organisera 
oss fackligt först under 1900-talet. Så sent som 
1938 kom det berömda Saltsjöbadsavtalet, som 
slöts mellan SAF och LO. Där började man 
reglera villkoren på arbetsplatser och arbets-
marknaden.  

     Som medlem i facket har du alltid någon 
som kan förhandla å dina vägnar om någonting 
skulle hända på arbetet. Du har alltid rätt att ha 
med dig en facklig representant in på möte. Är 
du osäker på vad som juridiskt eller kollektiv-
avtalsmässigt gäller i en situation kan du alltid 
fråga ett av dina fackliga ombud om detta, eller 
ta hjälp och stöd av en jurist. Som medlem i 
SEKO har du rätt till kostnadsfri juridisk råd-
givning. Inte bara det, genom de försäkringar 
som ingår i medlemskapet är du försäkrad mot 
bland annat inkomstbortfall.  

     Facket bevakar ständigt att villkoren är 
schyssta på arbetsplatsen och framförallt med-
lemmarnas intressen. Du kan som medlem 
påverka väldigt mycket, t.ex. driva olika frågor 
som är viktiga för dig.   

     Idag ser vi på vår arbetsplats hur en av de 
största kriserna i modern tid drabbar resandet 
och vilka åtgärder det har inneburit. Vi har en 
delgivning av tjänstgöring på dagsbasis, kort-
tidspermittering och en osäker arbetssituation. 
Utan fackliga representanter som steg för steg 
varit med och förhandlat, ställt krav och mot-
krav, hade läget varit betydligt värre.  

     När det blåser stormvind är facket där och 
står upp för dig. När det är dags för avtalsrö-
relsen som avgör hur villkor och lön kommer 
se ut det kommande året/åren är det de avtals-
bärande arbetstagarorganisationerna som är 
med och sätter agendan, som försvarar arbets-
tagarnas rättigheter när arbetsköparna kommer 
med orimliga krav. Men för att kunna göra det, 
för att kunna påverka och stå upp för allas våra 
rättigheter som anställda behövs det fler som 
är med i facket. Ju fler vi är desto kraftfullare 
blir vi. Och det är då som facket på allvar kan 
göra någonting.  

     Gå med, var en del av något stort som vi 
bygger tillsammans för att bevara och förbättra 
goda arbetsvillkor! 

FACKET ÄR VI  
– EN FÖR ALLA, ALLA FÖR EN! 
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