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Välkommen till Unionen Västerbotten!

Besök oss gärna ......

Vi är ofta ute på arbetsplatserna, vill du 
vara säker på att få träffa någon när 
du kommer till oss, boka tid i förväg på 
vasterbotten@unionen.se eller kontakta 
någon av oss direkt.

Vi finns nära dig.

Unionen Västerbotten
Köpmangatan 7 b,  931 31 Skellefteå 
Brogatan 1,  903 25 Umeå

e-post: vasterbotten@unionen.se
Skellefteå 0910-43 88 40
Umeå tel: 090-71 76 40
www.unionen.se

Rådgivning, medlemsskapsfrågor
tel: 0770-870 870

Chef
tel: 0771-344 344
chef@unionen.se

Egenföretagare
tel: 020-743 743
egenforetagare@unionen.se

Unionen inkomstförsäkring
tel: 0771-27 28 00
medlemsforsakring@unionen.se

Unionens A-kassa
tel: 0770-77 77 88
www.unionensakassa.se

Kontakta oss ............

Bli medlem du också!
www.unionen.se eller 0770-870 870



Vi som
 jobbar på regionkontoret

Här finns om
budsm

än och rådgivare som
 ger stöd och  service till m

edlem
m

arna i 
regionen. Om

budsm
ännen företräder också Unionens m

edlem
m

ar vid förhandlingar 
m

ed arbetsgivaren, sam
t är regionala arbetsm

iljö om
bud, hjälper till m

ed arbetsm
iljö-

arbetet på de m
indre arbetsplatserna.  Regionchefen leder arbetet på kontoret och 

assistenterna sköter adm
inistrationen. Försäkringsinform

atiören inform
erar om

 de 
försäkringar som

 m
an har enlingt lag, kollektiavtal och som

 m
edlem

.

Välkom
m

en att kontakta oss!

M
aj-Inger Åhgren         

Regionchef         
0910-43 88  46       
m

aj-inger.ahgren@
unionen.se

Jonas Backe  
Regionalt arbetsm

iljöom
bud

090-71 76 47        
Jonas.Backe@

unionen.se    

Åsa Burlin 
Om

budsm
an 

090-71 76 46
asa.burlin@

unionen.se

Ann Fjellström
Om

budsm
an

090-71 76 44
ann.fjellstrom

@
unionen.se 

 Eva M
ånsson

Ekonom
i, kom

m
unikatör

090-71 76 43
eva.m

ansson@
unionen.se

 M
aria Hedkvist

Assistent
0910-43 88 42
 m

aria.hedkvist@
unionen.se

Kenneth Holgersson
Om

budsm
an

090-71 76 52
kenneth.holgersson@

unionen.se

Ulf Lundström
Om

budsm
an

0910-43 88 48
ulf.lundstrom

@
unionen.se

Niklas Hällgren
Om

budsm
an

0910-43 88 45
niklas.hallgren@

unionen.se

M
arie Furberg

Försäkringar
0910-43 88 43
m

arie.furberg@
unionen.se

Anita Eriksson
Om

budsm
an

0910-43 88  51
anita.eriksson@

unionen.se

Carina Bergqvist
Om

budsm
an 

  0910-43 88 47
carina.bergqvist@

unionen.se

Um
eå-kontoret

Skellefteå-kontoret

Oscar W
all       

Om
budsm

an
090-71 76 56         
oscar.wall@

unionen.se    


