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Kansliflytt

Mer pengar när du vabbar

genom vårt kollektivavtal får du som vårdar sjukt barn, utöver ersättningen  
från Försäkringskassan, extra ersättning från arbetsgivaren under de tio  
första VaB-dagarna per kalenderår.

Du tjänar på kollektivavtal! 
de här och många andra förmåner gäller för dig och alla dina kollegor tack vare att  
du tror på idén om att föra en gemensam talan för kollektiva lösningar. 

I helgen flyttar vi kansliet till tillfälliga lokaler på Tegeluddsvägen 21 i 
Stockholm. Vårt eget hus på Sturegatan ska renoveras under dryga året.  Från 
klockan 12.00 i morgon fredag har vi därför ingen tillgång till nätverk eller 
telefonväxel. Måndag morgon ska allt fungera som vanligt igen.

Officersförbundets hemsida ligger fortfarande nere. Det har den 
gjort sedan i början av juli då ett intrång upptäcktes.

Upptäckten av intrånget gjordes då vår hemsida var en av de som 
presenterades som åtkomliga på internetforumet Flashback. Vi vet inte 
om någon varit inne på sidan eller om det bara vara ett sätt att visa hur 
sårbart vårt system är. Vi har ändå valt att stänga hemsidan till dess att 
säkerheten är helt återställd.

Nästa vecka kommer säkerhetstesterna att fortsätta, det innebär att 
hemsidan kommer att ligga nere även under hela nästa vecka. Under 
tiden kommer vi att använda Facebook för att publicera information.

Kontakta kansliet
Behöver du som medlem ändra något i dina medlemsuppgifter eller titta 
på dina försäkringsuppgifter får du ta kontakt med kansliet för hjälp med 
detta. I första hand via e-post kansliet@officersforbundet.se och i andra 
hand telefon 08-440 83 30.

Under nästa vecka kommer vi också att försöka ta fram en alternativ 
lösning för officersföreningarnas styrelser så att de kan komma åt sina 
medlemsregister. Särskild information om detta skickas direkt till of-
ficersföreningarna via mejl.

Hemsidan fortfarande ur 
funKtion
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