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Stjärnspäckad musikal till 
specialpris för hela familjen

Erbjudande 
för hela  

familjen!

Välkommen till en värld med flygande mattor, magi-
ker och vilda dromedarer.

Som medlem i Unionen får du nu chansen att köpa 
biljetter till musikalen Äventyret Aladdin till barnpris 
oavsett hur gammal du är.

Den fattiga pojken Aladdin rövas bort av den elaka 
trollkarlen El Zallham för att hämta en magisk lampa 
till honom. När Aladdin gnider på lampan för att 
rengöra den dyker en lustig och något försmådd ande 
upp. Anden har förmågan att uppfylla alla önskningar 
i världen.

Aladdin önskar sig rik och ger sig av för att  
försöka vinna prinsessan Safas hjärta. Under tiden  
stjäl El Zallham tillbaka lampan med hjälp av sin  

kumpan den svängiga dromedaren Jabaar.
Musikalen kommer till Växjö, Jönköping och  

Oskarshamn under våren. Medverkande är Markoolio, 
Charlie Grönwall, Claes Malmberg, Renaida Braun, 
Kim Sulocki och en stor ensemble.

Länk till biljettförsäljning skickas ut via e-post. Se 
till att du har rätt adress registrerad eller att du inte har 
blockerat för utskick från Unionen Småland.

21 januari, Fort Nox Arena, Växjö
3 mars, Kinnarps Arena, Jönköping
21 april, Be-Ge Hockey Center, Oskarshamn



Jessica Sjödahl, Anki Alnervik och Annika Johansson tycker att de, som klubbstyrelse, har haft stor nytta av 
att ha gått kursen Grupputveckling för klubbstyrelser, GUKS.

GUKS hjälpte klubben få tydliga 
roller och struktur på sitt arbete

Mer struktur på styrelsearbetet, 
klarare bild av rollerna inom styrel-
sen och vem som passar för vilken 
uppgift.

Det var några av de kunskaper 
som Unionenklubbens styrelse på 
Axfood i Jönköping fick med sig 
efter att ha gått kursen Grupp- 
utveckling för klubbstyrelser, 
GUKS, för ett par år sedan.

Kursen hölls under tre dagar i 
Vrigstad.

– Det var ett bra ställe att vara på. 
Vi fick både dagar och kvällar ihop 
och det fanns inget shopping- 
centrum eller liknande som drog. 
Vi fick en bra chans att jobba ihop 
oss under några dagar där vi fick 
vara helt för oss själva borta från 
jobb, familj och vänner och helt 
fokusera på vårt arbete som grupp, 
säger Jessica Sjödahl, vice ordfö-
rande och löneförhandlare.

Två ombudsmän från Unionen 
Småland ledde kursen, men höll 
sig lite på sin kant för att inte störa 

styrelsen för mycket i det arbete 
den skulle utföra. 

– Vi fick göra små grupparbeten 
och sedan presentera hur man hade 
tänkt. Vissa uppgifter vi skulle göra 
var mer personliga och handlade 
om hur man är som person och hur 
man skulle reagera i olika situatio-
ner, säger Annika Johansson, infor-
matör och sekreterare i klubben.

Klubben fick göra en lista över 
frågor de skulle vilja jobba med och 
fick sedan välja ut ett par av frågor-
na att fokusera sitt vidare arbete på.

– Det går inte att göra allt. För-
utom det fackliga arbetet i klubben 
har vi våra vanliga jobb som vi ska 
hinna med också. Vi är nöjda om 
vi lyckas med en av tio grejer, säger 
Anki Alnervik, ordförande och 
löneförhandlare.

Unionen har haft klubb på 
Axfood så länge de kan minnas 
och känner till, och det vardagliga 
fackliga arbetet med arbetsgivaren 
fungerar mycket bra. När de träffar 

fackliga kollegor från andra företag 
blir de ibland skrämda när de hör 
hur det kan gå till på andra ställen.

– Vi har det bra jämfört med 
hur det kan vara på andra företag. 
GUKS:en var bra för oss. Vi hann 
diskutera lite vad som var på gång 
på jobbet, om vi gjorde rätt saker 
och på rätt sätt. Under tiden fick vi 
tips från kursledarna, säger Annika 
Johansson.

Alla tre lyfter just strukturen 
på klubbarbetet och allas roller i 
styrelsen som några av de största 
lärdomarna efter att ha gått kursen.

– Nu när det har kommit in lite 
nytt folk i styrelsen skulle vi egent-
ligen vilja gå den igen. Eller åtmins-
tone som en kortkurs en dag eller 
så med de nya styrelsemedlemmar-
na också, säger Anki Alnervik. 

Om ni som klubb är nyfikna på 
GUKS kan ni skicka e-post till  
smaland@unionen.se eller ta kon-
takt med er ombudsman för att 
anmäla ert intresse.



Bättre arbetsmiljö – grundkurs i arbetsmiljö
BAM är grundkursen i arbetsmiljö som alla arbets-
miljöombud/skyddsombud bör gå. Den vänder sig 
även till dig som är chef med arbetsmiljöansvar.
Ur innehållet:
• Lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säker-

het
• Metoder för att påverka sin egen och andras 

arbetsmiljö, hindra psykisk och fysisk ohälsa och 
medverka till goda arbetsförhållanden

13–14 + 27 mars, Scandic hotell, Växjö

Facklig grundkurs för förtroendevalda
Kursen hjälper dig att komma igång med ditt uppdrag 
och innehåller de grundkunskaper du behöver för att 
gå Unionens övriga kurser. En kunskapsbas som alla 
förtroendevalda bör ha. Vi utforskar de olika fackliga 

områdena genom diskussioner, fallstudier och föreläs-
ningar.

20–22 mars, Scandic Portalen, Jönköping

Träningsläger för förhandlare
Under kursdagarna går vi igenom 
hela processen från problemanalys 
till färdig lösning och återkoppling 
till berörda medlemmar. Du får 
också lösa ett antal förhandlings-
situationer där vi jobbar med både 
förhandlingsarbetet och din roll som 
förhandlare.
Ur innehållet:
• Vad kännetecknar en bra  förhandling? 
• Rollen som förhandlare 

17–19 april, Hotell Vrigstad Värdshus, Vrigstad

När Bengt Lindquist gick i 
pension klev Mathias Westerberg 
upp och tog på sig rollen som ny 
gruppchef för Unionens Jön- 
köpingskontor.

Hur känns det att ha blivit ny 
chef i Jönköping?

– Det känns roligt, utvecklande 
och utmanande på ett positivt sätt.

Vad gjorde du tidigare innan du 
blev chef?

– Jag har arbetat som regional 
ombudsman och coach på region-
kontoret i Jönköping

Du är inte bara gruppchef utan 
även ombudsman för medlemmar 
i Unionen Chef. Vad innebär det?

– Som ombudsman i Unionen 
chef är min uppgift att ge arbets-
rättslig rådgivning och förhand-
lingsstöd för chefer som i sin 
vardag normalt har Unionen som 
motpart på sin arbetsplats. Många 

chefer vill ha ett bollplank när de 
själva ska förhandla sina villkor 
eller om den egna arbetssituationen 
har blivit svår att hantera och då 
finns jag och mina kollegor i Unio-

nen chef där som ett stöd.
Vilka egenskaper tycker du är de 

viktigaste hos en bra chef?
– En förutsättning för att bli en 

bra chef tror jag är att man i grun-
den måste tycka om att jobba med 
människor och relationer. Sedan 
är viktiga egenskaper förmågan 
att kunna ge och ta emot feedback 
samt att kunna inspirera, engagera 
och utmana sitt team att prestera 
bra resultat i kombination och i 
relation till en bra arbetsmiljö.

Vilka blir dina största utmaning-
ar tror du?

– Att bli chef över mina kollegor 
som jag jobbat med i många år är 
en utmaning i sig och ställer stora 
krav på mig i min nya roll, men jag 
är övertygad om att vi som ett team 
kommer att klara omställningen 
som ett chefsbyte alltid innebär på 
ett bra sätt.

Kurserna är F-märkta vilket innebär att du får delta med bibehållen lön. Tänk på att meddela din 
arbetsgivare minst två veckor i förväg. Fullständigt kursutbud, fler kurstillfällen och anmälan på 
unionen.se/kurser-och-aktiviteter.

Logga in på unionen.se och se till att vi har rätt kontaktuppgifter till dig. Om
 du vill ha nytt lösenord kan du få det via unionen.se/logga-in. 

Mathias Westerberg.

Mathias är ny chef i Jönköping

Gå en kurs och bli en starkare facklig förtroendevald



Nära Dig - Medlemsblad för Unionen Småland
Unionen Småland, Nygatan 19B, 352 31 Växjö
Ansvarig utgivare: Magnus Sjöholm. Redaktör: Karolina Ekstrand
Tryck: V-TAB, www.v-tab.se
Distribueras till medlemmar i Unionen Småland.

Bli stärkt i din chefsroll Samtliga chefskurser, mer information  
och anmälan på unionen.se

Arbetsrätt för chefer
För att du ska utöva ett bra och tydligt ledarskap behö-
ver du känna till de viktigaste arbetsrättsliga lagarna 
som du möter i ditt dagliga arbete. Vi tar upp de van-
ligaste paragraferna i  medbestämmandelagen (MBL) 
och lagen om anställningsskydd (LAS).
12 april, Unionen, Kalmar

Medvetet ledarskap
Hur är du som chef?  
Genom ökad självkänne-
dom om dina ledaregen-
skaper får du bättre förut-
sättningar i din chefsroll. 
Ny eller erfaren chef har 
ingen betydelse. Det viktiga 
är att du vill utveckla din 
förmåga att leda andra  
genom att först leda dig 
själv.
Kursen ger dig verktyg och kunskap som ökar din 
självinsikt och skapar förutsättningar för att du ska 
känna dig trygg som individ och som chef.
2 maj, Elite Stora Hotellet, Jönköping 

Chefens arbetsmiljöansvar
Som chef har du allt att vinna på att ha en god kompe-
tens i systematiskt arbetsmiljöarbete. Om du som ledare 
kan få personalen att må bra kommer du att lyckas i ditt 
chefsuppdrag, även ur ett företagsekonomiskt perspek-
tiv. Vi fokuserar på det ansvar som ligger på dig som 
chef utifrån arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen 
samt föreskrifterna från Arbetsmiljöverket.
16 maj, Best Western, Karlshamn

Hålla lönesamtal
Utvecklingssamtal,  lönesamtal, lönebesked? Hur kan 
man vända dessa formella uttryck till något positivt som 
skapar ett driv och en vilja att komma framåt för både 
företag och medarbetare? Vi ger tips kring hur ett bra  
lönesamtal kan planeras, genomföras och utvärderas.
8 mars, Elite Stora Hotellet, Jönköping

Ge och ta emot feedback
Feedback är ett av de viktigaste verktygen i dialogen 
med dina kollegor och medarbetare. Feedback leder 
utvecklingen framåt. Tydlig och specifik feedback ger 
en trygghet och förtroende i en organisation.
28 mars, Unionen, Kalmar

Om du har frågor eller  
behöver rådgivning ringer du 
0770–870 870 så får du hjälp 
av Unionens medlemsservice. 
Det går också bra att skicka 
in din fråga via ett formulär 
på unionen.se/skicka-din-
fraga.

Om du vill träffa en ombuds-
man gör du det enklast  
genom att boka en tid. Skicka 
e-post med dina kontaktupp-
gifter och kort beskrivning 

av ditt ärende till smaland@
unionen.se.

Har du missat informa-
tion och erbjudanden från 
Unionen? Då kanske du har 
spärrat din e-post för utskick 
från oss. Skicka e-post till 
smaland@unionen.se och be 
oss häva spärren så riskerar 

du inte att missa något.

Och du följer väl Unionen 
Småland på Facebook!

Försäkrings-
information
Som medlem i Unionen är du 
välkommen att delta på våra 
informationsträffar om försäk-
ringar och din framtida pen-
sion. Föreläsningarna är gratis 
och personer som ännu inte 
är medlemmar i Unionen är 
också välkomna. På unionen.
se under Kurser och aktiviteter 
hittar du aktuella tillfällen.

Få svar hos Unionens medlemsservice


