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Den 26 maj är det val till Europa-
parlamentet. Det är ett viktigt val i 
en avgörande tid för EU-samarbetet. 
Storbritannien är på väg att lämna EU, 
migrationspolitiken splittrar medlems-
staterna och kring EUs framtida utveck-
ling råder djup oenighet. Valet är också 
av betydelse för möjligheten att skapa 
ordning och reda på arbetsmarknaden. 
Vi behöver utveckla ett EU-samarbete 
som respekterar fackliga rättigheter och 
nationella arbetsmarknadsmodeller. 
Därför kandiderar jag till Europapar-
lamentet.

Europaparlamentet lagstiftar, till-
sammans med ministerrådet, i frågor 
som får konsekvenser för LO-förbun-
dens medlemmar. Det handlar bland 
annat om skyddsnivåer för buller och 
farliga ämnen på arbetsplatsen, om sä-
kerhetskrav på maskiner och maxlängd 
på arbetstider. Parlamentet är även med 
och bestämmer om EUs budget som är 
viktig för bland annat infrastrukturin-
vesteringar i EU-länderna. 

Hur dessa frågor kommer att hante-
ras beror på vilka politiska företrädare 

vi väljer den 26 maj 2019. Jag hoppas 
att stå på listan för Socialdemokraterna 
och har LOs stöd i min kandidatur. Jag 
fick den fantastiska möjligheten att kan-
didera vid det förra parlamentsvalet år 
2014, bland annat tack vare stöd från 
Seko. Jag är oerhört stolt och tacksam 
för att denna gång ha stöd från samtliga 
LO-förbund. 

Om jag blir socialdemokratisk kan-
didat kommer jag i valrörelsen driva 
frågor som är viktiga för svensk och 
europeisk fackföreningsrörelse. Det 
handlar bland annat om ordning och 
reda på den europeiska arbetsmarkna-
den. Vi måste ha regler och kontroll-
mekanismer som gör det omöjligt för 
oseriösa och halvkriminella företag att 
konkurrera med lägre löner och sämre 
arbetsmiljö. På svensk arbetsmarknad 
ska svenska kollektivavtal gälla för alla.

Svensk och europeisk arbetarrörelse 
har uträttat en del på EU-nivå i dessa 
frågor under nuvarande mandatperiod. 
Men kampen är långt ifrån över. Vi 
behöver bättre regler vad gäller beman-
ningsföretag, överlåtelse av verksamhet 
och gränsöverskridande transporter. 
Vi måste stå upp för strejkrätten, där 
de borgerliga i parlamentet tidigare 
försökt driva igenom begränsningar av 
t.ex. järnvägsanställdas strejkrätt. EU 
får inte heller bli ett verktyg för fortsatt 
avreglering och liberalisering. EU-för-
dragen måste ändras för att skapa en 
balans mellan de ekonomiska friheterna 
på den inre marknaden och grundläg-
gande fackliga och sociala rättigheter. 

Detta är inte bara avgörande frågor 
för de fackliga medlemmarna, det är en 
avgörande fråga för EUs framtid.

 Johan Danielsson
  LOs EU-samordnare

Möt Johan Danielsson
Seko i Peab

Nu kommer vintern med stormsteg och 
datumen för avslutningsmötena på as-
falten trillar in till dom regionansvariga. 
Känner jag killarna rätt så kommer de 
att göra allt för att kunna närvara och 
höra hur ni har haft det denna säsong. 
Delger dem gärna med intryck och idéer 
som vi kan ta med på MB-mötena, så 
kanske vi kan göra förbättringar inför 
nästa säsong. 

På anläggningssidan har vi haft en 
del förhandlingar angående arbets-
brist och vi har till och med lagt ned 
några avdelningar som har haft svårt 
att visa positiva siffror. Men annars är 
orderböckerna fulla och på dom flesta 
AC-områdena är det fullt ös. Men som 
vanligt inför vinter är det lite mindre 
att göra.

På koncernnivån har man fortfaran-
de fokus på arbetsmiljön och det händer 
mycket när det gäller skyddsombudets 
roll i framtidens Peab. De fackliga 
organisationerna och HR håller på 
att ta fram en överenskommelse om 
skyddsverksamheten, som innebär att 
det tydligt ska framgå när skyddsombu-
det ska in i projekten och vilken roll och 
vad han/hon kan stötta platsledningen 
med. Äntligen kommer Skyddsombudet 
få den status han förtjänar och med det 
kommer det nog finnas fler medarbetare 
som vill ta på sig rollen.

Själv har jag inte haft den tiden som 
jag hoppats på när det gäller att vara 
ute på arbetsplatserna, men under året 
har jag träffat medarbetare i Varberg, 
Halmstad, Kalmar, Göteborg, Örebro 
och jag var med på fokusveckan i region 
syd. Hoppas att jag kommer att hinna 
med flera arbetsplatser nästa år där jag 
kan träffa Seko-medlemmar och ta till 
mig av positiva och negativa intryck.

Nu hoppas jag att ni får en underbar 
ledighet över jul och nyår.

God Jul och Gott Nytt År önskar 
hela förhandlingsorganisationen i 
Seko-Peab.

 Bjarne Ringdahl
  ordförande i Seko-Peab
  0733376914 

Tragiken är ett faktum!
Ännu en arbetsolycka med dödlig utgång har skett. En arbetare i Gällivare fick en 
lossnad skopa i huvudet och avled. En stor tragedi för anhöriga, arbetskamrater 
och arbetsgivaren. 

Det finns bara ett sätt att eliminera olyckor i arbetslivet och det är ett stenhårt 
arbetsmiljöarbete. Välutbildad arbetsgivare, personal och skyddsombud och en 
fungerande skyddsorganisation. Utöver lön, arbetsvillkor och samhälles villkor 
så är arbetarskyddet fackets mest prioriterade fråga. Du som arbetar i en bransch 
med så många påtagliga risker borde vara mycket intresserad av att antingen själv 
bli skyddsombud eller leta fram någon arbetskamrat som vill det. Att klara hälsa 
och livhanken är en kunskapsfråga och utbildning ger vi er. Ytterst är det vetska-
pen om hur man utövar egenkontroll, använder arbetsmiljölagen och skapar bra 
relationer med sina chefer kring skyddsarbete som räddar liv. 

Bli skyddsombud du också, det skall finnas en på varje arbetsställe med fler än 
fem anställda enligt arbetsmiljölagen. Du har bara ett liv och du är säkert älskad 
av många. Var rädd om dig därute och ta emot årets första God Jul.

Renaldo Tirone
ombudsman Seko Skåne

Inledaren
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Tågdepå för 1,5 miljard 
byggs i Hässleholm

Öresundstågen får en ny tågdepå 
precis utanför Hässleholm. I en 
modern verkstad med helt ny teknik 
kommer samtliga 111 Öresundståg 
att kunna servas. Hela anläggning-
en står klar under 2019. Region 
Skåne ska uppföra och förvalta 
depån, som kommer att bli Sveriges 
mest moderna tågverkstad.
Att bygget av den nya tågdepån i Kär-
råkra är igång har knappast undgått 
många Hässleholmare. 

Satsningen ska i runda slängar kosta 
1,5 miljarder kronor och beräknas vara 
färdigställd 2019.

Området är på 22 hektar och man 
skall hantera cirka en halv miljon kubik 
jord och grusmaterial. VA-system, fiber 
och elkanalisation handlar om cirka 4 
mil ledningar. Asfalt och järnvägsma-
kadam ingår också. Liksom cirka 150 
fundament till kontaktledningsstolpar.

NCC bygger Reparationsverkstad, 
Kombihall och Hjulsvarvsverkstad.

Totalt ska fem byggnader konstrue-
ras. En tågverkstad, svarv, kombihall, 
städ byggnad samt själva plattformarna 
till tågen.

Verkstadsbyggnaden som är störst 
blir den första etappen.

Stukton Rail som ansvarar för under-
håll av järnvägen i området från Arlöv 
till Nässjö och Olofström till Hässle-
holm har också kunnat påbörja bygget 
av de järnvägsspår som kommer att leda 
trafiken in till depå Kärråkra. 

När allting står färdigt väntar totalt 
nio kilometer spår och 41 stycken 
spårväxlar.

Duvborn AB har ansvaret för Projekt-
ledning på det praktiska utförandet 
och till en viss del i det administrativa, 
man har även ansvar för inhyrning av 
maskiner.

PK Road AB utför alla markarbeten, 
såsom schakt och fylle, VA, murar och 
spont.

Sedan spaden sattes i jorden har 
markarbetet varit i fokus för entrepre-
naden och en hel del arbete har hunnit 
genomföras på den tidigare obebyggda 
tomten. Marken på området som har 
fem meters lutning planas ut och jämnas 
till innan arbetet med själva byggnader-
na påbörjas.
En stor del i markarbetet har varit att 
leda om dagvattnet och nu är en dag-
vattenledning dragen från områdets 
mitt rakt västerut mot Almaån. Den nya 
ledningen kommer att slutbesiktigas nu 
i december.

Text: Totte Centerdal
Bild: Lisen Larsson

Träffade PEABs lilla maskinlag från Linköping
Dom trivs bra på PEAB. Flera utav dem 
har varit på andra företag men dom vill 
gärna vara på kommunkontrakt för 
dom vill gärna komma hem varje dag 
och inte ligga ute och jobba.

Men nu börjar det bli mörkt tidigt 
och dagarna är inte lika långa. 

 De som bemannade spriden är 
Chauffören Jonathan Hellin, Björn 
Hellquist och Emil Nyström.

Man får ihop plikttiden så nu är det 
dagarna man skall få ihop.

Pratade även med Sandahls sprider 
som också var och lade asfalt åt Ka-
nonaden som sa att dom åker mycket 
runt i Småland och Öster och Väster-
götland för att jobba.

Höstmörker för asfaltslagen

Vidare i Tranås
I Tranås byter man brunnar och sänker 
dem innan SFA kommer och fräser 
ner asfalten och PEAB asfalt kommer 
och lägger gator under en period som  
kommunen bestämmer. 

Det är mycket viten som kostar 
pengar: typ man får inte lämna något 
som är justerat över natten då kostar 
det pengar. 

Teori och praktik stämmer ej därför 
skall man inte ta in företag som står 
mellan Kommuner och Utförare. 

Det är väldigt svårt att få allt att 
fungera med så mycket konstiga  regler 
som kommunen och konsultföretaget 
har, så frågan är? Är det inte bättre att 
ha eget folk att göra detta?

Skanskas Remixer
Var även ute och träffade Skanskas 
Remixerlag som lade asfalt mellan 
Aneby-Sunhultsbrun, 8,5 kilometer 
väg. Pratade med arbetsledaren Stefan 
Creutz som sade att de inte hade så 
mycket att göra innan semestern, men 
nu är det full rulle inför hösten.

Text o Bild:
Krister Rosén
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Seko i NCC

NCC meddelade i oktober att företaget 
skall avveckla Road Services där vi har 
vägservice och VIASAFE. Avsikten är 
att kunna hitta en köpare till verksam-
heten alternativt driva driftskontrakten 
till upphandlingstiden gått ut.

Jag har varit ute på några platser i 
vägservice och det verkar vara luttrade 
medarbetare, troligen för att de är vana 
att de får byta företagsnamn med jämna 
mellanrum. Att lönsamheten inte blivit 
vad som var förväntat har absolut inget 
att göra med vad vi som yrkesarbetare 
kunnat påverka, utan bristen har legat 
på ett annat plan. Jag är helt säker på 
NCCs vägservice och VIASAFE har 
kunnat mäta sig med branschens bästa.

Under hösten har vi genomfört UVA- 
möten på beläggningen i Syd och Väst. 
Många frågor kommer upp på nästan 
alla ställen: Tillgång av bodar, resor, 
traktamente med förrättningstillägg och 
inte minst vad skall vi göra med våra 
lokala löner. De senaste två åren har vi 
inte lyckats teckna någon löneöverens-
kommelse med företaget och därför är 
vi fast beslutna om förhandlingarna 
skall tillbaka nära arbetsplatsen.
Vi har därför valt lokala lönegrupper 
som skall sköta förhandlingarna. Detta 
är alls inget nytt utan en tillbakagång 
till hur det var innan företaget ville 
förhandla företagscentralt.

På BINAB har de lokal MB-ledamöter-
na tillsammans med Seko tagit fram ett 
förslag till årsarbetstidsavtal som gäller 
hela verksamheten. Förhandlingarna 
har dock gått i stå, vilket är märkligt, 
då det var på företagets initiativ som 
förhandlingarna inleddes. Vi får åter-
komma i denna fråga.

Vi är väldigt stolta över att vi fått 
många nya MB-ledamöter för Seko. 

25 av dem går utbildningar i vinter. 
Avtalsutbildningen kommer att vara 
12-14 februari och MB-utbildningen 
genomförs 19-21 februari och de kom-
mer att vara på Lastberget i Bålsta.

Med detta vill vi i  SEKOs förhand-
lingsorganisation i NCC önska er en 
GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR

Karl-Johan Andersson, Mats Andrén, 
Christer Kristoffersson, Kenny Westerlund, 
Frode Burman, Kalle Mäkinen,
Anders Rinnemo, Johan Skoog,  
Hans-Olof Olsson, Mark Daoudi

Seko i Skanska
Nu är snart 2018 också passerat, ett år 
av svängningar i vårt företag Skanska.

Vi har bytt Vd i koncernen och i 
SIS (Skanska Industrial Solutions). Det 
märks inte så mycket där ute ännu. Men 
det kommer säkert märkas, på längre 
sikt kommer det bli förändringar som 
vi får hoppas är till gagn för alla med-
arbetare i Skanska.

Inom SIS och på Asfalten har vi 
jobbat hårt för att få fram ett nytt 
ramavtal och nattavtal (klart) för års-
arbetsavtalen. Känns som att vi nästan 
är på plats med det, behövs bara att 
företaget bjuder till ordentligt, så är vi 
nog hemma med ett rikstäckande avtal.

Väg & anläggning har många utma-
ningar inom det långa landet Sverige. 
Hjälp till med att hitta duktiga medar-
betare som vill vara med på resan med 
Skanska.

Från fackliga sida upplever vi att 
klimatet har blivit tuffare i Skanska på 
sista tiden. Därför behöver vi bli fler 
som vill och kan jobba fackligt i Skan-
ska för att stå rustade in för framtiden.

Så skulle du vilja bli en av dem som 
för kamraternas talan och rätt, hör av 
dig till någon i Skanska FO, så hjälper 
vi till att utbilda dig.

Alla som går på årsarbetsavtal har 
snart fullgjort sina timmar och ser fram 
mot att få återhämta och vila kroppen 
under vintermånaderna, tänk på att 
vara försiktiga i slutet på säsongen då 
det blir mörkt på morgonen och tidiga 
eftermiddagen. Se till att alltid ha frä-
scha kläder som reflexerna syns tydligt 
på. Tänk även på att olyckor är något 
som ökar när det blir mörkt och halt.

Skanska/Seko förhandlingsorganisa-
tion önskar alla en riktig God Jul och 
ett Gott Nytt år.

Vi ser fram mot ett otroligt bra år 
2019 utan olyckor med skador eller 
dödlig utgång.

Tänk IFE: Prata med varandra, inte om 
varanda.

Våga säga NEJ. Vi stöttar er. Jobba 
säkert eller inte alls.

 Ola Fält

Red anm: IFE = Individ, Förebild, Engagemang

Fler fartkameror – räddar liv
Nu sätts fler trafikkameror upp runt om i Sverige. 20 fartkameror sätts 
upp i Västerbotten, 11 i Norrbotten och 20 i Sydsverige.

Vid årsskiftet fanns omkring 1 600 fartkameror i Sverige. Genom att bidra till 
sänkt hastighet räddar de varje år cirka 20 liv och fler än 70 personer från att bli 
allvarligt skadade i trafiken, enligt Trafikverket.

– Om alla höll hastighetsgränserna i hela trafiksystemet, skulle mer än 100 liv 
sparas varje år. Vi arbetar dagligen för att människor inte ska dödas eller skadas 
allvarligt i trafiken. Trafiksäkerhetskamerorna är en viktig del i arbetet med detta, 
skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Hastigheten är den faktor som har störst betydelse för hur allvarliga följder en 
trafikolycka får. Lägre hastighet innebär dessutom mindre utsläpp av koldioxid.

En fartkamera består av två delar, en radar som mäter hastigheten på all trafik 
som passerar och en kamera, som inte alltid är aktiverad. Hastigheten registreras 
ca 50 m före kameran och eventuellt foto tas ca 20 m före.

Lämpliga sträckor har valts ut
Fartkamerorna placeras på vägar med mycket trafik, höga hastigheter och hög 
olycksrisk. I samverkan mellan Trafikverket och polisen väljs lämpliga sträckor 
ut där de största effekterna kan uppnås ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Alla kameror placeras synligt och 
hastigheten är väl skyltad innan ka-
merorna, enligt Trafikverket.

Här kommer nya kameror-
na upp (antal):

Norrbottens län
E10 Överkalix (1), Länsväg 580 
Måttsund (2), Länsväg 94 Antnäs- 
Alvik (4), Länsväg 596 Örarna (2) 
och Länsväg 99 Luppio (2).

Västerbottens län
E4 Hökmarkberget (2), E4 Ansmark 
(2), E4 Anumark (2), E12 Obbola- 
Umeå (4), Länsväg 364 Fäbodåkern 
– Fällforsån (4), Länsväg 522 Stöck-
sjö (2), Länsväg 531 Holmsund- 
Umeå (4).

Skåne län
Väg 19, Brösarp – Degerberga (4), 
Väg 19, Degerberga – Nöbbelöv 
(4), Väg 24, Finja – Örkelljunga (2).

Kronobergs län
Väg 27, Tingsryd – Väckelsång (4).

Kalmar län
Väg 37, Bockara – Oskarshamn (6).

Källa: Trafikverket
Foto: Pixabay/Trafikverket

Styrgruppen i Kvinnligt Nätverk Väg & Ban har under 2 dagar haft möte i Stock-
holm och varit på studiebesök på Förbundet och planerat verksamheten framöver.

Vi fick besök av förbundsfunktionärerna Linda Agetoft (branschombudsman), 
Christer Strömberg, Helene Zallin samt Ingela Edlund.

Mycket bra info om Sekos arbete med avtal, medlemsvärvning, arbetsmiljö 
samt den nya etiska policyn.

På lunchen träffade vi på dessa herrar och fick ett fint foto.

Kvinnligt nätverk

Seko väg och banbranschen har under 
en längre tid gjort satsningar som riktar 
sig mot kvinnor i branschen. 

Andelen kvinnor i branschen utgör 
ännu en liten men stadigt växande del 
av medlemskåren. Men målet är att öka 
engagemanget bland branschens med-
lemmar och då i synnerhet kvinnor. Dels 
för att skapa möjligheter att agera som 
förtroendevalda på våra arbetsplatser 
och dels för att det behövs ett kvinnligt 
perspektiv inom facket. 

Vi måste bli bättre på att verka mer 
inbjudande och fånga upp intresset för 
arbetet med att utveckla villkoren för 
arbetslivet. Alla behövs i det arbetet, 
och kvinnorna utgör en viktig del. 

Känn det som en uppmaning, hör av 
dig, du är viktig för allas vår framtid. 

Hör av dig till Annelie Dahlberg 
(anneliedahlbergkalmar@gmail.com).

Fler kvinnor behövs i facket
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Kontakt med         
SEKO 

Seko Direkt: 0770-457 900

Hos Seko Direkt får du personlig råd-
givning i frågor som rör ditt jobb. Det 
kan vara allt från anställningsvillkor, 
arbetsmiljö, försäkringar, rättigheter 
och skyldigheter till medlemsförmåner.
Telefonnummer och öppettider:

Oavsett var du bor i landet når du 
oss på 0770-457 900, alla vardagar 
08.00-18.00

Du kan också välja att mejla din frå-
ga till oss på sekodirekt@seko.se

Ditt medlemskap
Har du frågor om ditt medlemskap, till 
exempel din medlemsavgift kontaktar 
du ditt regionkontor:

Seko Skåne
Derbyvägen 6 a
212 35 Malmö
Telefon  040-660 33 00 
skane@seko.se

Seko Södra
Södra järnvägsgatan 8
352 34 Växjö
Telefon: 0470-72 75 30 
Epost: sodra@seko.se

Kontakt med din klubb

Seko väg & ban Skåne
Derbyvägen 6 a
212 35 Malmö 
Besöksadress: Derbyvägen 6
Telefon: 040-660 33 54
Fax: 040-660 33 19
Epost: vag&ban.skane@seko.se

Seko väg o ban Sydost
Södra Järnvägsgatan 8
352 34 Växjö

Besöksadress: Södra Järnvägsgatan 8
Tel: 0470-72 75 30
Fax 011 20 25 65
Epost: bjarne.ringdahl@seko.se

Skanska har fått i uppdrag av Lunds Kommun att bygga ny spårväg mellan Lunds Central och European Spallation 
Source (ESS), nordost om centrum. Projektet omfattar 5,5 kilometer dubbelspår, nio hållplatser, en ny bro och 
installation av bana, el, signal och tele.

Skanska påbörjade projektet i febru-
ari 2017. Spårvägsbygget består av 
sex delmoment; ledningsomläggning, 
markarbeten, spårkonstruktion, kon-
taktledningsarbeten, finplanering och 
brobygge.

Man började med omläggningen av 
ledningar för vatten, el och fjärrvärme. 
Det är ett mycket komplext arbete då 
det är djupa schakter som grävs på 
många platser samtidigt. 

Detta sker dessutom samtidigt som 
buss och biltrafik ska fungera som 
vanligt och folk enkelt ska kunna ta sig 
fram med cykel eller till fots. 

Tillgängligheten har hög prioritet 
och man strävar efter att alla ska känna 
av störningarna så lite som möjligt.

I slutet av 2017 startade arbetet med det 
som ska ligga ovan jord. Spåren började 
läggas i Brunnshög hösten 2017. Våren 
2018 fortsatte spårläggningen i bland 
annat Brunnshög och i centrum.

Den 5 april stängdes E22 helt av för 
trafik. Man rev då den gamla bron och 
sköt in den nya på plats. Den 17 april 
öppnade E22 för trafik igen, två dagar 
före utsatt tid. 

Totalt var det omkring 40 000 bilar 
om dagen som fick hitta andra färdvä-
gar under dessa två veckor.

Under sommaren 2019 ska spårvä-
gen testköras och trafikstarten planeras 
till våren 2020. Då kommer invånare 
och besökare i Lund kunna resa med 

moderna vagnar mellan Lunds central 
och ESS. 

Spårvagnarna kommer till en början 
avgå var 7,5 minut under rusningstid. 

Källa: Lunds kommun

Varmt och gott 
med gjutasfalt          
Ombudsman Christian Bengtsson 
var i sommras ute och besökte Dab:s 
arbetsplats på kontinentalbanan i 
Malmö.

Som alla vet var värmen inte nådig i 
sommras, särskilt om man då jobbar 
med gjutasfalt som är varm. Då gäller 
det att dricka ordentligt hela tiden.

Du vet väl om
 Att du kan tipsa redaktionen om trevliga saker, något intressant på dinarbetsplats eller 
själv göra ett reportage (en bild eller två samt en kort text som beskriver vad som händer). 

Publicerade bidrag belönas med en Trisslott
   Kontakta klubbredaktören via sms eller mejl:  0733-848326

  torsten.centerdal@peabasfalt.se

Seko Väg & Ban Sydost anordnade 
den 25 augusti en familjedag på 
Astrid Lindgrens Värld.

Med en fantastisk uppslutning och fint 
väder som fögyllde den dagen. 

 Folksam och HELP var inbjudna att 
ge medlemmarna information och svara 
på frågor. Det var många uppträdande i 
parken och mycket att titta på. 

En och annan grillad korv som klub-
ben bjöd på slank också ner.

Familjedag på Astrid Lindgrens värld

Text och Bild:
Annelie Dahlberg

Text och Bild: Christian Bengtsson

Spårväg Lund C – ESS

Här har gubbarna fått drickaflaskor.
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Framsidan

Christian Bengtsson tog den härliga 
nattbilden för några år sedan, när han 
var på ett jobb NCC hade på E65:an.
    Red

Har du försäkrat din lön?
Vi försäkrar hemmet, bilen, husdjuren och barnen och vi tecknar extra 
drulleförsäkringar, reseförsäkringar och elektronikförsäkringar om något 
skulle hända. Men hur är det med lönen? Har du försäkrat den?

För att försäkra din lön måste du bli medlem i en a-kassa. Du som redan är medlem 
i Seko betalar bara 125 kronor i månaden för ett medlemskap i Sekos a-kassa. Som 
medlem i båda organisationerna omfattas du av förbundets inkomstförsäkring som 
tillsammans kan ge dig upp till 80 procent av din faktiska lön om du skulle förlora 
jobbet eller behöva ersättning mellan två jobb. Det är många, många tusenlappar 
mer än vad den som inte är medlem i en a-kassan kan få.

Tolv månaders medlemskap
Men hur har du och även dina jobbarkompisar det med medlemskapet i a-kassan? 
Bra hoppas vi, men om ni ännu inte har skickat in en medlemsansökan, så gör det 
redan i dag. Det krävs nämligen tolv månaders sammanhängande medlemskap 
för att man ska kunna ansöka om ersättning som grundar sig på den lön man 
haft medan man arbetade. 

Digital ansökan
Det enklaste sättet att ansöka om medlemskap är på vår webbplats sekosakassa.
se. Där finns ett digitalt ansökningsformulär som du kan fylla i direkt på skärmen 
signera med BankID. Har du inget BankID kan du ändå fylla i den och välja att 
få den hemskickad för underskrift. Vår ansökan fungerar på telefon, surfplatta 
eller dator – det som passar dig bäst. 

Vi finns här för er
Har du funderingar som gäller medlemskapet eller om a-kassan i stort finns vi här. 
Slå oss en signal eller chatta med oss från startsidan på vår webbplats. Välkommen!

Cecilia Lundqvist

FAKTA ERSÄTTNING
Den som blir arbetslös efter att ha varit medlem i a-kassan i tolv månader kan ansökan om 
inkomstbaserad ersättning. Den ger maximalt 910 kronor om dagen de 100 första dagarna, 
därefter sjunker den till maximalt 760 kronor. 
Den som omfattas av Sekos inkomstförsäkring kan tillsammans med ersättningen från 
oss få upp till 80 procent av den faktiska lönen under de 100 första ersättningsdagarna. 
Inkomstförsäkringen, som administreras av Folksam, har inget övre tak. 
Den som blir arbetslös, men inte har varit med i a-kassan i tolv månader kan ansöka om en 
grundersättning. Den ger maximalt 365 kronor om dagen. 

Seko Väg & Ban Väst har under några år jobbat tillsammans med företaget Pal-
menco för att ta fram en radar som hjälper oss att mäta hastighet och trafikflöde 
på och runt våra vägarbeten. Syftet med radarn är att vi ska kunna mäta hastighet 
över en längre tid, gärna i förebyggande syfte så att man skyltar och skyddar sig 
rätt från början. Med denna metod blir det lätt att se hur olika moment påverkar 
hastigheten när man gör någon förändring.

Tre filer åt båda hållen
Radarn kan idag mäta trafiken på tre filer i båda riktningarna samtidigt, den känner 
av om det är bil, lastbil eller motorcykel som passerar och samlar all information 
som skickas till oss i realtid. Denna teknik ger oss möjlighet att när som helst gå 
in och kolla på hastigheten oavsett vart vi befinner oss och till exempel ringa ut ett 
skyddsombud som kan se över situationen. I förlängningen har vi förhoppningar 
om att ge polisen tillgång till informationen, så de kan åka ut vid de tillfällen och 
platser där vi vet att det går för fort.

Det går för fort!
Radarn har varit ute på ett par vägar runt om i västra Sverige och mätt hastigheten 
över ett par veckors tid. Vi kan se att snitthastigheten på våra arbetsplatser där 
hastigheten är sänkt ner till 50 km/h ligger runt 69 km/h och på 30-sträckor är 
det ca 55 km/h. Respekten för vägarbetare måste bli bättre! Vårt mål är att alla 
våra medlemmar ska känna sig säkra på arbetsplatsen, att ingen ska skada sig på 
jobbet och att vi ska få en bättre arbetsmiljö.

Ansvariga för radarn är Seko Väg & Ban Väst och kontaktperson är Tobias 
Tandrup (tobias.tandrup@seko.se). Framöver kan det finnas möjlighet att hyra 
kameran till andra delar av Sverige. Kontakta Tobias för mer information.

Att den lilla oskyldiga grå lådan kan göra så mycket...

Trafikmätning

Entreprenad Live
Denna årliga mässa för bygg- & entre-
prenadbranschen utspelade sig i septem-
ber i Säve Depå i Göteborg.

Mässan innehöll allt från provkör-
ning av nya maskiner och presentation 
av olika hjälpmedel till seminarier.

Nästa år genomförs Entreprenad 
Live i Knutstorp (12-14/9) för att 2020 
återkomma till Göteborg.

Vi noterar att enbart 5% av mäss-
besökarna i Göteborg och Knutstorp 
brukar besöka mässorna i Stockholms-
området, med motiveringen att det är 
för dyrt att ha stillastående maskiner 
(enligt Entreprenad Live’s egna under-
sökningar).

Red

Onödigt dyrt
Trafikverket får kritik från Riksrevi-
sionen att de genomför onödigt dyra 
åtgärder. Om fyrstegsprincipen an-
vändes mera skulle det bli billigare för 
skattebetalarna, menar revisorerna.

Fyrstegsprincipen går ut på att först 
”tänka om” och få nyttjarna av syste-
met att bete sig annorlunda. 

Andra steget är att ”optimera” an-
läggningen genom små åtgärder.

Tredje steget är ”bygg om” lite mera 
än andra stegets optimering innebär.

Fjärde steget är ”bygg nytt”, och det 
är detta revisorerna tycker att trafikver-
ket ägnar sig för mycket åt, ofta utan 
att ha passerat steg 1-3.

Men det finns ett dilemma i resone-
manget: Trafikverket äger inte frågan 
om att få nyttjarna (t.ex. trafikanterna) 
att ändra sitt beteende och verket får 
heller inte ägna sig åt opinionsbildande 
åtgärder.

Lösningen torde vara att samla alla 
sektorsfrågor i en ”sektorsmyndighet” 
och låta den hantera steg 1 i fyrstegs-
principen. 

GL

”Bollen” på ratten var intressant, 
tyckte Hanna från Seko Väst.
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Posttidning  Begränsad eftersändning

Vid definitiv adressändring återsändes försändelsen med den
nya adressen på baksidan

Avsändare:

SEKO väg & ban
Derbyvägen 6 A, 212 35 Malmö B
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   Klubbnytt Väg & Ban Skåne och Sydost

Klubbar och sektioner 
i Väg o Ban Skåne och Södra

Önskar alla medlemmar en riktigt 
God Jul och ett Gott Nytt 2019.

                                   Väg och Ban Skåne
Håll koll efter utskick om våra kommande aktiviteter inför 2019.                                                                  
                                                                                    

Väg och Ban Skånes Årsmötemöte
Seko Väg och Ban har årsmöte den 28:e februari på Stiftsgården Åkersberg i Höör kl. 18:00
Vi kommer att äta middag innan mötet därför behöver vi ha din anmälan senast torsdagen 

den 21:e februari 2019 om deltagande. 
Anmälan görs till Agneta Engvall:

Telefon: 040-6603354, E-post: agneta.engvall@seko.se

Sektion 223 Kalmars Årsmöte
Sektion 223 Kalmar har årsmöte fredag 25 januari kl. 18.30 i Kalmar Bowlinghall.

Vi börjar med årsmötet och därefter äter vi buffé och spelar bowling.
Anmälan till: Anders Magnusson 070 578 44 89 eller Annelie Dahlberg 0732 77 03 74

Väg och ban sydost sektion 221 Väg och ban sydost sektion 225

Väg och ban sydost sek-
tion 221 önskar alla med-
lemmar en riktigt god jul 
och ett gott nytt år!
Ulf  Elmström Ordförande

God Jul och Gott Nytt önskas 
medlemmarna i Jönköpings 
sektionen.
Vi ses på Årsmötet den 8 Fe-
bruari 2019.
Roger Antonsson Ordförande 


