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Ännu en höst på Irländska sjön
Stena Vinga sätts in på den linje där hon 
för tillfället behövs. Nu seglar hon mellan 
Irland och Frankrike. Servicevärd Per 
Rollemark och hans kollegor följer med. 

”Jag är tacksam att det gått så bra”
TT-Line följer inte mönstret. Tack vare ökad frakt har det gått bra för rederiet under 
hela pandemin. Trots stressen på däck är känslan av lättnad och tacksamhet tydlig  
hos cateringvärd Cecilia Blomdahl och de andra medarbetare som Sjömannen träffat 
ombord på Huckleberry Finn i Trelleborg.
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28

Korkad sak att fira
”Missförstå mig inte, dessa modiga 
kvinnor fick igenom något otroligt 
viktigt”, skriver Ida Wallin om att 
kvinnlig rösträtt fyller 100 år. Men 
firandet skaver, menar hon.

Alltid påläst
Att argumentera utifrån fakta 
har varit Chang Strömbergs 
röda tråd genom yrkeslivet. Nu 
går han i pension efter 20 år till 
sjöss och 25 som ombudsman.
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Boende får kritik
Bullriga hytter, ingen toalett, 
ibland inte ens en kojplats.
Boendestandarden på vissa 
äldre fartyg i skärgårdstrafiken 
har länge varit en facklig fråga.
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Granskar bra idéer
Jeanette Ganesjö är ny medlem 
i granskningsgruppen för idéer 
som sjömän skickar in till 
Stiftelsen Sveriges Sjömanshus 
belöningsverksamhet.

5



NR 5 2021  SJÖMANNEN  SID 3

Glöm inte skyddsombuden

LEDARE

» Transportstyrelsen 
måste skärpa till sig  
i samverkan med oss  
och våra skyddsombud

Arbetsmiljön ombord i många svenskflaggade fartyg och kontrollen av densamma är inte 
bra och det har den inte varit på många år. Vi får rapporter om hur skyddsombud blir 
behandlade av arbetsgivare – och deras förlängda arm ombord genom diverse chefer 

inom däck, maskin och intendenturen. I många fall är det också så att den dåliga behandlingen 
och den nonchalans mot skyddsombuden som vi upplever, är att man undanhåller information 
och utesluter dem från att deltaga i skyddsarbetet ombord. 

Från myndighetens (Transportstyrelsens) sida upplever vi i vissa fall att det fåtal som arbe-
tar med arbetsmiljöfrågor på Transportstyrelsen inte heller alltid involverar skyddsombuden 

 eller återkopplar till dem i ärenden. De återkopplar bara till arbets givaren.

Vi har sedan flera år tillbaka haft önskemål om att Arbetsmiljöverket ska ha ansvar 
för arbetsmiljöfrågor i svenska fartyg, och inte Transportstyrelsen. Vi vill fort-

farande att detta ska genomföras, och helst redan igår, för larmen om missnöje 
med myndigheten är ganska många. Dessutom är Transport styrelsen under-
bemannad på arbetsmiljösidan vilket 
inte alls är bra. 

Ska vi ha bra, trivsamma och 
säkra fartyg så måste arbetsmiljön 
bevakas och förbättras hela tiden. 
Görs inte detta står nog redarna 
snart utan personal. Det märks redan 
idag, för trots uppsägningar finns ett 
stort underskott av personal.

Ett område som blir riktigt lidande, och som i högsta grad är helt beroende av 
att vi har en myndighet som prioriterar det så viktiga arbetsmiljöarbetet, är alla 
de frågor som vi har i det gemensamma arbetet inom sjöfarten: Vågrätt. 

Utan ett 100-procentigt engagemang från både myndighet och arbetsgivare 
i det så viktiga samverkansarbetet inom hela arbetsmiljöområdet kommer vi 
aldrig att kunna förändra och stoppa trakasserier, sexuella trakasserier och 
kränkande särbehandling. Även här är det viktigt att vi har välutbildade skydds-
ombud och att både arbets givare och myndighet engagerar sig i arbetet (och att 
myndigheten inte bara samverkar med arbetsgivaren).

Både i arbetet inom Vågrätt och i den arbetsgrupp som ska upprättas efter avtals-
förhandlingarna med SARF, som ska titta på bland annat hur vi kan förhindra 
trakasserier, så hoppas jag att vi tillsammans kan hitta gemensamma insatser för 
att göra allt för att förhindra trakasserier och få schysta arbetsplatser, vilket alla 
har rätt till. Och Transportstyrelsen måste skärpa till sig i samverkan med oss 
och alla våra skyddsombud som sliter dagligen för att ha trygga och trivsamma 
arbetsplatser.  

För övrigt anser jag att politiker och regering borde lyssna mer på Blå 
 Tillväxt och verkställa de förslag som vi tillsammans i branschen tagit fram 
för att få till en bättre och konkurrenskraftig svenskflaggad sjöfart! 

Utan Seko stannar Sverige – utan sjöfolket stannar hela världen!

FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK.COM/SEKOSJOFOLK

KENNY REINHOLD
ORDFÖRANDE SEKO SJÖFOLK
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Viktigt från   

a-kassan

I höstbudgeten föreslår reger-
ingen att karensen sänks från 
sex till två dagar under 2022. 
Karensen i a-kassan kan jämföras 
med självrisken i en traditionell 
försäkring. Det innebär att den som 

blir arbetslös och beviljas en ny 
ersättningsperiod inte får någon 
ersättning för de sex första arbetslö-
sa dagarna. Karensen är lika för alla 
a-kassor och det är riksdagen som 
fattar beslut om den.
   Karensen har förändrats en del 
genom åren. Den var tidigare sju 
dagar men sänktes till sex på grund 
av minimiregler inom EU och under 
våren 2020 slopades den helt för att 
mildra effekterna av pandemin. När 

de tillfälliga reglerna upphörde i 
januari i år kom den tillbaka igen. 
   - Arbetsmarknaden är fortfarande 
påverkad av pandemin och därför 
lägger regeringen ett nytt tillfälligt 
förslag där man sänker karensen 
från sex till två dagar under 2022, 
säger Alexander Augst, försäkrings-
chef på Sekos a-kassa. 
   - Definitivt beslut fattas i samband 
med att riksdagen röstar om budge-
ten i december.

Karensen i 
a-kassan sänks

Annons

Finnlines utökar och flaggar in

I november utökar Finnlines med ett 
fjärde fartyg under svensk flagg på linjen 
Malmö–Travemünde. Nu är rederiets  
sjöpersonalchef Leif Paulsson på jakt efter 
matroser och motormän.

Fartyget är 22 år gamla Rosalind Frank-
lin. Hon byggdes för Finnlines och har 
haft både svensk och finsk flagg. Idag 
seglar hon mellan Mallorca och spanska 
fastlandet under cypriotisk flagg.  

I mitten av november sätts Rosalind 
Franklin in som fjärde fartyg på linjen 
Malmö–Trave münde, som idag trafikeras 
av svenskflaggade Finnpartner, Finntrader 
och Europalink. I samband med överta-
gandet får hon svensk flagg och återfår 
sitt ursprungliga namn Finnclipper. 

– Det är glädjande att vi får in henne. 
Det blir ett tillskott både för oss och den 
svenska handelsflottan, säger Leif Pauls-
son, sjöpersonalchef i Finnlines svenska 
verksamhet.

Varför tas fartyget in?
– Det är ett ägarbeslut. Hon har varit 

utchartrad på bareboat charter under ett 
antal år och nu kommer hon i retur. Hon 
har varit i Finnlines ägo sedan hon levere-
rades från varvet 1999.

Nu är tiden knapp att hitta besättning och 
säkerställa att fartyget kan bemannas. 
Det blir ju så, förklarar Leif 
Paulsson,  eftersom svenska 
Finnlines är ett dotterbolag 
till den finska verksamheten 
som i sin tur ägs av italienska 
Grimaldi-koncernen. När be-
skeden väl når Sverige gäller 
det att agera snabbt.

– Vi har annonser ute och det tickar in 
ansökningar men vi vill ha fler. Vi behö-
ver matroser, motormän och reparatörer 
för tillsvidare anställningar, och det är 
inte helt lätt att hitta. Efter neddragning-
arna som varit under många år är det 

svårt att möta en uppgång, säger Leif 
Paulsson. 

Det nya fartyget behöver på Sekos 
avtalsområde tolv personer på däck och 
sex till åtta i maskin. 

– Då pratar vi om tillsvidareanställ-
ningar. Utöver det är vi intresserade av 
människor som vill stå till förfogande för 
vikariat och kortare påhugg.

Nyanställda placeras inte per automa-
tik ombord på rederiets nytillskott. 

– Vi bemannar inte upp ett fartyg med 
enbart nyanställda. Vi har personal på be-
fintliga fartyg som har önskemål om att 
få byta och se något nytt, och vi försöker 
i möjligaste mån tillgodose detta. Då 
uppstår luckor att fylla, säger han.

Kockar och ekonomibiträden har enligt 
sjöpersonalchefen varit lättare att hitta än 
matroser och motormän. Troligen för att 
fartyget tas in under lågsäsong.

– Hade du frågat mig i maj hade jag 
nog varit hysterisk, men nu är jag nästan 
överrumplad över hur många som sökt.

Befäl går också att få tag på. Finnlines 
har enligt Leif Paulsson många anställda 
som seglar som matroser i väntan på 

en befälsbefattning. När en 
lucka uppstår mönstras de 
upp.

– Vi har både matroser och 
motormän med klass fem-
behörighet som kan segla 
som andrestyrmän och andre 
fartygs ingenjörer. Det är säl-

lan vi hämtar befäl utifrån. Vi mönstrar 
upp dem vi har och fyller på underifrån. 
Nej, det kokar ner till driftspersonal i 
manskapsbefattning. Det är där det stora 
behovet finns.

Text Klara Johansson

Finnclipper 2016.

» Vi behöver 
matroser och 

motormän



NR 5 2021  SJÖMANNEN  SID 5

Annons

NORDENS STÖRSTA
FOTOTÄVLING FÖR SJÖFOLK

Delta med dina bästa bilder
från arbetet eller fritiden till sjöss.
Senast 31 december 2021.

www.seatime.se/fototavling

Foto: ”Åmning”
 Staffan Ahlstrand, Isbrytaren Ymer
 Nordiska Fototävlingen för Sjöfolk 2020

NORDIC
PHOTO
CONTEST

FOR
SEAFARERS

”Jag vill lyfta att stiftelsen finns”
Två nya ledamöter tar plats i Stiftelsen 
Sveriges Sjömanshus granskningsgrupp för 
belöningar. Båda är ombord anställda och 
arbetar i intendenturen.

Sjömanshusstiftelsens granskningsgrupp 
går igenom alla förslag som skickas in till 
stiftelsen i hopp om att bli belönade.
Jeanette Ganesjö är en av 
gruppens två nya medlemmar. 
Hon arbetar som cateringvärd 
på Silja Symphony, är hu-
vudskyddsombud och sitter i 
sektionsstyrelsen för Seko i Tallink Silja.

– Jag är väldigt hedrad över att ha fått 
det här uppdraget och ser fram emot att 
komma i gång, säger hon.

Vad hoppas du kunna bidra med? 
– Jag vill lyfta fram att stiftelsen finns och 

att man kan skicka in idéer. Det tänker jag 
börja med på min egen arbetsplats. I maskin 
och på däck känner man till den och är 
duktiga på att skicka in förslag, men bland 
intendenturpersonal är det många som inte 
vet vad stiftelsen är.

Jeanette Ganesjö tror att besättnings-

storlek och arbets börda kan påverka hur 
många idéer som skickas in.

– Idag är det ofta väldigt låg bemanning 
särskilt inom intendenturen. Det finns helt 
enkelt inte tid att knåpa ihop något nytt, 
och skriva ner det, när allt bara handlar om 
att få verksamheten att rulla.

Vad vill du säga till den som funderar på att 
skicka in sin idé till stiftelsen?

– Fundera inte, gör det bara. 
Det värsta som kan hända är 
att inget händer.  

Den andra nya medlemmen i gransknings-
gruppen är Malin Persson. Hon är journalist 
i botten och har bland annat skrivit krönikor 
i Sjömannen. Nu arbetar hon som food & 
beverage supervisor ombord på Forsea Fer-
ries M/S Aurora. 

– Jag är tacksam och glad för uppdraget 
i Stiftelsens granskningsgrupp och ser fram 
emot att vara en del av detta. Främst hop-
pas jag kunna inspirera fler kvinnor och 
intendenturpersonal att lämna bidrag, säger 
hon i ett pressmeddelande.  

Text Klara Johansson

» Fundera inte, 
gör det bara
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E-mail katarina.sjofartsklubb@telia.com - www.katarinasjofartsklubb.com
Du hittar oss även på facebook.com/Katarina.Sjofartsklubb
Besöksadress Glasbruksgatan 2, Porten ovanför Sjöfartshotellets entré - Hotellbokning 08-517 349 80

Erbjuder bra och billigt boende samt en mötesplats för sjöfolk
Vill du veta mer, ring eller kom och besök oss. Du är alltid välkommen! Telefon 08-640 94 96

Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell
med Sjöfartshotellet och Katarina Sjöfartsklubb

Annons

I slutet av augusti invigdes Rederi AB 
Gotlands nya linje Hansa Destinations 
mellan Nynäshamn och Rostock. 

Linjen trafikeras av fartyget M/S Drotten. 
Rederi AB Gotland har fått ekobonus 
från Trafik verket för att starta linjen.

– Med Hansa Destinations får kunder 
ytterligare ett alternativ att frakta gods 
mellan Stockholmsregionen och Norra 
Tyskland, säger vd Håkan Johansson.

Seko sjöfolks ombudsman Peter 
 Skoglund ser positivt på linjestarten.

– Det här är mycket goda nyheter. Det 
innebär ytterligare ett antal säkra jobb för 
våra medlemmar. Sektionen i Destination 
Gotland växer och det är roligt, säger han. 

Katrina Jakobsson, sektionsordförande i 
Destination Gotland, instämmer.

– Det är fantastiskt roligt med en ny 
linje och fler arbetstillfällen. Den nya 
linjen har uppskattningsvis genererat 
 mellan 30 och 45 nya arbetstillfällen på 
vårt område hittills, säger hon.

Linjen kan göra stor skillnad för gods-
transporterna framöver, menar hon.

– Nu kan godset ta sjövägen istället för 
landvägen vilket naturligtvis är enormt 
positivt. Vi tänker alla på miljön idag. 
Sjöfarten är rätt väg framåt och Rederi 
AB Gotland ligger i framkant, säger hon.

Ny färjelinje igång

I september tecknades ett nytt inter-
na tionellt kollektivavtal som ger 4,5 
procent i löneökning på två år. Avtalet 
berör inte Seko sjöfolks medlemmar 
men är ändå viktigt för facket. 

– Om alla världens sjömän blir dyrare 
så blir motivationen att flagga ut min-
dre, säger Mikael Lindmark, ombuds-
man och internationell 
sekreterare i Seko sjöfolk.

Det nya IBF-avtalet gäller  
från den 1 januari 2022 och 
innebär löneökningar på  
4,5 procent över en tvåårs-
period. Förra året blev det 
inga löneökningar alls på 
grund av pandemin.

– Med tanke på att vi 
precis kommer ur en kris är 
det väldigt positivt att vi fick 
igenom en så stor ökning. Samtidigt är 
det en höjning från väldigt låga nivåer, 
säger Mikael Lindmark.

IBF-avtal berör varken sjömän på svens-
ka avtal eller TAP-sjömän. Däremot 
berörs utländska sjömän som seglar på 
fartyg med bekvämlighetsflagg som ägs 
eller kontrolleras från Sverige. 

På vilket sätt är detta viktigt för Seko 
sjöfolk och dess medlemmar?

– Vi arbetar för löneökningar för alla 
världens sjömän. Ju dyrare de inter-
nationella avtalen blir, och sjömännen 
som seglar på dem, desto mindre blir 
motivationen för redare att flagga ut 
sina fartyg, säger Mikael Lindmark. 

Han påpekar att jobbet är långt ifrån 
klart. Löneskillnaderna mellan världens 
sjömän är enorma.

– För att jämna ut lönegapet hade vi 
behövt väldiga löneökningar eller en 
rejäl strukturförändring. Men varje steg 
är ett steg på vägen, säger han.

Seko sjöfolks ordförande Kenny 
Reinhold sitter i ITF-kommittén som 

har hand om internatio-
nella avtal. Men det är Mikael 
Lindmark och kollegan Peter 
Skoglund som oftast har 
kontakt med de, i dagsläget 
tre, svenska rederier som an-
vänder IBF-avtalet. Nu väntar 
lokala förhandlingar med dem 
om hur löneökningarna ska 
fördelas.

Text Klara Johansson

Högre lön med nytt avtal

TRE INTERNATIONELLA AVTAL
De internationella avtalen kallas också 
ITF-avtal. Det finns olika varianter:

IBF-avtal. Står för International Bargain-
ing Forum. Förhandlas fram mellan det 
internationella transportarbetarförbundet 
ITF och en arbetsgivargrupp där bland 
annat rederier ingår. För att använda IBF-
avtal måste arbetsgivaren vara medlem i 
en internationell arbetsgivarorganisation.

TCC-avtal. Står för Total Crew Cost. 
 Nivåerna i avtalet bestäms ensidigt 
av ITF. Detta avtal är i regel dyrare för 
arbetsgivaren än IBF-avtal.

Standardavtal. Finns men används inte.



NR 5 2021  SJÖMANNEN  SID 7

MEDLEM

Tomas Gardell bytte från handelsflottan 
till en helt annan del av sjöfarten. 

Idag är han civilanställd matros på ett 
av Kustbevakningens tre största fartyg.

Bylock & Nordsjöfrakt, Gorthon, Tor 
Line... Grandebåtarna, en sväng inom 
offshore och tio år i ACL. Tomas Gardell 
trivdes som matros och bås i storsjöfart. 

Men för åtta år sedan lämnade han 
långfart och last. Istället blev han civil-
anställd matros ombord på KBV 002 
med hemmahamn på Gotland.

Civilanställd personal finns bara på 
Kustbevakningens tre största fartyg. De 
är sjömän som kommer utifrån och inte 
har gått myndighetens egen utbildning.

– Vi har inte den polisiära biten som 
kustbevakarna har. Jag är med på allt 
som har med driften att göra. Men jag 
deltar inte i den polisiära biten och bär 
inga vapen, förklarar Tomas.

Fartygen i 00-serien har en minimibesätt-
ning på 13 personer. En knapp handfull 
av dem är civilanställda som matroser, 
kockar och maskinpersonal. 

Tomas tycker att hans jobb inom 

Kustbevakningen på många sätt liknar 
det i handelsflottan. Han arbetar mellan 
sju och tio dagar ombord och har ledigt 
ungefär lika länge. 

– Den stora skillnaden är väl att vi inte 
har någon last. Mycket 
av jobbet handlar om att 
ha beredskap för olika 
händelser som brand, 
oljeutsläpp och nödbog-
sering. Vi har mycket 
övningar. Det gäller att 
hålla kunskapen vid liv, säger han.

Två av fartygen har dubbla besätt-
ningar. KBV 003 som är stationerad i 
Karlskrona har tre.

Tomas bytte från ACL till Kustbevakning-
en på grund av oron som var i samband 
med att ACL:s nybyggen var på gång. 

– Vi blev hela tiden varslade och det 
var osäkert hur länge vi kunde jobba 
kvar, säger han.

Han fick tjänstledigt för att prova på 
jobbet inom Kustbevakningen och efter 
åtta månader var han tvungen att ta ett 
beslut. Risken för att bli uppsagd vägde 
tungt.

– Jag trivdes väldigt bra på båda stäl-
lena. Men det här jobbet är dessutom för-

delaktigt för familjelivet. Det är ganska 
nära och skulle något hända går det alltid 
att komma hem.

Saknar du att jobba i handelsflottan?
– Jag kan sakna de längre turerna. 

Och så saknar jag kol-
legorna i ACL. Det var 
fantastiska båtar och vi 
var ett sammansvetsat 
gäng. Det är verkligen en 
sorg att de båtarna inte 
längre finns kvar. Men 

nu har jag ett nytt jättebra jobb med bra 
gemenskap. l

Bytte last mot beredskap

UTGÅR FRÅN 
GOTLAND 
Namn:  
Tomas Gardell
Bor: Ala mitt  
på Gotland  
Gör: Jobbar som 
civil anställd 
 matros på Kust-
bevakningens 
fartyg KBV 002.  
Stationerad i Slite.

» Vi har inte den 
polisiära biten som 
kustbevakarna har

TEXT  Klara Johansson
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Tomas Gardell. Till höger 
fartyget han arbetar på.
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Alltid redo
Tre månader på Irländska sjön, ett par veckor 
mellan Karlskrona och Gdynia. Två veckor 
Halmstad–Grenå för att vikariera på den linjen 
under ett varvsbesök. Stena Vinga och hennes 
svenska besättning täcker upp där det behövs. 

TEXT  Klara Johansson »
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Vi ses i Göteborg några dagar före avfärd. Stena Vinga 
ska till Irländska sjön igen. Fram till årsskiftet är det 
sagt att fartyget ska stärka upp på rederiets linje mel-
lan Rosslare på Irland och Cherbourg i Frankrike. 

Servicevärd Per Rollemark och hans kollegor är 
i full gång med att rundvaska, ta 
ombord tvätt, reparera en hiss och 
proviantera svenska matvaror. De har 
precis fått ombord 500 kilo kaffe och 
väntar på lingonsylt, kalles kaviar och 
sillburkar ”om vi inte kommer hem 
till jul”.  

– Det ska bli skönt att komma ut 
och åka, säger Per. Vi har legat still se-
dan vi kom tillbaka från Travemünde–
Liepaja för en månad sedan.

Stena Vinga har blivit rederiets in-
hoppare. En vikariebåt som kan sättas 
in där den behövs. Besättningen på drygt 30 personer 
följer med fartyget och förutom Irländska sjön har de 
gjort inhopp bland annat på linjerna Halmstad–Grenå 
och Karlskrona–Gdynia när ordinarie fartyg legat på 
varv. 

Per kom till Stena Vinga förra våren. Då hade han varit 
15 år på Stena Saga och när den linjen lades ner flyt-
tades han hit.

– Det var förstås tråkigt att lämna Saga. Men så 
kom jag hit och upptäckte att här var fullt av kollegor 

från Saga! Det måste ha känts jättekonstigt för dem 
på Vinga som var uppsagda, att de skulle lära upp oss. 
De mådde såklart dåligt och det var konstigt för oss 
också, säger han.

Nu stortrivs han ombord. 
– Det är en lagom stor båt med bra 

besättning, alla sitter med alla i mäss-
sen. Det känns lite som en utebåt. Jag 
trodde väl aldrig att jag skulle få se 
halva Europa så här på ålderns höst.

I ombordservice jobbar de 14 dagar 
på och 14 dagar av. Detsamma gäller 
för däck och maskin nu under char-
tern. Per gillar det – men det passar 
inte alla.

– Några droppade av precis i början 
för att det inte fungerade hemma. Re-
deriet löste det och lät dem byta fartyg. 

I stället fick vi hit folk som önskat få komma just till 
Stena Vinga. Många är sugna på att jobba 14–14 och 
se något annat.

Ombord finns en restaurang och en liten butik. Själv 
har Per hand om mäss och befälsstäd. Under pan-
demin har merparten av passagerarna varit långtra-
darchaufförer, även om det funnits vanliga resenärer 
också.

– På Danmarkslinjerna blir det mer intensivt efter-
som överfarterna är kortare. Då har vi fått bemanna 
upp, säger han.

Har man seglat på samma turlista i många år och 
är van att en försening på tio minuter är något extra, 
så kan det ta ett tag att vänja sig vid Stena Vingas 
varierande vardag. Ofta har besättningen fått besked 
ett par veckor i förväg vart fartyget ska härnäst. 

– I början kunde det vara svårt att ställa om, säger 
Per. När vi fick veta att vi skulle till Fishguard så visste 
vi inte ens var det låg. Vi brukar skoja om att vi är 
som teveprogrammet På spåret: Vart är vi på väg? 

Fishguard visade sig för övrigt vara ett litet samhälle 
med ”en kaj och tre hus”. 

Per är ordförande för Sekos fartygssektion ombord på 
Stena Vinga. Enligt honom har rederiet varit bra på att 
ordna transporter för personalen. Det har gått att ta 
sig till och från fartyget trots pågående pandemi.

– Ibland har det varit buss och ibland flyg, och vi 
har papper på att vi är essential workers. Rederiet 
har löst det smidigt. Men det har förstås blivit många 
covid-tester, säger han.

För att minska risken för smittspridning har de inte 

» När vi fick veta 
att vi skulle  

till Fishguard 
visste vi inte  

var det låg
PER ROLLEMARK

»

 ”Det kommer nog att bli gungigt som förra 
gången. Hon rullar bra och när man rundar 
Cornwall är det helt öppet utifrån”, säger 
servicevärd Per Rollemark om att fartyget 
ska tillbringa ännu en höst på Irländska sjön.

Stena Vinga är 
kort och hög med 
sitt påbyggda 
bildäck. Bilden 
är från Rosslare, 
Irland i september.
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haft personliga avlösningar. Avgående besättning har 
fått stå på akterrampen och vänta medan kollegorna 
går ombord. 

Besättningen går liksom rederiets övriga svenska 
ombordanställda på årsarbetstidsavtalet. Enligt det får 
arbetsgivaren bara ändra (förskjuta) periodschemat 
med två veckor en gång per år. På Stena Vinga löser 
man detta genom att rederiet gör personliga överens-
kommelser om ändringar med varje anställd, berättar 
Per. Den som vill kan säga nej men det 
händer sällan. 

– Som sektionsordförande hade jag 
kunnat peka med hela handen och 
kräva att rederiet ska följa avtalet. Men 
så länge mina kollegor inte vill, så gör 
jag inte det. Det blir fel om jag som 
facklig företrädare ska gå emot mina 
kollegor. Vi trivs och har bra avlös-
ningsavtal. Det är värt att stanna en 
dag längre när det handlar om en hel 
del extra i plånboken varje månad i ersättning enligt 
lokalt avtal säger Per. 

Förra hösten när Stena Vinga gick på Irländska sjön 
fick besättningen mycket beröm för att maten var 
god och att det var rent och fint ombord, berättar Per 
 Rollemark stolt. 

– De kanske borde sätta in fler fartyg med svensk 

flagg och få ordning på’t! Skämt åsido, det är väldigt 
kul att komma till hamnar som Rosslare, Liepaja och 
Cherbourg med svensk flagg och svensk besättning på 
svenska avtal. Det bevisar att det går att bedriva sådan 
här trafik. Stena Line åker ju inte dit med Vinga om de 
förlorar på det, säger han. 

Per har arbetat i Stena Line sedan 1987. Han började 
på gamla Stena Saga och hade bara tänkt jobba över 

jul och nyår men trivdes och blev kvar. 
Han var med och drev fackets taxfree-
kampanj i slutet av 1990-talet och har 
även jobbat några år på Sjöfolksförbun-
dets medlemsservice.

Att bli fartygssektionsordförande på 
Stena Vinga var inget han planerat.

– Jag hade egentligen lagt av med att 
jobba fackligt. Man orkar till en viss 
gräns och jag kände att det fanns annat i 
livet. Men så tänkte jag att vad fan, någon 

måste ju vara facklig ombord. Det fick bli jag. 
Fast hittills har det inte funnits så många ärenden 

att ta tag i.
– Är det något problem så rättar vi snabbt till det. 

Men det är sällan. Vi är nöjda och företaget är nöjda 
med oss. De har samlat ett gäng pragmatiker ombord 
– vi löser saker utan att ägna så mycket tid åt hur och 
varför. Vi gör det bara, säger han. l

» De har 
samlat ett gäng 

pragmatiker 
ombord

PER ROLLEMARK

Per Rollemark (till höger) och Michael Ferreira som är bås ombord på Stena Vinga.
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Stena Vinga är ett av flera fartyg som bytt plats senaste året. Rederiet 
vill ha en flexibel flotta och har gjort stora förändringar till följd av 
både Brexit och pandemi.

– Förr hade vi fartygen på en linje och de stannade där. Idag har vi 
generellt en annan syn. Vi försöker vara så flexibla vi kan och placera 
våra fartyg där de gör mest nytta, säger Stena Lines presschef Carl 
Mårtensson.

Omvärlden förändras, kunder och marknader utvecklas och hän-
delser påverkar resmönstren. Rederiet tittar ständigt på var tonnaget 
behövs och vilket fartyg som passar. Stena Vinga är enligt Carl Mår-
tensson ett bra exempel på ett allsidigt fartyg som kan ta både bilar 
och frakt, chaufförer och vanliga passagerare. 

– Vinga är en udda fågel, hon är kort och hög och kommer in i de 
flesta hamnar. Hon funkar överallt. Hon och Stena Nordica är nog 
de fartyg som varit på flest ställen. De är relativt lika i kapacitet fast 
Nordica är lite längre och går tryggare på Irländska sjön, säger han.

Stena Vinga tillhör normalt den passa gerar-
tunga linjen  Göte borg–Fredriks hamn där rede-
riet under pandemin dragit ner på tidtabellen. 

– Vi måste väga det mot varandra: är det 
bättre att hon seglar här eller på Irländska sjön? Just 

nu är det senare bättre. Det handlar om taktik. I våras satte vi henne i 
Baltikum för att täcka upp för ett fartyg som blev försenat från varvet 
i Turkiet, säger Carl Mårtensson.

Fram till årsskiftet ska Vinga segla bredvid Stena Horizon.  
– Det här är en viktig höst på Irländska sjön. Det är fortsatt viktigt 

med dagliga avgångar mellan Rosslare och Cherbourg eftersom efter-
frågan på direktlinjer mellan Irland och Frankrike ökat efter Brexit. 
Därför behövs Vinga där ett tag till, säger Carl Mårtensson.

På rederiet är de nöjda med både fartyg och besättning. 
– Hon är väldigt omtyckt internt, vi får bara positiva signaler. Alla 

är nöjda med hur de agerar och personalen ombord gör ett mycket 
bra jobb.

De senaste åren, inte minst på grund av pandemin, har många an-
ställda i Stena Line fått byta både fartyg och linje. Carl Mårtensson 
förstår att det kan ha varit en stor omställning.

– Det finns situationer där det inte alls fungerat för den enskilde 
och då har vi försökt lösa det. För allas bästa vill vi göra det så bra 
det går. Samtidigt agerar vi utifrån en viss verklighet och personalen 
är rederianställd, säger han.

Rederiets strävan efter en flexibel flotta gör att han tror på mer 
rörlighet framöver. 

– I framtiden är man nog inte på samma fartyg i tjugo år. Samtidigt 
är det ju inte bara Stena Line som förändras. Våra anställdas situation 
förändras också och det som passar under en viss tid i livet kanske 
inte passar lika bra några år senare, och ju mer vi kan matcha det 
desto bättre för alla, säger Carl Mårtensson. l

”Stena Vinga 
funkar överallt”

VISSTE DU ATT...
Stena Vinga är döpt efter Vinga fyr utanför 
Göteborg. Fartyget köptes från Bornholms-
rederiet Faergen och hette då Hammerodde, 
döpt efter en fyr på den danska ön Bornholm. 
Namnet Stena Vinga för därmed namn-
traditionen vidare att döpa fartyget efter en 
viktig fyr i området där färjan hör hemma.

» Det är en viktig höst 
på Irländska sjön

CARL MÅRTENSSON, STENA LINE

STENA VINGA
Byggd: 2005
Längd: 129,9 m 
Bredd: 23,4 m
Hemmahamn: 
Göteborg
Passagerar-
kapacitet: 400 
Fraktkapacitet: 
1 500 filmeter

Stena Vinga vid avgång från Rosslare, Irland. 

Halmstad i januari. Inhopp på linjen Halmstad–
Grenå när Stena Nautica låg på varv. 
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I TRELLEBORG »
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Mattias Olsson, 
motorman, på väg 
att bunkra vatten.

OMBORD

TT-Line följer inte mönstret. Tack vare ökad frakt har det gått 
bra för rederiet, pandemin igenom. Trots stressen på däck är 
känslan av lättnad och tacksamhet tydlig bland medarbetarna. 
Ingen har förlorat jobbet – och förtroendevalde Ulf Nilsson 
överlevde sin svåra covid.

Längs vägarna norrut rullar lastbilarna på rad. Fyllda 
med material och varor till svenska hushåll, företag 
och fabriker, beställda i en mängd som aldrig förr. 

I Trelleborgs hamn tuffar ett fullastat godståg förbi 
TT-Lines incheckning. Snart ska nya lastbilar ställa sig 
i kö, redo att fortsätta sin väg ner i Europa. Men inte 
riktigt ännu. Det är måndag, den enda dag i veckan 
då TT-Linefartyg som Huckleberry Finn har ett par 
timmars respit. 

Ombord på däck har därför målarburkarna åkt 
fram, i hotellet och i serveringarna städpryttlar och 
desinficeringsflaskor. I restaurangen, den enda plats på 
fartyget som Sjömannen tillåts besöka av smittskydds-
skäl, står Krízía Justiniano med en sprayflaska och 
trasa i handen.

– Det är skönt att ha lite mer tid på sig ibland, säger 
hon och ger sig i kast med fönsternischerna.

I mars 2020 var läget spänt ombord. Passagerarna 
försvann och lasten svajade. Framtiden var oviss och 
permitteringsavtal förhandlades fram. Men så, efter 
bara några veckors sviktande, var frakten inte bara 
i full gång igen – den ökade. Och så har det fortsatt. 
Idag ligger lasten på en stabil, hög nivå. Anette Wugk, 
personalchef på TT-Line i Sverige, vill inte lämna 
ut några siffror men bekräftar att de ”snuddat vid 
rekord” flertalet gånger.

– Absolut har frakten ökat och vi har ett högt tryck. 
Den är vårt stora starka ben och vi förväntar oss att vi 
fortsatt ska ligga på den här höga nivån, säger hon.

Stefan Johansson är matros och har jobbat för rede-
riet i 32 år. Han om någon har märkt av skillnaden. 

– Vi har korta liggtider, så det har länge varit 
stressigt för oss på däck. Med mer last blir det än 
mer att göra, lasten rullar ju inte snabbare bara för 
att det är mer.

Huckleberry Finn går växelvis till Travemünde, 
 Rostock, Swinoujscie och ibland Klaipèda. Oavsett 
hamn är det alltid lika fullt. 

– Under det första året av pandemin var det färre 
bilpassagerare, men den här sommaren har även 

bilarna varit många, som vilken sommar som helst här 
på däck, säger Stefan Johansson.

Men tuffast av alla tycks hamnarbetarna ha det, 
konstaterar han. Aldrig tidigare har han sett dem så 
slutkörda, ibland på gränsen till gråt.

– De berättar att det är lådor överallt och att de inte 
ens kommer fram. Dragbilarna räcker inte till och alla 
löstrailrar ställer till det. Det är bland annat kaoset i 
hamnarna som har gjort att det har blivit en del förse-
ningar under senare tid.

Allt som allt är de sex matroser och en bås på 
Huckle berry Finn. Ett bra och sammansvetsat gäng, 
säger Stefan Johansson. 

– Det är stressigt, samtidigt har vi väl känt att det 
bara är att gilla läget. I sammanhanget är det ju ett 
lyxproblem med tanke på hur det gått för en del andra 
rederier.

Han är inte ensam om att känna så. Resonemanget går 
igen hos kollegerna på både Huckleberry Finn och 
Peter Pan. 

– Det har varit tufft och vi har haft mycket att göra, 
men det är ju samtidigt tur, säger Håkan Ziethén, vice 
sektionsordförande och servicestuart på Peter Pan, 
vilket innebär att han är arbetsledare för däck sjus bar, 
shop och reception.

Idag är han ombord för ett möte med sektions-
ordförande Ulf Nilsson.

– Det är en ny känsla det här. Å ena sidan jobbar 
du som hundan, å den andra är du glad att ha jobbet 
kvar. Å ena sidan är det tungt, å den andra är du lät-
tad, säger Ulf. 

För att minska risken för smittspridning tvingades 
de övergå från 14–14-schema till treveckorsintervaller 
under de första månaderna av pandemin. De slutade 
även att ha scheman som gick omlott. Förändringen 
infördes med kort varsel, vilket ställde till det för 
många och de långa arbetsperioderna var tuffa, sär-
skilt för dem med små barn. 

– Samtidigt, det är en pandemi vi pratar om. Ingen 
hade något facit. Rederiet ville ju inte att vi skulle bli 
sjuka, då hade båtarna inte kunnat gå. Ingen visste 
vad som var bäst att göra, man drog i halmstrån. Allt 
handlade om olika avvägningar, säger Håkan Ziethén.

Cecilia Blomdahl är i full gång med att putsa fönster 
och glasrutor i restaurangen. Även hon beskriver 
känslan av att gå från oro och ovisshet till lättnad och 
tacksamhet över att ha jobbet kvar på ett fartyg som 
fortsatt kör enligt tidtabell. 

– Det här är ju bästa arbetsplatsen någonsin. Jag 

» Det är stressigt, samtidigt 
har vi väl känt att det bara är 
att gilla läget STEFAN JOHANSSON »

TEXT & FOTO  Hanna Welin
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Cateringvärd Cecilia Blomdahl har upplevt 
en extra stark, gemensam lojalitet under 

pandemin. ”Hjälpsamheten avdelningarna 
emellan blev en helt annan när vi bara var 

tolv här hos oss”, berättar hon.

TEXT & FOTO  Hanna Welin
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tänker stanna till pensionen.
Hon skrattar:
– Och då får de bära ut mig.
Cecilia Blomdahl är cateringvärd. Hon berättar om 

de förändrade rutinerna när maten skulle läggas upp på 
tallrikarna och besticken snurras in i gladpack. Om städ-
ningen som intensifierades och den ständiga spritningen. 

– Du gnäller om grejer när du står där, mitt i, men 
sedan brukar det ändå lösa sig och inte vara så farligt. 
Rederiet såg ju också till att vi hade kortare öppettider.

Ingen har mist jobbet, men de har varit färre än nor-
malt eftersom antalet säsongsarbetare minskat. Cecilia 
Blomdahl berättar att hon har upplevt en 
extra stark, gemensam lojalitet.

– Hjälpsamheten avdelningarna emellan 
blev en helt annan när vi bara var tolv här 
hos oss. Vi svetsades samman. Lojaliteten 
stärktes också yrkesgrupper emellan och det 
är jag verkligen glad över. 

Håkan Ziethén från Peter Pan lyssnar och 
nickar.

– Det har inte varit ditt och mitt, utan vårt.

Chaufförerna är fler än någonsin och de övriga pas-
sagerargrupperna har ökat allt eftersom. Till skillnad 
från förr har de dock inte rört sig lika mycket ombord. 
Många bokar hytt, även dagtid, för att kunna hålla 
sig undan, och hotellet har därför haft mer att göra än 
vanligt. Men på sista tiden har Håkan Ziethén sett en 
tydlig förändring.

– Vi har exempelvis fått tillbaka de tyska pensionärs-
bussarna som reser från Travemünde till Rostock, där 
de tar en sightseeingtur innan de åker tillbaka igen. De 
är flera hundra och de äter och umgås, säger han.

Hur de tyska restriktionerna kommer att se ut under 
hösten påverkar även de svenska resenärerna. Det är 
snart höstlov och om de tyska julmarknaderna drar 
igång som vanligt kan de locka stora svenska skaror. 

– Jag tror att vi kommer att få se mer pax den här 
hösten och vintern än vi brukar. Folk är sugna på att 
komma ut.

I rökrummet konstaterar kocken Togge Fridlund att 
många av passagerarna tycks ha tröttnat på att bära 
munskydd och hålla avstånd. 

– Man får vara lite munskyddspolis, och ibland när 
man säger till tuggar de emot. Men vi följer ju de tyska 
reglerna här. 

Kollegan Mattias Haglund nickar:
– Men visst, det är ju skitjobbigt att behöva ha på sig 

munskydd, speciellt när man har skägg som jag. 
Han är kallskänka och ny till sjöss. Efter att ha ar-

betat vintersäsonger i Sälen i 14 år, är han mer än nöjd 
över att ha stigit ombord.

– Jag stormtrivs, jag hade ju inte fattat att det är på 
sjön man ska jobba. I land är du nästan aldrig ledig 
kvällar och helger i mitt yrke, jobbar du säsong är du 
det aldrig. 

Idag är de flesta vaccinerade och oron för att smittas av 
covid har lugnat sig. I köket upptäcktes smitta vid ett 
tillfälle. Rederiet valde då att byta ut hela besättningen 
och det blev aldrig någon spridning. 

– Vi har haft lastbilschaufförer från hela Europa 
ombord under hela pandemin. Ändå har det inte blivit 
något utbrott, utan de som har blivit dåliga verkar ha 
smittats hemma. Kanske är det alla åtgärder som har 

gjorts, jag vet inte, men det är faktiskt rätt otroligt, 
säger Ulf Nilsson.

Men själv klarade han sig inte undan. I början av de-
cember 2020 blev Ulfs särbo rejält dålig. När hon reste 
sig ur sängen var det hans tur att trilla ihop. Febern steg 
snabbt och högt, men det tog tid innan han förstod hur 
illa det var. 

– Jag som tänkte att jag klarat mig ett helt år, inte 
skulle jag vara en av dem som blev allvarligt sjuka.

När ambulans till slut tillkallades kördes han i ilfart till 
sjukhuset i Malmö. Han blev inlagd, placerad på mage 
och kopplad till en maskin som pumpade in syrgas. 

– Men det blev värre. Den fjärde natten 
var det riktigt, riktigt illa.

Han tystnar ett ögonblick.
– Det var läskigt, det var det.

Nu i efterhand tänker han att det var värst för 
familjen som inte fick vara där vid hans sida. 

– De kunde ju inte veta hur det var med 
mig eller hur proffsiga och suveräna sjuk-
vårdspersonalen var. 

När kollegerna förstod hur allvarligt läget 
var blev de oroliga. Skakade. 

– I sektionen var det först lite kaosartat. Men som 
vice sektionsordförande fick jag ju gå in, och jag fick bra 
stöd från ombudsmannen i Göteborg. Jag har ju själv 
ingen förhandlingsrätt, säger Håkan Ziethén. 

Till jul var Ulf hemma igen, men långt ifrån frisk. Han 
hade tappat muskelmassa och hade ont i lederna. Hjär-
tat skenade godtyckligt och tröttheten var enorm.

– Jag skulle göra i ordning julskinkan. Det tog tre och en 
halv timme, och då skulle jag bara lägga på lite ströbröd.

Hans symtom är desamma som många andra covid-
drabbades och han får idag rehabilitering på lasarettet i 
Trelleborg.

– Personalen på sjukhuset sa tidigt till mig att tänka 
positivt och använda huvudet, lösa sudoku eller vad 
som helst. Absolut inte bara lägga mig ner. Då och då 
fick jag lite information om vad som hände här på job-
bet. Det spelade stor roll för mig. Jag tror att mycket 
handlar om det egna pannbenet, om att inte ge upp. 

I våras, efter ett par månaders sjukskrivning, var Ulf 
tillbaka på halvtid igen. Tack vare att han jobbar som 
förtroendevald har han kunnat återgå till arbetet med 
de fackliga uppdragen fyra timmar om dagen.

– Det är jag verkligen tacksam för. Det hade aldrig 
funkat för mig att sitta hemma hela den här tiden. Mina 
fackliga kolleger har också backat upp mig till hundra 
procent.

Ibland, när hjärntröttheten slår till, behöver han ta 
en mikropaus. Sätta sig ner och blunda i tystnad. Men 
pauserna blir allt kortare och kroppen allt starkare. 
Prognosen är god, både röntgen och de många tester 
han har genomgått visar att han med tiden kommer att 
bli fullt återställd.

– Du får ett annat perspektiv på livet när du går 
 igenom något sådant här. Med vissa grejer kan jag 
tänka, det där är väl inget att hetsa upp sig över. 

I hamnen står nu containrar och lastbilar i långa 
rader. Klockan tickar mot avfärd till Travemünde. Det 
luktar gott från köket och restaurangen skiner, putsad 
och blank. Besättningen är redo.

– Jag är tacksam över att det har gått så bra som det 
har gjort. Att vi har överlevt, säger Cecilia Blomdahl. l

» Den fjärde 
natten var 
det riktigt, 
riktigt illa

 ULF NILSSON
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”Jag som klarat mig ett 
helt år, inte skulle jag 
vara en av dem som 
blev allvarligt sjuka”, 
tänkte Ulf Nilsson när 
han i december 2020 
drabbades av covid.

Håkan Ziethén, 
vice sektions-

ordförande.

Mattias 
Haglund, 
kallskänka.

Togge Fridlund, 
kock.
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ARBETSMILJÖ

Gammalt avyttrat tonnage köps in 
igen för att trafikera Stockholms 
skärgård. Besättningshytterna håller 
ofta en undermålig standard med höga 
bullernivåer och utan toalett i hytten. 

Ibland räcker hytterna inte till och det 
förekommer att folk sover på tältsängar i 
salonger och styrhytter.  

Boendestandarden på vissa äldre fartyg 
i skärgårdstrafiken har varit en fråga för 
såväl ombordanställda som hos Seko 
sjöfolk under flera år. Kritiken har främst 
rört det äldre tonnaget som är byggt efter 
en annan hyttstandard än den som råder 
idag. Men trots att problemen uppmärk-
sammats under lång tid tycks utveck-
lingen gå åt fel håll. Flera äldre fartyg har 
köpts in där hytterna saknar både toalett 
och dusch och med låg takhöjd och höga 
bullernivåer. 

Framför allt är det här 
ett problem i Blidö-
sundsbolaget, som efter 
senaste upphandlingen 
är den största aktören 
i Stockholms skärgård 
med ett 30-tal fartyg. 

– Sådana här boen-
deförhållanden kanske 
man kan tycka är okej 
ett tag som ung och nyanställd, men efter 
30 år i yrket är det inte längre så roligt 
att behöva gå genom hela fartyget mitt 
i natten för att komma till en toalett, 
säger Pelle Andersson, ombudsman i Seko 
sjöfolk. Det händer till och med att folk 
kissar i flaskor för att slippa gå upp på 
nätterna, och så ska det naturligtvis inte 
behöva vara. 

Det händer också att hytterna är för få. 
Ett sätt att lösa det på är genom tältsän-
gar i salonger och styrhytter eller att 
någon eller några i besättningen får ta sig 
till ett boende iland för att sova. 

– Att behöva cykla flera kilometer i 
mörkret ute på någon ö är inte optimalt, 
framför allt inte när det är kallt och reg-
nar. Ibland säger redarna att det inte är 
meningen att man ska bo på båtarna utan 
åka hem och sova. Men det kan innebära 
att folk måste gå upp klockan fyra på 
morgonen för att hinna ner till båten 
innan avgång. Det beror på var man bor, 
var fartyget ligger och hur turlistorna ser 
ut, säger Pelle Andersson. 

Nu har Seko sjöfolk genom upprepade 
förhandlingar med Blidösundsbolaget 

slutligen kommit överens om åtgärder 
och ombyggnationer på de nu aktuella 
fartygen. Men frågan vad som är ett 
acceptabelt boende på fartyg i nationell 
trafik är fortfarande obesvarad, och det 
kan leda till nya problem framöver, me-
nar Pelle Andersson. 

– Vi kan inte hålla på och förhandla 
om varje enskilt fartyg, det blir en orimlig 
arbetsbörda och det tar lång tid att 
komma fram till ett beslut. Vi måste enas 
om en miniminivå som ska gälla för alla 
fartyg i nationell trafik, säger han och 
fortsätter:

– Förr hade vi en överenskommelse 
med Stockholms sjötrafik (den tidigare 
dominerande sjötrafikaktören i Stock-
holms skärgård, red. anm) om att en hytt 
skulle vara 5,3 meter och innehålla säng, 
dusch, toalett och två garderober. Men 

Blidösundsbolaget är 
inte intresserade av att 
följa det. 

Boendemiljön i fartyg i 
nationell trafik regleras 
genom flera olika regel-
verk,  varav det äldsta 
är bostadskungörelsen 
från 1958. Därefter har 
uppdateringar skett 

1970, 1992 och 2013. 
Grundregeln är att hyttstandarden på 

fartygen ska uppfylla de bestämmelser 
som gällde när fartygen byggdes. Men 
därutöver finns också arbetsmiljölagen 
som säger att arbetsplatser ska följa den 
utveckling som sker i samhället och upp-
dateras därefter. 

Att folk bor i hytter som håller samma 
standard som för 60 år sedan är inte 
rimligt, menar Pelle Andersson. 

– Rederiet brukar hävda att det är för 
svårt och dyrt att anpassa båtarna till 
dagens standard, och så kan det ju vara. 
Men då är frågan om man inte borde 
bygga nytt istället för att köpa in gamla 
båtar. Hade man börjat köpa in bussar  
från sextiotalet och kört runt med i 
kollektiv trafiken bara för att det är billigt 
hade nog folk reagerat, säger han.

Transportstyrelsen är den myndighet som 
har tillsynsansvar för arbets- och boende-
miljön på fartyg i nationell trafik och 
ska säkerställa att regelverken efterlevs. 
Joakim Lindström är tillsynshandledare 
vid inflaggningar på myndigheten. Han 
menar att det inte är rimligt att besätt-

ningsmedlemmar ska behöva gå genom 
hela fartyget för att komma till en toalett 
eller sova i salonger och styrhytter i brist 
på besättningshytter, oavsett vilket år 
fartyget är byggt. 

– Nej, det låter inte rimligt. Man måste 
kunna kräva en egen hytt med en viss 
standard eller ett lämpligt boende i land, 
säger han. 

Men eftersom det finns flera olika regel-
verk att ta hänsyn till, håller Joakim 
Lindström med om att frågan om vad 

Hyttproblem på äldre skärgårdsfartyg

» Att behöva cykla 
flera kilometer i 

mörkret ute på en ö 
är inte optimalt

PELLE ANDERSSON

Sjöbris är ett av fartygen vars 
hytter nu uppgraderas, uppger 
Blidösundsbolaget i en skriftlig 
kommentar. Arkivbild. 
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Michaela Haga (C), ordförande i trafik-
nämndens sjötrafikutskott i Region Stock-
holm, poäng terar att arbetsgivaren har 
ansvar för arbets- och boendemiljön ombord. 

Efter årsskiftet publiceras också den första 
delen i en pågående utredning om sjötrafiken 
i Stockholms skärgård. 

Waxholmsbolaget svarar för den sjöburna 
 kollektivtrafiken i Stockholms skärgård och 
ägs av Region Stockholm (tidigare lands-
tinget). Däremot ansvarar Waxholmsbola-
get inte för driften av fartygen. Den sköts 
istället av olika rederier genom offentlig 
upphandling. 

Vid den senaste upphandlingen blev 
Blidösundsbolaget, som numera ägs av det 
multinationella transportföretaget Transdev, 
den största fartygsoperatören i skärgården. 
De driver ett 30-tal fartyg, varav 20 ägs 
av Waxholmsbolaget och resterande tio av 
Blidösundsbolaget. 

Att det skulle finnas problem i boendemiljön 
ombord i vissa av Blidösundsbolagets fartyg, 
är ingenting som Michaela Haga hört talas 
om. Däremot är hon tydlig med att ansvaret 
för såväl arbets- som boendemiljön ombord 
ligger hos fartygsoperatören. 

– Arbetsgivaren har ett tungt ansvar för 
arbetsmiljön, säger hon. Men om vi får 
indikationer om missförhållanden ombord 
eller att lagar och regler inte efterlevs, följer 
trafikförvaltningen upp det omgående. Det 
är ingenting vi väntar med tills avtalspe-
rioden tar slut eller tills nästa ordinarie 
trafikuppföljning. 

Hon säger att det i den senaste upphand-
lingen av skärgårdstrafiken inte ställdes 
några krav på möjligheter till övernattning i 
fartygen. Men om det krävs för att upprätt-
hålla trafiken ska övernattningen ske på ett 
bra sätt. 

– Det är operatörens ansvar att sörja för 
en god övernattning för besättningarna. 
Antingen ombord i fartygen eller på något 
boende iland. Kanske är krav på övernatt-
ning något vi behöver fundera över vid kom-
mande upphandlingar, säger Michaela Haga. 

Just nu pågår också en sjötrafikutredning 
där den framtida sjötrafiken och fartygs-
flottan i Stockholms skärgård utreds. Den 
första delen av utredningen handlar om 
driften av fartygen och kommer att publice-
ras någon gång efter årsskiftet. 

Därefter påbörjas utredningens andra del 
som omfattar fartygen och hur gamla fartyg 
ska kunna ersättas av nya på ett bra sätt. l

Hyttproblem på äldre skärgårdsfartyg

som är en rimlig hyttstandard i slutändan 
blir en bedömningsfråga. Pelle Andersson 
berättar att såväl facket som redarna vänt 
sig till Transportstyrelsen för att få igång 
ett trepartssamtal och med myndighe-
tens hjälp enas kring en miniminivå för 
hyttstandarder, men hittills inte fått något 
gehör. 

– Jag kände inte till att det fanns en 
sådan förfrågan från parterna, men det 
hade varit väldigt värdefullt att få igång 
ett trepartssamtal. Jag vill också uppma-
na de som arbetar ombord och är miss-

”Arbetsgivaren har 
ett tungt ansvar”

» Jag vill uppmana 
de som är miss nöjda 
att höra av sig 

JOAKIM LINDSTRÖM

nöjda med boendestandarden i sina 
fartyg att höra av sig till oss, säger 
Joakim Lindström och fortsätter:  

– Om vi får in många klagomål 
inom ett specifikt område vet vi vad 
vi ska inrikta våra inspektioner mot. 
Och det är inga problem att göra en 
anmälan anonymt. Man måste inte 
uppge vem man är när man kontak-
tar oss. 

Sedan 2017 gäller nya regler vid till-
syn av det nationella tonnaget med 
fokus på egentillsyn. Numera behö-
ver certifikaten (förutom de som är 
kopplade till botten  och skrov) inte 
längre förnyas med ett visst inter-
vall och de certifikat som utfärdats 
2018 eller senare gäller tills vidare. 
Myndighetens inspektioner av 
arbets- och boendemiljön i fartygen 
sker enbart genom stickprov och 
dokumentationskontroller. 

– Därför är det jätteviktigt att 
folk hör av sig till oss om det 
förekommer tokerier. Får vi signaler 
om att det är problem inom ett 
visst område, exempelvis bostäder, 
kan vi besluta om att rikta våra 
inspektioner mot det, säger Joakim 
Lindström. 

I en skriftlig kommentar till kritiken 
mot boendestandarden på vissa av 
Blidösundsbolagets fartyg uppger re-
deriet,  via moderbolaget Transdevs 
pressavdelning, följande: 

”Vi följer reglerna som finns idag 
och gradvis renoverar tonnaget 
samt investerar i nytt tonnage. Vi 
har uppgraderat hytten ombord på 
Östan och håller på att uppgradera 
hytterna ombord på Sjögull, Sjöbris 
och Silverpilen. Vi köpte också ett 
helt nytt fartyg 2019 som kallas för 
”Lux”. Vi välkomnar en diskussion 
inom branschen för att tillsammans 
definiera vad ett skäligt boende 
betyder.”

Text Linda Sundgren



PORTRÄTT

Inför besöket hemma hos Chang Ström-
berg i Åkersberga några mil nordost om 
Stockholm, har jag fått veta att han byggt 
villan han bor i alldeles själv. Därför 
blir jag lite förvånad när jag svänger av 
från grusvägen och kommer upp till ett 
rödmålat vinkelbyggt hus med ett rymligt 
garage, rejäla förrådsbyggnader och en 
prunkande trädgård. I ärlighetens namn 
hade jag förväntat mig något lite mindre 
och enklare. 

– Nu håller jag på att bygga ett hus till 
där uppe, säger Chang Strömberg och 
pekar ut genom vardagsrumsfönstret mot 
en röd liten stuga med svart plåttak och 
vita knutar.

– Det är det fjärde huset jag bygger, 
men efter det blir det nog inga fler. Man 
är inte så vig längre och det var lite ska-
kigt när jag satt där uppe på taket för ett 
tag sedan och skulle spika på nockplåten. 

Att han kunnat lägga så mycket tid på 
husbyggen hemmavid – trots heltids-
arbete och tre barn – beror enligt honom 
själv på åren i skärgårdstrafiken. Att 
jobba intensivt ena veckan för att sedan 

vara helt ledig veckan därpå gav gott om 
tid över för annat. 

Redan som 18-åring sökte han sig till 
Waxholmsbolaget och efter att rederiets 
personaldirektör försäkrat sig om att 
den unge mannen som kontaktat honom 
också kunde spela fotboll (rederiets 
fotbollslag i korpen behövde folk) fick 
han jobb på klassiska M/S Västan. Hon 
gick med passagerare till Sandhamn 
och byggmaterial till Utö och Chang 
Strömberg trivdes med både fartyget 
och sjölivet. Efter lumpen i Kustartil-
leriet tänkte han fortsätta på sjön som 
Kustbevakare, men där 
uppstod problem.  

– Man var tvungen 
att ha seglat i storsjö-
farten för att få söka till 
Kustbevakningen och jag 
tänkte att då tar jag väl 
jobb på en utebåt. Men 
samtidigt hade jag köpt 
mitt första hus och tagit 
lån och med de inkomst- och skatteregler 
som gällde i utesjöfarten hade jag helt 
enkelt inte råd att jobba där.   

Men enligt Chang Strömberg var det här 
ingenting som grämde honom nämnvärt. 
Han hade trivts väldigt bra i Waxholms-
bolaget och tog därför åter kontakt med 
den fotbollsintresserade personalchefen 
och frågade om det fanns någon möjlig-
het att komma tillbaka. 

– Såklart du ska komma hit och jobba, 
svarade han. Du är ju anställd här. 

Chang Strömberg ler lite snett. 
– Jag hade tydligen fått en fast anställ-

ning utan att jag visste om det. Det var 
andra tider på sjuttiotalets arbetsmark-
nad. 

Vid den tiden var det gott om folk i 
skärgårdsflottans fartyg och Västan hade 
en besättning på mellan sex och sju per-
soner. Men en bit in på åttiotalet ökade 
automatiseringen ombord och styrman 
och maskinisten rationaliserades bort. 
Det som behövde göras i maskin togs 
istället över av Chang Strömberg och de 
andra matroserna.  

– Vi fick gå en maskinkurs, men den 
var väldigt enkel. Det var en sådan där 
utbildning som det inte gick att misslyck-
as med, säger han. 

Kort efter att Chang Strömberg började 
i Waxholmsbolaget blev han fackligt 
engagerad. År 1978 hölls en kongress 
i dåvarande Sjöfolksförbundet. Där 

beslutades att antalet 
karensdagar vid strejk 
skulle minska, från 30 
dagar till 1 dag. Det 
skulle kosta medlem-
marna 1 000 kronor per 
person och eftersom 
förändringen skulle vara 
genomförd till nästa års 
avtalsförhandling, valde 

förbundet att höja den fackliga med-
lemsavgiften från 90 till 190 kronor per 
månad, för att lösa finansieringen. 

Sjöfolkets kassör 
checkar ut
Att alltid vara påläst och argumentera utifrån fakta 
har varit Chang Strömbergs röda tråd genom 
yrkeslivet – ett förhållningssätt som hjälpt honom 
i många situationer. Men efter 20 år till sjöss och 
25 år som facklig ombudsman och kassör i Seko 
sjöfolk ser han nu fram emot en lite lugnare tillvaro 
tillsammans med familjen. 

TEXT  Linda Sundgren

» Jag tvekade, jag 
trivdes så oerhört 

bra på båtarna
CHANG STRÖMBERG
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På senare tid har Chang Strömberg fått upp ögonen 
för cykling med elcykel. Därför var presentkortet  
hos en cykel handlare som han fick av Seko sjöfolk  
vid sin avtackning, en mycket välkommen present. 
Någon cykel har han dock inte hunnit köpa ännu. 
Cykeln på bilden tillhör hans fru, Maria Strömberg, 
som han träffade för 36 år sedan när de båda 
arbetade i Waxholmsbolaget.»



– Det blev förstås ett jävla ramaskri 
och vi var några som hotade med att byta 
till Transportarbetareförbundet. På med-
lemsmötet informerade Ove Johansson, 
Sjöfolksförbundets ombudsman i Stock-
holm, att ”går ni ur så är det fortfarande 
jag som tecknar era avtal.” Då var man 
inte lika kaxig längre. 

Historien slutade med att Sjöfolks-
förbundet fick sin första lokala fackliga 
klubb i skärgårdstrafiken. De som ”skri-
kit högst” under bråket med förbunds-
ledningen, var också de som valdes in att 
företräda sina kollegor i den nystartade 
klubben, förklarar Chang Strömberg, och 
en av dem var han själv. 

Men det skulle dröja ända till mitten 
av nittiotalet innan han började arbeta 
fackligt på central nivå. Efter en politisk 
kursändring stod det klart att skärgårds-
trafiken i Stockholm inte längre skulle 
vara landstingsdriven utan läggas ut på 
flera entreprenörer. Men endast två skär-
gårdsrederier hade tecknat kollektiv avtal 
och nu fanns ett behov av att skaffa sig 
en bättre överblick av de rederier som var 
aktiva i skärgården.

– Jag fick i uppdrag att kartlägga 
skärgårdstrafiken i hela landet och det, 
tillsammans med att teckna avtal, höll 
jag på med i ett par år på deltid, berät-
tar Chang Strömberg. När projekttiden 
var slut blev jag uppmanad att söka en 
ombudsmannatjänst på förbundet, men 
jag tvekade. Jag trivdes så oerhört bra på 
båtarna och att gå från att jobba vecka 
vecka till att ”bara” vara ledig lördag och 
söndag, lockade inte. Men till slut sökte 
jag jobbet och fick det. 

Den här situationen vekar ha varit ganska 
typisk för Chang Strömbergs yrkesliv. Han 
tycks ha lätt för att trivas där han befinner 
sig, tvekar inför förändringar men tackar 
ändå ja i slutändan för att sedan trivas 
minst lika bra på nästa post. Som inför 
Seko sjöfolks representantskap 2005 när 
han blev tillfrågad om uppdraget som för-
bundets kassör. Även den gången tvekade 
han. Dels för att han inte var övertygad 
om att han var rätt man för jobbet. Dels 
för att tjänsten skulle innebära en hel del 

resor mellan Stockholm och Göteborg. 
Men med lite betänketid och en hel del 
över talning tackade han slutligen ja.  

– I och det med det började jag pendla 
till Sveriges baksida ett par tre dagar 
i veckan, säger Chang Strömberg med 
glimten i ögat. Men det fungerade bra 
och med tiden blev också själva jobbet 
bättre. Till en början fanns en oenighet i 
styrelsen om vem som borde blivit kassör 
och det gick en del tid åt 
att diskutera oväsentlighe-
ter. Men efterhand växte 
styrelsens förtroende för 
mig och jag fick större 
handlingsutrymme. Jag 
kunde åstadkomma mer 
och jobbet blev roligare.

Chang Strömberg är inte 
den som duckat inför för konflikter eller 
haft brist på argument. Som när han och 
Oskar Lindskog, med sjöfolkets stöd, 
för några år sedan anmälde styrelsen 
för Stiftelsen Sveriges Sjömanshotell till 
Länsstyrelsen efter att ett antal personer 
åkt på återkommande dyra studieresor 
till sjöfartsklubbar runt om i världen på 
Stiftelsens bekostnad. Efter en granskning 
gav Länsstyrelsen Seko sjöfolk rätt. 

Sjöfarten är en ganska liten bransch 
där ”alla känner alla” och både du och 
Oskar satt själva i Sjöfartshotellets sty
relse. Tvekade du aldrig att anmäla?

– Nej, de här resorna var inte förenliga 
med hur man som stiftelse ska förvalta 
andras pengar, i det här fallet sjömännens 
pengar. Jag gjorde som jag brukar göra 
och läste på om vad som gällde innan 
vi gjorde en anmälan. Det har varit min 
röda tråd, att skaffa mig en förankring i 
verkligheten och lagstiftningen innan jag 
agerat, istället för att argumentera utifrån 
vad jag tycker och tror. 

Att vara påläst är något som Chang 
Strömberg också sett till att vara i 
relationen till arbetsgivarorganisatio-
nen, Almega. En av de mer infekterade 
konflikterna blossade upp 2013 när 
arbets givarna ville införa individuell 
lönesättning (i-lön) i skärgårdstrafiken. 
Motståndet mot förslaget bland besätt-
ningarna och i förbundet centralt var 
massivt, och Chang Strömberg delade 
uppfattningen att i-löner inte var något 
för anställda inom skärgårdstrafiken. 

– För arbetsgivarna var det självklart 
att det skulle vara i-löner och det kanske 
fungerar i andra delar av yrkeslivet, men 
inte i skärgårdstrafiken där man jobbar på 
statiska scheman och inte har möjlighet 
att påverka arbetstiden. I-löner skulle bara 
skapa konflikter och orättvisa i båtarna. 
Tarifflönerna är betydligt jämlikare löner, 
speciellt mellan män och kvinnor. 

Men arbetsgivarsidan var övertygad om 
i-lönernas fördel och det hela mynnade 
ut i en regelrätt strejk hösten 2013. Även 
om uppslutningen bland Seko sjöfolks 
medlemmar var stor fanns en osäkerhet i 
hur media och allmänhet skulle uppfatta 
konflikten som innebar fartyg till kaj och 
inställda turer med drabbade passagerare 
som följd. Men det hela gick vägen och 
det blev aldrig några i-löner för manska-

pet i skärgårdstrafiken. 
– Vi fick ett oerhört 

massmedialt stöd för 
detta och även många 
boende på exempelvis 
Utö i Stockholm och 
Styrsö i Göteborg stod 
bakom oss. Till och med 
Jonas Sjöstedt tog upp det 
här i en debatt i riksda-

gen. Jag kan ärligt säga att frågan fick 
större uppmärksamhet än den egentligen 
förtjänade, sett i relation till hur liten 
branschen ändå är, men det var förstås 
bara att tacka och ta emot. Det framkom 
också att uppslutningen kring i-löner hos 
skärgårdsredarna inte heller var så stark 
som en del trodde.  

Vid sidan av arbetet har Chang Ström-
berg också alltid varit nära familjen och 
sina barn. Han har varit engagerad i 
barnens idrottsaktiviteter, suttit i ett antal 
ideella styrelser och skjutsat till träningar 
och tävlingar. Dessutom sitter han i sty-
relsen i samfälligheten där han bor. 

Du verkar vara en sann förenings
människa. Är det så?

– Jo, så är det. Hela Sverige är ju 
uppbyggt på ideella  föreningar och jag 
tycker att det är intressant och viktigt att 
vara med. Sedan har man väl varit lite 
dum också som inte kunnat säga nej när 
frågan om att vara med dykt upp.  

Nu ser Chang Strömberg fram emot att 
få ännu mer tid att ägna åt familjen och 
sina fritidsintressen. Som att ta hand om 
husen där hemma och att ge sina vuxna 
barn handräckning när de behöver. Han 
har också fått upp intresset för cykel med 
elmotor – ”det blir ju så himla mycket 
roligare med krafttillskott när man cyklar 
i uppförsbackar” – och han och hustrun 
Mia planerar att besöka alla landskap i 
Sverige och Nordnorge. Att gå i pension är 
av allt att döma inget som oroar honom.

– Jag har vänner som sagt åt mig att 
vad du än gör så gå inte i pension, men 
de har inte haft så mycket annat i livet än 
jobbet. Själv har jag vuxit ur den rollen. 
De senaste åren har jag trappat ner på 
jobbet, och det har passat mig bra. Jag 
är inte rädd för att ställas inför nya för-
utsättningar. Men jag har också kvar ett 
par mindre uppdrag för Seko sjöfolk som 
jag kommer fortsätta med ett tag till. l

PORTRÄTT

» Jag gjorde som 
jag brukar och 

läste på om vad 
som gällde
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Ovan: Chang Strömberg i talarstolen på Seko sjöfolks senaste årsmöte. Nedan: Strejken i skärgårdstrafiken 2013 fick stort massmedialt stöd 
och ledde till att arbetsgivarna drog tillbaka kravet på i-löner för manskapet i skärgårdstrafiken. Lilla bilden: Tallink Siljas sektionsordförande 
Folke Matrosow tackar av Chang Strömberg å Seko sjöfolks styrelses vägnar på årsmötet i augusti. 
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XXXXXX

Det är ingen fylla ombord numera, det skulle inte fungera heller.  
Förr var det större besättning och det blev inte så stor belastning  
om någon var trött eller sov ruset av sig under sin vakt. Numera  
finns det också fler kvinnor i besättningen. Alkohol kan få människor  
att förlora omdömet och det kan skapa problem som till exempel  
sexuella trakasserier. Nä, det är ett minisamhälle ombord och det  
vore förödande för både arbete och gemenskapen med fylla ombord.  
Den här nolltoleransen är verkligen bra.

”

Bås | Färja | Stockholm

KULTUR
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Foto Stefan F Lindberg. 
Citatet och personen på 

bilden hör inte ihop. Se fler 
bilder på seafarerslife.org
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IDA WALLIN

Var glad nu lilla stumpan
I år ska vi tydligen fira att det är 100 år sedan vi fick 
kvinnlig rösträtt i Sverige. Hurra och heja oss ungefär. 
Missförstå mig inte här, jag vill inte på något sätt verka 
otacksam för alla de modiga kvinnor som gjorde detta 
möjligt. Efter en riktigt lång kamp, fylld med extremt 
motstånd, fick de genom något otroligt viktigt. Att få 
 födas i ett land där det tack vare deras insats är en själv-
klarhet att jag får rösta och engagera mig både politiskt 
och fackligt är något att fira. Det är jag orimligt glad för. 

Det som skaver i firandet är två saker. Dels är det lite 
historielöst och bortglömt hur våra föregångare fick 
kämpa. Dels är det som att det som hände för 100 år 
sedan innebär att det liksom är… färdigt? Som att ”kolla 
nu då, ni fick ju som ni ville” och att vi kvinnor ska vara 
tacksamma att vi minsann haft det jämbördigt demo-
kratiskt med män i hela HUNDRA ÅR. Var glad nu lilla 

stumpan. Typ.

Som alltid är jag cynisk. Klart att det 
ÄR bra. Men lika förbannat korkat 
som det är att säga grattis till oss på 
internationella kvinnodagen, lika 
dumt blir det att tala om firandet 
av 100 år sedan rösträtten på det 

sättet. Det där lite glättiga och 
klämkäcka. För det är inte 

klart, inte färdigt alls. 
Kvinnlig rösträtt var helt 

klart ett stort och viktigt steg – men jag anser inte att vi 
på långa vägar är i mål. 

Klart jag vet att vi har det bättre än i många andra län-
der. Vissa länder är fortfarande utan rösträtt för kvinnor 
och i vissa länders delstater trixar dom med aborträtt. Jag 
VET. Men att jämföra med det värsta är varken särskilt 
konstruktivt eller leder till någon förändring. Jag har ald-
rig varit med om att en svensk sjöman inte vill ha bättre 
lön för att det ju minsann finns filippinare på fulflagg som 
har sämre betalt. Aldrig faktiskt. Tänk om fackförening-
arna skulle resonera så. Noll medlemmar på ett kick. 

Inom sjöfarten är vi absolut inte färdiga. Idogt arbete 
pågår as we speak, vilket är underbart, men ack så illa att 
vi trots 100 år av jämställd demokrati ständigt får nya 
rapporter om hur illa kvinnor behandlas ombord. 

Att må skit på jobbet på grund av slemkollegor gör att 
rösträtten ändå känns otillräcklig. 

Att det är sisådär 100 år sedan kvinnor började segla 
och att representationen fortfarande är alldeles skev inom 
Seko sjöfolk får firandet av rösträtten att kännas futtigt. 

Att ett kvinnligt nätverk möts av motstånd. Ja det är väl 
nästan lite déja vu från hur det var när våra föregångare 
kämpade just för nämnda rösträtt?

Och för alla förståsigpåare där ute: Jag är fullkomligt 
medveten om att allmän och lika rösträtt i ordets rätta 
bemärkelse fick vi inte i Sverige förrän 1989.
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KULTUR 

Varvsslammer
Aino Trosell
Breakwater Publishing

Läsaren kastas rakt in 
i arbetet på varven i 
Göteborg under tidigt 
1970-tal. Det är bull-
rigt, skitigt och tungt. 
I noveller, dikter och 
kortare texter följer vi slitet inne i far-
tygsskroven och ute i verkstäderna. 

Författaren jobbade själv som 
svetsare och skriver: ”Vi är de första 
kvinnorna på varven och vi tycker att 
svetsning påminner om handarbete. 
Vi är plåtslagare och rörläggare och 
sitter i ensamhet uppe i en kran och 
känner ansvaret. Vi fryser och har 
roligt, vi skämtar när ingenting annat 
hjälper, vi steks under däcksplåtarna 
och längtar till semestern”.

Jungman i  
brytningstid
Stenne Alskans
Nomen Förlag

En personlig skild-
ring av författarens 
uppväxt ombord på 
pappans fartyg under 
1950- och 60-talens 
somrar. Fartygen är de sista i sitt slag 
i en lång tradition av kustsjöfart.

Här berättas om seglationen, 
lastning och lossning i olika hamnar, 
om skeppare, mäklare, frakter och 
besättningens vardag. Läsaren får på 
nära håll följa befälhavarens ansvar 
och oro i det dagliga arbetet.

Boken Jungman i brytningstid har 
kallats för ”en unik skildring av en 
svunnen epok inom sjöfarten”.

Den otroliga resan
Joakim Severinson
Breakwater Publishing

Under utgrävningen 
av vraket efter Ostin-
diefararen Götheborg 
fann dykarna fynd i 
form av hela porslins-
pjäser och delar av skrovet. Det 
födde en otrolig tanke – att bygga en 
replika i full storlek.

Denna bok berättar detaljerat om 
byggnadstekniska och ekonomiska 
utmaningar och lösningar, om farty-
get och resan till Kina. Författaren 
är den enda som varit med ända se-
dan dykningarna och fram till idag.  

Ett gediget och påkostat verk, fint 
formgivet och med många bilder. 

De får årets 
Allanssonstipendium
Aino Trosell och Anders Wällhed belönas 
för sina mångåriga kulturinsatser i Ove 
Allanssons anda. 

Stipendiet på 15 000 kronor delas ut av 
Ove Allanssonsällskapet och går i år till 
Aino Trosell och Anders Wällhed.

Författaren Aino Trosell har skrivit 
närmare 30 romaner. Hennes huvudper-
soner är jordnära och lever i en  annan 
verklighet än samhällets makthavare, 
skriver Ove Allanssonsällskapet i ett 
pressmeddelande. 

Hennes senaste bok Varvsslammer 
berättar om de åtta första kvinnliga 
svetsarna som började på Arendals-
varvet i Göteborg. Aino Trosell var själv 
en av dem som började på varvet under 
1970-talet. Boken är enligt Ove Allans-
sonsällskapet en hyllning till de kvinnliga 
pionjärer som bröt manligt motstånd och 
blev respekterade för sitt yrkeskunnande.

Anders Wällhed har bakom sig en karriär 
som skådespelare, radiojournalist, regissör 
och författare.  Han samarbetade i många 
år med Ove Allansson. De skrev bland 
annat Spökmatrosens sånger, en samling 
realistiska och moderna sjömansvisor. 

Med tre diktsamlingar om Stigbergs-
Lasse skildrar Wällhed på ett lysande sätt 
tillvaron för en något nedgången sjöman 
som gått iland, och visar här upp ett sen-
suellt språk i sina visor, kortprosa och bal-
lader, skriver Ove Allanssonsällskapet. l

OVE ALLANSSONSÄLLSKAPET
Ove Allansson (1932–2016) brukar 
ses som Sveriges meste och främste 
sjöförfattare genom tiderna. En tid efter 
det att han avled bildades Ove Allans-
sonsällskapet. I samband med det inrät-
tades ett stipendium som årligen ska 
delas ut till kulturarbetare som verkar i 
Ove Allanssons anda. 

Aino Trosell.

Fo
to

 L
is

a 
Ja

ba
r

BREV FRÅN FARTYGEN

Såhär skriver Ragnar Friman, f d motor
man, kock och matros, till Sjömannen: 

”För en del år sedan gjorde jag en del 
skämt teckningar i den här tidningen. Så 
gick jag i pension och förlorade kontak-
ten med en del  sjökompisar. På detta sätt 
vill jag hälsa till alla som jag jobbat med 

Matros Thomas Börnstedt 
har avlidit. Thomas föddes 
1956 och seglade bland 
annat i Rederi AB Brevik, 

Älvtank, Crew Chart och Terntank  innan 
en arbetsskada satte stopp för yrkeslivet. 

Tack för god vakt.

Ragnar Friman.

NYA BÖCKER

i maskin, däck och kök. Tiderna föränd-
rades, jag gick ut som 15-åring på M/S 
Mathilda Thordén som hökarhalva men 
fort satte sedan i maskin. Det blev 50 här-
liga år med er som fortfarande är i livet. 
Många hamnar och famnar. Med det här 
brevet vill jag hälsa till alla medlemmar i 
Seko sjöfolk.”
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Kontakta Seko sjöfolk
MEDLEMSSERVICE

Telefontider:  
mån–tor 9–11 & 13–15  
fre 9–11 & 13–14 

E-post:   sjofolk@seko.se
Hemsida:   www.sjofolk.se

Postadress:   
Seko sjöfolk
Fjärde Långgatan 48  
413 27 Göteborg

Sekos a-kassa 
Telefon:   020 678 000

0770 45 79 50

www.sjofolk.se

ÖVRIGA FACKLIGA ÄRENDEN 

Kontakta i första hand den  
lokala fackliga företrädaren  
i ditt rederi (kontaktuppgifter  
finns på föregående sida).

Ordförande Kenny Reinhold
kenny.reinhold@seko.se
Tel: 031 42 95 30

Vice ordförande Peter Skoglund
peter.skoglund@seko.se
Tel: 031 42 95 24

Sekreterare Jonas Forslind
jonas.forslind@seko.se
Tel: 031 42 95 34

Kassör Mikael Lindmark
mikael.lindmark@seko.se
Tel: 031 42 95 44

Ombudsman Oskar Lindskog
oskar.lindskog@seko.se
Tel: 031 42 95 38 

Ombudsman Pelle Andersson
pelle.andersson@seko.se
Tel: 031 42 95 28

Du som är medlem i Seko sjöfolk och 
även vill bli medlem i Sekos a-kassa, 
måste aktivt ansöka om inträde. Det gör 
du enkelt på www.sekosakassa.se
Inträde i a-kassan sker den månad som 
ansökan görs, oavsett om du betalat in 
medlemsavgiften till a-kassan tidigare.

AKTIVT INTRÄDE I A-KASSAN
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INFO & KONTAKT

Medlemsavgift
För aktiv medlem är avgiften till förbund 
och a-kassa 470 kr/mån. För pensionär 
är avgiften till förbundet 151 kr/mån.

Reducerad medlemsavgift
Reducerad avgift beviljas efter ansökan 
under följande förutsättningar: studier 
under terminstiden, föräldraledighet, 
arbetslöshet, sjukdom (sänd in läkar-
intyg, glöm ej eventuell AFA-försäkring), 
om sjukskrivning övergår i sjukersättning 
(sänd in kopia på beslutet från Försäk-
ringskassan), avtalspension (sänd in 
beslut från pensionsutbetalaren).  

Ungdomsmedlemskap
Vi erbjuder ungdoms  medlem skap för dig 
under 25 år. Det innebär en medlemsavgift 
på 120 kr/mån i tre månader. Kontakta 
medlemsservice för att bli medlem.

Betalning av medlemsavgift
Genom avtal med Sjöfartens Arbets-
givareförbund dras din medlemsavgift till 
Seko sjöfolk från lönen varje månad. Om 
medlemsavgiften inte blivit dragen av 
arbetsgivaren (till exempel vid frånvaro 
på grund av föräldra ledighet eller studier) 
sänds inbetalningskort hem automatiskt.

Medlemsavgiften kan även betalas via 
autogiro eller e-faktura. För ansökan om 
autogiro, kontakta medlemsservice. För 
e-faktura, kontakta din bank. För dig 
som betalar med inbetalningskort sänds 
dessa ut i mitten av månaden.
Betalning från utlandet: 
IBAN/BIC-kod, Nordea
SE09 9500 0099 6034 0000 0588/
NDEASESS

Utlandsadress/tillfällig adressändring
Meddela medlemsservice om du flyttar ut-
anför Sverige eller om du vill ha din post 
till annan än din folkbokföringsadress.

Arbetslös
Anmäl dig som arbetssökande hos Arbets-
förmedlingen den första arbetslösa dagen, 
även om du har utlagt vederlag, för att inte 
mista din sjukpenninggrundande inkomst 
hos Försäkringskassan. Följ instruktio-
nerna på www.arbetsformedlingen.se 

Försäkringar
I ditt medlemskap ingår en rad försäk-
ringar hos Folksam. På www.folksam.se/
forbund/seko-sjofolk finns mer informa-
tion. Du som jobbar på en arbetsplats med 
kollektivavtal har även ett flertal kollek-
tivavtalade försäkringar. Mer information 
om dessa finns på www.afaforsakring.se. 

Bra att veta som medlem i Seko sjöfolk
LOKALA FACKLIGA FÖRETRÄDARE

Rederi Ballerina

Kontaktombud Eric Gustafsson,  
070 489 88 27,  
rederiballerina@hotmail.com

Kontaktombud Joakim Andersson,  
076 019 72 76

Blidösundsbolaget

Sektionsordförande Rikard Mattsson, 
070 567 49 55, rikard.mattsson@seko.se

Vice sektionsordförande Eric Ekblom,  
070 843 85 42, eric.ekblom@seko.se

Destination Gotland

Sektionsordförande Katrina Jakobsson, 
070 564 06 04, katrina.jakobsson@seko.se

Vice sektionsordförande Conny Engström

Rederi Eckerö

Sektionsordförande Fabian Westerlund, 
08 702 72 77, +358 403 54 58 68,  
sektionsordforande@rederiabeckero.ax

Vice sektionsordförande Andreas  
Westmark, andreas.westmark@seko.se

Finnlines Ship Management

Vakant 

Kontakta ombudsman Mikael Lindmark

ForSea

Sektionsordförande Sanna Kallenberg, 
+46705186214,  
sanna.kallenberg@forseaferries.com

Vice sektionsordförande Sebastian Rydell

Gävle Hamn

Kontaktombud Robin Uusirantanen,  
070 625 73 08,  
robin.uusirantanen@gavlehamn.se

Luleå Bogserbåt

Kontaktombud Tony Rönnbäck,  
070 528 00 52,  
tony.ronnback@portlulea.com

Ornö Sjötrafik

Kontaktombud Hannes Eghult,  
073 804 64 77, hanneseghult@gmail.com

Ressel Rederi

Kontaktombud Anton Lindqvist

Silja Line

Sektionsordförande Folke Matrosow,  
08 666 34 11, 070 623 34 41,  
seko@tallinksilja.com

Vice sektionsordförande  
Jonas Källström

Stena Line

Sektionsordförande  
Daniel Holmgren, 031 85 87 57,  
daniel.holmgren@stenaline.com

Vice sektionsordförande  
Ulf Norström, 031 85 87 69,  
ulf.norstrom.go@stenaline.com

Styrsöbolaget

Kontaktombud Gustav Möller,  
gustav.moller.seko@gmail.com

Svitzer Faroe Islands

Kontaktombud Daniel Oscarson,  
070 647 70 20,  
daniel.oscarson@hotmail.com

Terntank

Kontaktombud Sonny Ryberg,  
070 957 85 66, s.ryberg@telia.com

TT-Line

Sektionsordförande Ulf Nilsson,  
0410 562 46, 070 548 24 08,  
ulf.nilsson@seko.se

Vice sektionsordförande Håkan Ziethén

Viking Icebreaker

Sektionsordförande Jimmy Lundberg, 
070 236 85 41, skaunski@icloud.com

Vice sektionsordförande Jan Isaksson
070 326 31 92, sk99isja@hotmail.com

Viking Line

Sektionsordförande Bent BjörnNielsen,  
+358 405 87 38 52, 073 873 71 89,  
bent.bjorn-nielsen@seko.se

Vice sektionsordförande Petra Sviberg

Wallenius Marine

Sektionsordförande Björn Jonasson,  
08 772 06 99, 070 772 06 99,  
bjorn.jonasson@walleniusmarine.com

Vice sektionsordförande Bo Enmark, 
bosse@myntet.ac



Returadress: Sjömannen, Seko sjöfolk,  
Fjärde Långgatan 48, 413 27 Göteborg

POSTTIDNING B

SJÖFOLK

Information från valberedningen
– Nominera ombud och styrelse
Nominera ombud till representantskapet

Inför Seko sjöfolks representantskaps årsmöte 2022 vill valberedningen ha in  
nomineringar till de 9 övriga mandaten (ej kopplade till sektion). 9 ordinarie ombud  
och 9 ersättare behövs.

Nominera till Seko sjöfolks styrelse

Valberedning tar tacksamt emot förslag till nomineringar till följande poster  

Senast  15 januari

Vi vill uppmärksamma Seko sjöfolks verksamhetsplan som antogs 2018 av 
 representantskapet. Där är vår målsättning att verka för en mer jämställd 
 representation. En mer jämställd fördelning mellan könen på  beslutsfattande 
 positioner återspeglar bättre Seko sjöfolks medlemskår.

Kontakta valberedningen om du har frågor!

Ordförande (2 år)
Sekreterare (2 år)
4 ordinarie ledamöter (2 år)
1 styrelseersättare (1 år) 

1 revisor (2 år)
2 revisorsersättare (1 år)
2 valberedare (2 år)
2 valberedningsersättare (1 år)

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast 15 januari och innehålla namn 
och personnummer på både den nominerade och den som nominerar, samt (om möjligt) 
ett accepterande av den nominerade. Blankett finns att ladda ner på sjofolk.se

Nomineringar skickas till: Valberedningen, Seko sjöfolk, Fjärde Långgatan 48,  
413 27 Göteborg eller valberedningsjofolk@seko.se


