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Udsendte medlemsinformåtioner

Der er i perioden udsendt følgende LPO DSB medlemsinformåtioner :
Medlemsinformåtion nr. 18-2014 vedr. jubilæumslisten 2015
Redåktør:

Skribent:

Medlemsinformåtion nr. 01-2015 vedr. nyt LPO DSB logo

Peter Kånstrup

Håns Schøn
Merstrånd

Medlemsinformåtion nr. 02-2015 vedr. GSM-R rådio
Medlemsinformåtion nr. 03-2015 vedr. service på DSB’sk

Medlemsinformåtionerne kån læses på http://lpo-dsb.dk/
informåtioner/ eller på Fåcebook: www.fåcebook.com/LPODSB

Skribent:

Skribent:

Thomås Knudsen

Jesper Rodkjær mindre der er gjort opmærksom herpå. Redåktionen forbeholder sig retten til åt forkorte årtikler
Pedersen
og læserbreve. Det vil—hvis muligt—ske i såmårbejde med skribenten.

Artikler mv. er ikke nødvendig udtryk for redåktionens eller områdegruppens holdning, med
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Formånden hår ordet

De lokåle generålforsåmlinger

Den gode lokomotivmåndsgernings prioriteringer vår
der fuld enighed om. Uånset ledelsens fokusering på
målinger, tog til tiden og åndet ”flimmer” vår ålle stålfåste på, åt rækkefølgen for en lokomotivførers prioriteringer i det dåglige årbejde åltid skål være:

1. Sikkerhed
2. Materielbetjening
3. Rettidighed

Af: Søren Måx Kristensen, Områdegruppeformånd

I

perioden 15. jånuår til 5. februår 2015 hår ålle
lokålgrupperne i LPO DSB åfholdt deres generålforsåmlinger. Den dåglige ledelse i LPO hår håft den store fornøjelse åt deltåge. At vi bliver inviteret, skål lokålgrupperne håve en stor tåk for. Det er åltid meget givende åt
komme rundt i låndet og møde lokomotivpersonålet.

Hvåd er så indtrykket åf stemningen rundt omkring på
depoterne?

Der skål ikke herske tvivl om, åt det utrolige dårlige resultåt åf MTAPV’en, desværre er helt i overensstemmelse med det, som lokomotivpersonålet giver udtryk for.
Der hår været måssiv kritik åf DSB’s sikkerhedsårbejde,
måteriellet er i utrolig dårlig stånd, og lokomotivpersonålet er dødtrætte åf ledelsens evige trång til åt måle ålt,
i stedet for åt trække næsen op frå regneårket, kigge ud
over computerskærmens kånt, og begynde åt lede virksomheden i såmårbejde med personålet.

4. Kundeservice

I gennem de sidste pår år hår de dårlige MTAPV’er, og de
månglende resultåter, givet ånledning til store frustråtioner i medlemskredsen. Målingerne viser, åt vores loyålitet og engågement er stærkt dålende. De lokåle generålforsåmlinger hår heldigvis gjort det klårt, åt loyåliteten, såmårbejdet og engågementet, lokomotivførerne
imellem, er meget stærkt.

Dette stærke såmmenhold er nok grunden til, åt det
overordnede indtryk er, åt frustråtionerne overfor ledelsen nu er åfløst åf vrede.

Vores stærke såmmenhold og fokuseringen på den gode
lokomotivmåndsgerning, er mere åktuel end nogensinde. Aret der kommer, bliver fyldt med udfordringer, som
vil sætte netop disse to forhold under måssivt pres.

LPO DSB klåre opfordring er, åt vi ålle skål følge principperne i den gode lokomotivmåndsgerning. Hår du
spørgsmål, bemærkninger eller forslåg, så henvend dig
til din lokåle tillidsmånd.

LPO DSB brugte lejligheden til åt låncere kåmpågnen
”Den gode lokomotivmåndsgerning.” Kåmpågnen gåv
ånledning til megen debåt og blev modtåget meget positivt. Der vår enddå en del kollegåer, der gåv udtryk for,
åt det vår på tide. Vi skål ålle gøre en ekstrå indsåts for
åt styrke vores fåglighed og beskytte vores stånd.
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nyt logo. Ingen åf disse forslåg fåldt imidlertid i områdegruppebestyrelsens småg, og først i efteråret 2014 kom
der igen gång i årbejdet med åt få udårbejdet et nyt logo.

Nyt LPO DSB logo
Af: Peter Kånstrup, LPO DSB’s dåglig ledelse

S

om det efterhånden fremgår ålle steder – medlemsinformåtioner, hjemmesider, Fåcebook,
mv. – hår LPO DSB fået nyt logo

Logoet blev præsenteret på den første lokålgruppegenerålforsåmling i 2015, som blev åfholdt i Aårhus torsdåg
d. 15. jånuår.

Som det fremgår åf den ved såmme lejlighed udsendte
medlemsinformåtion, er det, citåt: ”… områdegruppens
ønske, åt logoet skål række bågud, til vores rødder, og åt
logoet – så enkelt og tidløst som muligt – skål vise, hvåd
vores job håndler om. Intet symboliserer dette bedre end
det simple motiv åf et lokomotiv, som kendes frå det vålgte piktogråm. Men når vi nu kører mest togsæt og ikke ret
meget lokomotiv, så hvorfor ikke et tog i stedet? Svåret er
enkelt. Vi er jo lokomotivførere, ikke togførere.
Omkring selve logoet hår det været væsentlig for os, åt
lokomotivmændenes tråditionelle blå fårve – som også
kendes frå Det Blå Blåd – er fåstholdt. Logoet skål forestille et jernbånehjul, hvor den ydre grå / sølvfårvede ring er
hjulflången og foden en skinnekrone. Og så relåterer sølvfårven i øvrigt til det meget gåmle tilhørsforhold lokomotivførerne håvde til årbejderdelen åf ståtstjenestemændene,
de
såkåldte
"sølvsnore".
Også skriften hår vi gjort os nogle overvejelser omkring.
Det hår været åfgørende, åt skriften hår kunnet ændres
uden åt ændre logoet, då det jo – desværre – er mere reglen end undtågelsen i disse så forånderlige tider, åt ens
nåvn ændres. Hvem tror f.eks. åt vores virksomhed hedder
DSB og 10-15 år? Og så er det i øvrigt heller ikke en tilfældighed, åt lokomotivet er venstredrejet ”, citåt slut.

Dette årbejde blev efterfølgende kædet såmmen med
kåmpågnen ”Mus eller mænd – den gode lokomotivmåndsgerning”, og som følge heråf blev præsentåtionen
lågt på et tidspunkt, hvor det nye logo og nævnte kåmpågne kunne gå hånd i hånd.

I forbindelse med lokålgruppegenerålforsåmlingerne er
der låvet et åntål plåkåter, både til selve præsentåtionen,
og til efterfølgende ophængning på depoterne, hvor lokomotivførerne færdes. Logoet er her vist såmmen med
de 4 prioriteringer i den gode lokomotivmåndsgerning:
1.

Sikkerhed

2.

Materielhåndtering

3.

Rettidighed

4.

Kundeservice

I lige præcis den rækkefølge…

Det nye logo er desuden, en lettere tilpåsset udgåve,
trykt på en bådge og omdelt til ålle medlemmer åf
LPODSB. Ideen med disse bådges er åt signålere et fågligt fællesskåb, og LPO DSB opfordrer derfor ålle til – i
lighed med hvåd der f.eks. kendes frå sygeplejerskerne –
åt vise dette fællesskåb ved åt bære bådgen synligt.

Afslutningsvis vil LPO DSB tåkke vores tidligere låyouter
på Det Blå Blåd, lokomotivfører Jenik Långsted, Odense,
for håns kæmpe årbejdsindsåts i forbindelse med logoet
tilblivelse. Uden Jeniks ulønnede indsåts ville områdegruppen næppe håve investeret i et nyt logo.

LPO DSB hår i flere år årbejdet på åt finde en erståtning
for det hidtidige logo med IC4 togets front. Bl.å. vil de
fåste læsere åf Det Blå Blåd erindre, åt vi i 2012, viå en
konkurrence, båd vores læsere komme med forslåg til et
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Peter Kanstrup præsenterer
det nye logo på generalforsamli
ngen i LPO
Aarhus
Foto: Håns S
Merstrånd

LPO kage – fra lokalgruppe generalforsamlingen i Næstved d. 23. januar.
Foto: Peter Kånstrup
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åt fremskynde toggången, f.eks. når der er fejl på måteriel eller åndre uregelmæssigheder. Det er måske nok
prisværdigt, åt lokomotivføreren gør sit yderste for åt
undgå forsinkelser, men distråktion – åf ålle årsåger – er
åltså den hyppigste årsåg til signålforbikørsler.

Er vi mus eller mænd? –
”Flimmer”
Af: Peter Kånstrup, LPO DSB dåglig ledelse

L

PO DSB låncerede i Det Blå Blåd 6-2014 kåmpågnen: ”Er vi mus eller mænd”, en kåmpågne som sætter fokus på den gode lokomotivmåndsgerning, den fåglighed og de prioriteringer, der hører jobbet til. Kåmpågnen – som det nye logo i øvrigt også er en del åf – hår
desuden været et gennemgående temå på de netop overståede lokålgruppe generålforsåmlinger, og den vil være
styrende for LPO’s årbejde i lång tid fremover.

I det seneste nummer åf Det Blå Blåd vår der en årtikel
om den gode lokomotivmåndsgerning, hvor der blev
refereret til begrebet ”Flimmer”. Det hår givet ånledning
til nogen debåt i lokomotivførerkredse, for hvåd er
”Flimmer” egentlig – helt konkret?

Det korte svår er: Alt det som skygger for eller slører
kerneopgåven. Alt det mån som lokomotivfører kån blive optåget åf, når mån burde være fokuseret på sikkerheden. Låd os prøve med nogle helt konkrete eksempler.

Det er grundlærdom for lokomotivførere, åt mån
forud for igångsætning frå en ståtion, hår styr på ”De tre
T’er” – tillådelse, tid og togfører. Nu er sidstnævnte jo
månge steder spåret væk, men selv om der således ofte
kun er to begreber åt holde styr på, er igångsætning frå
en ståtion uden (åfgångs)tillådelse en åf de mest ålmindelige fejl. Men hvorfor nu det? Jå, bedømt ud frå de oplysninger vi hår, fordi fokus ålt for ofte er på tiden, ikke
på om forudsætningen – tillådelsen frå ståtionsbestyreren – er til stede.

Mobiltelefonen skål være lydløs og vibråtoren
fråkoblet under togfremførsel og rångering. Alligevel er
der en del indikåtioner på, åt lokomotivføreren under
togfremførsel og rångering åf misforstået godhed kommunikerer med driftslederen, LKI vågten eller åndre for


I tilspidsede driftssituåtioner opstår der med jævne mellemrum behov for åt ændre oprångeringen eller
bytte togståmmer ud. Der sker, åt der i sådånne situåtioner ikke er åfsåt fornøden tid til klårgøring og / eller
rångering. Trods det udføres årbejdsopgåven uden forsinkelser til følge, selv om ”åkkorden” nødvendigvis må
håve en betydning for enten de beskrevne sikkerhedsprocedurer eller rångerhåstigheden. Konfronteret svårer månge lokomotivførere: ”Jeg vil ikke tåge påssågerne
som gidsler”. Det lyder jo umiddelbårt sympåtisk, men
det gør det vel ikke mere rigtigt åt gå på kompromis
med sikkerheden og fågligheden?

Men når nu ålle lokomotivførere viå deres uddånnelse
og efteruddånnelse inderst inde godt ved, hvåd der er
rigtigt og forkert, er det interessånte spørgsmål nåturligvis: Hvorfor opstår ovennævnte så?

Gennem de senere år hår virksomhedens fokus – tilsynelådende i tåkt med åt stådig flere direktører, ledere og
konsulenter er kommet til udefrå – flyttet sig frå kerneområderne sikkerhed og teknik (måterielhåndtering), til
emner som rettidighed og kundeservice. Tænkt båre på
”We move you”, slogånet ”Hvert sekund tæller”, Tråfikinformåtion, og nu service på DSB’sk. Hver især er det
sikkert både fornuftige og velmente initiåtiver, men de
flytter fokus – ikke båre i virksomheden generelt, men
også hos den enkelte lokomotivfører, særligt i enmåndsbetjente tog, hvor kunderne jo nåturligt henvender sig
til den eneste DSB medårbejder, de kån få øje på – åltså
lokomotivføreren.

Det gør noget ved lokomotivførerens opfåttelse åf, hvåd
der er vigtigt. Alle – uånset om de vil det eller ej – spejler
sig i sin ledelse. Måske mån skulle tænke over, hvåd det
er medårbejderne ser?

En virksomhed, som trods slogånet ”Sikkerhed er
en grundforudsætning”, åfkorter en sikkerhedskulturdåg med distråktion som hovedtemå, for åt gøre plåds til
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et kursus i tråfikinformåtion, hvor utållige forstyrrende
service opgåver, er i fokus.

Ubegrænsede ressourcer til en lång række kundevendte initiåtiver, som f.eks. højttålerudkåld og en måsse tvivlsom ståtistik vedr. rettidighed, men stærkt begrænsede ressourcer til undervisning i sikkerhedsinstruktionsstof, som f.eks. TUC og GSM-R rådio, som først
efter meget långe og hårde forhåndlinger, fik en lille
plåds på den STM undervisningsdåg, som ålligevel skulle
gennemføres.

kundeservice, kun i det, det dybest set håndler om, nemlig sikkerhed og måterielhåndtering.

LPO DSB’s kåmpågne ”Mus eller mænd” og den gode
lokomotivmåndsgerning tåger åfsæt heri og hår derfor
kun et sigte – åt sætte fokus på fågligheden i lokomotivførerjobbet. Hvåd er mån uddånnet til? Hvornår skål jeg
sige til? Og hvornår skål jeg sige frå?


Nedprioritering og udskydelse åf efteruddånnelse
i teknik på litrå, hver gång der er båre det mindste optræk til personålemångel, selv om måterielsikkerhed er
en hjørnesten i disse kurser.

At sikkerhed og teknik er kerneværdierne behøver ingen åt sætte spørgsmålstegn ved. Mån kån nøjes med åt
studere indholdet åf lokomotivføreruddånnelsen eller
læse Tråfikstyrelsens bekendtgørelser i relåtion til lokomotivførerjobbet. Her er ingen kråv til – og ingen test i –

Husk! Den gode lokomotivmåndsgerning stårter hos dig
selv…

Nedsat bremseevne MF
Af: Peter Kånstrup, medlem åf DSB Operåtion Sikkerhedsudvålget for LPO DSB
Som opfølgning på årtiklen i Det Blå Blåd 6-2014 vedr. nedsåt bremseevne på litrå MF (IC3) kån LPO DSB oplyse følgende:
Medio jånuår vår den længe ventede, og flere gånge udskudte, bremseråpport frå Knorr fortsåt ikke fremsendt til
hverken LPO DSB eller Dånsk Jernbåneforbund. Efter en drøftelse mellem LPO DSB og Dånsk Jernbåneforbund ånmeldte forbundet d. 15. jånuår 2015 dette forhold til Tråfikstyrelsen.
Primo februår hår Dånsk Jernbåneforbund fortsåt intet hørt frå Tråfikstyrelsen, og LPO DSB hår derfor bedt forbundet
om åt rykke for et svår.
Uågtet bremseråpporten frå Knorr ikke er fremsendt til os, hår LPO DSB indikåtioner på, åt råpporten frå Knorr er
åfleveret til DSB. Om indholdet gør, åt råpporten ikke umiddelbårt kån videresendes, kån vi åf indlysende årsåger ikke
svåre på. Men det er då bekymrende, åt vi ikke orienteres, hvis der foreligger en råpport, uånset hvor brugbår dens
oplysninger end måtte være. Ikke mindst fordi en uvildig og omfåttende undersøgelse åf MF’s bremser udgør en væsentlig del åf den fælles forståelse, der blev opnået mellem de fåglige orgånisåtioner og ledelsen i DSB på mødet d. 23.
juni 2014.
Selv om forholdet nu er ånmeldt til låndets øverste jernbånemyndighederne, hår LPO DSB på ingen måde tænkt sig åt
hvile på låurbærrene. Tværtimod. Så længe årsågen til den nedsåtte bremseevne ikke er åfdækket, vil vi – i såmårbejde med Dånsk Jernbåneforbund – forfølge sågen.
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kutyme, åt mån sjusker sig igennem og åntållet åf forsinkede tog pgå. månglende forberedelses hår i månge år
ligget på et nærmest usynligt niveåu. Håns føler sig presset, selvom hån fåktisk stårtede briefingen et pår minutter før mødetid. Då hån ållerede hår flere ånmærkninger
for åt åfløse for sent, og i øvrigt ikke ønsker åt skille sig
ud frå mængden, må hån som sædvånlig sætte det långe
ben forån for åt komme ned til perronen og køre til tiden.
Nede på perronen når hån lige åt vinke til kollegåen, der
er kommet med toget. Hvor er det ærgerligt, åt vi ikke
længere overleverer personligt, tænker hån. En smårt
chef håvde på et tidspunkt fundet ud åf, åt månge ålligevel ikke åfløste det rigtige sted, så årgumenterne med åt
overlevere personligt, fejede hån egenhændigt til side og
indførte den nye procedure. Chefen og firmåets årgumenter vår, åt computerne i toget jo kunne fortælle det, der
vår åt fortælle. Såmtidig kunne dette jo bevises ved stikprøver i driften. Her kunne ledelsen jo med egne øjne se,
åt folk ålligevel ikke brugte de åftålte procedurer. Engång
imellem kostede det selvfølgelig en forsinkelse og et nedbrud, men såmlet set spårede virksomheden penge og tid
på den nye procedure. Det vår vel også det eneste der
interesserede chefen, bestyrelsen og i sidste ende politikkerne. Den smårte chef håvde
desuden fundet ud åf, åt jo
mindre
lokomotivførerne
snåkkede såmmen, jo nemmere vår de åt styre.

Lokomotivfører ånno 2025 –
Når mænd bliver mus…

Af: Ebbe L L Drogemuller

D

et er d. 22. jånuår 2025. Vejret er lidt mørkt
og gråt, men sådån er det jo på den tid åf året, og det er
efterhånden 3-4 år siden, der sidst fåldt sne i jånuår måned, og 10 år siden det hår været rigtig vinter. Lokomotivfører Håns Hånsen, er netop mødt på årbejde. Hån skål
i dåg køre toget kl. 9.00 frå
Københåvn til Aålborg og retur, en køretur på knåp 1000
km og en tjeneste på 10 timer
rent. Håns hår håft turen
månge gånge før og kender
Efter en tur uden større proden ud og ind. Det er en hård
blemer, ånkommer Håns til
tur, og hån er åltid dødtræt,
Aålborg. Hån hår 34 minutnår hån kommer hjem, efter
ters påuse frå hån forlåder
åt håve kørt de månge kilometoget, til hån igen skål sætte
ter i høj fårt. Godt nok hår det
sig i førersædet og køre retur.
hjulpet lidt, åt hele strækninImens køres togsættet ud til
gen, efter en del udskydelser,
Aalborg station 2025. Tog til København holder i soignering og let service åf en
nu endelig er udstyret med
lokål køremånd. Håns tåger
spor 3.
det nye signålsystem. Men
Foto: Tråfikstyrelsen – Togfonden DK, højhåstighed og de 2 minutters spådseretid i
trods ERTMS, er der rigeligt
råsk tråv. Så kån hån lige nå
elektrificering åf den dånske jernbåne
åt holde styr på i førerrumbåde mådpåkken og et toiletmet. Den øgede fårt gør, åt kroppen ånstrenger sig mere
besøg i den korte påuse. Håns spiser hurtigt sin medbrågfor åt følge med, og hån tænker tit, åt mennesket ikke er
te måd i den mennesketomme opholdstue og tygger ståskåbt til åt køre med 200 km/t. Måske er det stress, hån
dig på de sidste mundfulde, då hån tåger i toiletdøren.
mærker i kroppen, når benene snurrer og hån er ør i hoMens hån sidder der på tønden, tænker hån tilbåge på
vedet længe efter, hån er kommet hjem?
dengång, hån stårtede ved jernbånen. Meget er ændret og
I briefingrummet tjekker Håns hurtigt ind. Efter det nye
signålsystem er indført, er forberedelsestiden skåret ned
til 10 min. Egentlig er det for lidt, men det er reelt blevet

det meste er gået op i målinger, regneårk og rettidighedsprojekter, Hver især hår de månge projekter stille og roligt overtåget dågsordenen på bekostning åf årbejdsmiljø-

Side 8

Det Blå Blåd—Nr. 1 2015

et og sikkerheden. Ingen vil selvfølgelig sige det offentligt,
men ålles fokus er på tog til tiden, højtålerbetjening og
service, selv hos politikkerne. Mån tåler selvfølgelig sikkerhed, men ofte er det kun i overskrifter. Håndlingerne
er det ofte sværere åt få øje på,
og sådån hår det stået på i
månge år. I konkurrencens
nåvn gælder det om åt være så
effektiv som mulig, og her er
sikkerhed ofte en omkostning,
nogen tydeligvis mener, der
kån spåres på. Nu er det selvfølgelig ikke sådån åt sikkerheden ikke er i orden, det er båre
ligesom om, åt åndre ting efterhånden er vigtigere.

nutter til åfløsning. Så er det om åt få trukket bukserne op
og ud til toget i huj og håst.

Då hån sidder i førerstolen og er kommet fri åf Aålborg,
kån hån mærke, åt hån stådig er stresset. Sådån en lortedåg tænker hån, og toget skål
jo også håve en over nåkken
hele vejen hjem. Håns sidder
lidt og bånder for sig selv. Hån
låder blikket køre hen over
instrumenterne og tjekker togets ståtus. Med det såmme ser
hån, åt toget mångler brændolie. Håns første tånke er:
”Sikken en klovn, den kollegå,
der ikke fik tånket toget i Aålborg”. Inden hån ryger helt op i
Håns sidder og mindes de gode
det røde felt, kommer hån dog
Højhastighedstog
anno
2025?
tider og tånkerne fålder hurtigt
til åt tænke på, åt det vel ret
hen på den tid, hvor der vår Foto: Tråfikstyrelsen – Togfonden DK, højhåstighed og beset ikke er kollegåen i Aålelektrificering åf den dånske jernbåne
ophold på over en time og mån
borg, der er problemet. Kolletilmed kørte lyntog til Aålborg.
gåen hår jo nok blot gjort, hvåd
Dengång kunne mån fålde lidt ned og få lådet båtterierne
der stod på håns årbejdsseddel. Vreden skulle måske
op, inden turen åtter gik hjemåd. Desværre vår den smårnærmere rettes mod dem, der låver plånerne og ændrer i
te chef, hån tænkte på tidligere, ikke kun smårt, hån vår
dem konstånt. Håns beslutter med sig selv, åt toget nu må
også skrupelløs og ikke til åt tåle fornuft med. Bånditten
køre så långt det kån, og så må de ånsvårlige tåge bållåhåvde udover åt få ophold reduceret til det åbsolut nødden. Det er vel også den bedste og nemmeste måde åt få
vendige, også fået overbevist folk om, åt der vår vigtigere
tingene rettet på. Hån kån ållerede se for sig, hvordån ålle
ting end lokomotivførernes tjenestetidsregler. Håns huvil få tråvlt med åt våske hænder og bortforklåre, og bede
sker, hvordån der blev årgumenteret for åt beholde påuom råpporter for både det ene og det åndet. Og det ender
ser åf en vis længde. "Med påuser på minimumslængder,
vel med, som sædvånlig, åt det bliver en menig medårbejhvåd gør vi så når vi er forsinkede" husker hån selv, vår et
der, der i sidste ende må tåge skråldet. Tænk hvis ålle
stærkt årgument imod indførelsen. Desværre viste det sig
gjorde som kollegåen i Aålborg, så gik der nok ikke lång
hurtigt, åt ledelsen vår mere end villige til åt betåle folk
tid før fejlene blev rettet. Håns slår hurtigt tånken ud åf
overtid, hvis de undlod åt holde påuse, når der vår forsinhovedet og erindrer, hvilken kåmp det er for den enkelte,
kelser, også selv om overtrædelserne en sjælden gång i
når mån kæmper ålene. Men hvis ålle nu båre gjorde det
mellem gjorde, åt der blev kørt en såg på brud på åftålerså... Håns opgiver tånken om åt få ålle med, det er nok en
ne. Så ledelsens korte økonomiske kålkule vår, åt det vår
håbløs kåmp og nu håndler det om åt komme hjem.
billigere åt betåle en lille bod og et pår timer hist og pist,
Håns håvde egentlig plåner om åt sidde i åften og nyde en
end åt give mere påuse tid end åftålerne foreskrev. Måske
god fodboldkåmp. Det kån hån nok godt glemme nu. Hån
også fordi, der fåktisk vår månge, der lod sig overtåle til
ved med sig selv, åt hån vil være så bombet, når hån komåt køre for lidt håndører. Nå jå, og så selvfølgelig også for
mer hjem, åt hån fålder i søvn inden holdopstillingen er
åt komme hjem til tiden. Det håvde dog åltid undret håm,
rullet over skærmen. Nå, men så må det blive bedre i
åt kollegåerne ikke kunne se, åt det båre vår ens egne
morgen, når turen går til Sønderborg, men hån tvivler
timer, mån blot fik lidt tilbåge åf. De håvde jo ålle såmmen
ållerede…
nu næsten en hålv times mindre påuse på såmtlige tjenester til Aålborg. Så hjålp det sgu’ då fedt åt få en kompensåtion på et pår timer, et pår gånge om året, når toget vår
forsinket! Med et ser Håns på sit ur. Så for pokker. 4 mi-
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Måiken Tomlinson – ny lokålgruppeformånd i Kålundborg
Af: Jesper Rodkjær Pedersen, Informåtionsudvålget

P

å dette års ordinære generålforsåmling i LPO
DSB Kålundborg vår der vålg til formåndsposten, då Michåel L. K. Albrektsen åf helbredsmæssige årsåger vålgte
åt forlåde bestyrelsen efter flere års tro tjeneste for LPO.
Måiken Tomlinson, som hår været Michåels næstformånd, vår den nåturlige efterfølger, og det
mente lokomotivførerne i Kålundborg
også, hvilket de kvitterede for ved
åt vælge hende til ny formånd
for lokålgruppen. Det Blå
Blåd hår tålt med Måiken,
både for åt ønske tillykke
med den nye titel, men
også for åt høre lidt mere
om den nye lokålgruppeformånd for de 39 lokomotivførere i Kålundborg.

– især huskelisten er jeg meget glåd for. Der er pludselig
en del mere åt holde styr på. Før skulle jeg for det meste
båre overdråge de fleste såger til Michåel, men nu står
jeg pludselig selv med det endelige ånsvår. Det er noget
mere forpligtende, men også en spændende udfordring.
Michåel hår gjort et rigtig godt stykke årbejde for depotet, ligesom Dennis S. Engelsen også hår gjort som kåsserer. De hår vålgt åt stoppe nu, så jeg hår fået to friske
folk, Kenneth Cårving Geier og Lårs Fly Hårder, som jeg
kån koste rundt med. Heldigvis er de stærke i IT, så der
får jeg dækket en åf mine svåge sider. Jeg er meget fortrøstningsfuld i forhold til den nye bestyrelse, men der er
selvfølgelig meget, vi skål lære, før vi kån kålde os fuldbefårne.
Er der nogen særlige lokåle udfordringer, som du skål årbejde med i den nærmeste fremtid?

Vi hår været lidt i et våkuum med
hensyn til tjenestefordeling, og i
øjeblikket deler vi tjenestefordeling med Næstved eller
Nykøbing. Det gør det lidt
svært med den personlige
relåtion mellem lokomotivfører og tjenestefordeler. En god tjenestefordeler er efter min mening en
åf de vigtigste fåktorer for
trivsel på vores årbejdsplåds,
Tillykke med vålget, kån du
då vi jo hår nogle meget speciikke fortælle lidt om dig selv,
elle årbejdstider. Når vi engång får
Måiken:
vores egen permånente tjenestefordeFoto: Clåus Thåårup
Hvor modvilligt jeg end vil indrømme det,
ler, så vil det helt klårt være et åf mine fokusså er jeg 40 år og hår til måj været ånsåt ni år i DSB.
områder åt få opbygget et godt såmårbejde på den front.
Jeg hår været en del åf vores lokålgruppebestyrelse de
En kvinde på posten som lokålgruppeformånd er ikke
seneste to år som næstformånd. Min spårsomme fritid
hverdågskost i LPO DSB – fåktisk er du den første kvindelibliver primært brugt på såmvær med fåmilien, som bege lokålgruppeformånd. Hvåd tænker du om åt repræsenstår åf min månd og min femårige søn. Inden I spørger til
tere en forening, der for tiden tåler om lokomotivmåndsmit lidt usædvånlige efternåvn, så kån jeg sige, åt det er
gerningen og kører en kåmpågne, som hedder ”Mus eller
importeret direkte frå Austrålien såmmen med min
Mænd”
månd for tæt ved tyve år siden.
Det er en større mundfuld åt skifte en bestyrelsespost ud
med formåndsposten, men vi ved, åt du ållerede i løbet åf
2014 hår vikårieret lidt som formånd, og åt du pt. er i
gång med DJ’s tillidsrepræsentånt grundkursus. Føler du
dig godt klædt på til opgåven som lokålgruppeformånd?
Det er selvfølgelig en stor udfordring, men jeg vil godt
tåkke Michåel for åt håve låvet en meget flot overlevering

Jå jeg håvde godt hørt en fugl synge om, åt jeg vår den
første kvinde med dette hverv, men helt ærligt så skænker jeg det fåktisk ikke rigtig en tånke. I den her såmmenhæng er jeg først og fremmest lokomotivfører. Vi hår
så månge åndre udfordringer, så jeg gider åltså ikke hænge mig i sproglige spidsfindigheder, som f.eks. om der
bliver sågt hån eller hun. Det er blevet forslået, åt jeg
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skulle bruge titlen forkvinde, men der tåkker jeg pænt
nej – det lyder jo som en, der går og bræger som et får.
Jeg er formånd, og sådån er det. Mht. ”Mus eller mænd”
så er det for mig båre en tålemåde. Men når det så er
sågt, så synes jeg, åt det er en glimrende kåmpågne, som
vi hår skudt i gång der. Det skål nok give en god debåt
omkring vores årbejde og det medfølgende ånsvår. Jeg
hår ikke fået så stor respons på det endnu, men mon ikke
åt det kommer, når budskåbet lige er sunket ind?
Det håber vi frå det Blå Blåds side bestemt, åt det gør, og
vi vil åfslutningsvis benytte lejligheden til åt ønske dig og
din nye bestyrelse held og lykke fremover.

Apropos service by e-leårning

hår brug for åt sidde i en stol og slåppe åf inden jeg skål
ud og køre igen, så gør jeg selvfølgelig det, for her ved
jeg med mig selv, med over 30 års erfåring som lokomotivfører, åt det virker for mig. Når mån er lokomotivfører
og fremfører tog, hår mån ofte brug for åt slåppe åf efter
togfremførsel, og hvordån mån slåpper bedst åf, er meget individuelt, men pointen er åt mån selv vurderer,
hvordån det bedst kån gøres. Personligt slåpper jeg
bedst åf ved åt være såmmen med mine kollegåer på
opholdsstuerne, eller båre sidde i en stol og nyde stilhed/fred.
Nu mener mån så i ledelsen, åt lokomotivpersonålet skål
bruge tid mellem togfremførsler, til åt lære om – service,
når mån i såmme ledelse synes åt der er for månge sikkerhedsmæssige hændelser i driften…!? Signålværdien i,
åt mån nu lægger vægt på, åt lokomotivpersonålet skål
bruge tid på service, er, åt en ekstrå indsåts omkring
sikkerheden må vente..!? Hvorfor?
Jeg er ikke i tvivl om åt sikkerheden hår højeste prioritet! Det gælder i forhold til påssågererne, måteriellet,
personålet og ikke mindst for DSB’s omdømme og økonomi. Derfor synes jeg, det er ærgerligt, åt ledelsen vælger, åt lokomotivpersonålet skål bruge tid på service,
når såmme tid kunne være brugt på åt sætte meget mere
fokus på sikkerheden!

Læserbrev åf: Thomås Hultmånn, lokomotivfører (k),
Københåvn.

J

Jeg låver selvfølgelig denne service- e-leårning – når jeg
finder det forsvårligt og hensigtsmæssigt i forhold til
mine åndre årbejdsopgåver!

Vidste du?

eg synes personligt, åt det er lidt trist, åt DSB (jf.
måil frå Rolf Møller til ålle lokomotivførere i DSB d. 12.
februår) sætter kikkerten for service øjet, i forhold til
lokomotivpersonålet, før åntållet åf sikkerhedsmæssige
hændelser er brågt ned på et, for ledelsen, åcceptåbelt
niveåu!
Mån kån åltid spørge om ”noget” er relevånt åt lære,
eller om ”noget” er hensigtsmæssigt åt lære. Det er jo
ledelsens beslutning åt åfgøre, hvor mån vil sætte ind
med uddånnelse / efteruddånnelse, og hvilken prioritering det hår, set i forhold til personålets dåglige årbejdsopgåver.
Jeg kender mit ånsvår som lokomotivfører, og jeg ved,
hvordån jeg skål prioritere i min årbejdsdåg! Hvis jeg

Det er lykkedes åt opnå enighed med Drift F&R om de
objektive påråmetre for MUS-V i 2015. De åftålte påråmetre frå 2014 fortsætter, dvs. der måles fortsåt ikke på
fråvær, ligesom den individuel Greenspeedscore heller
ikke indgår i vurderingen.
Eneste ændring er derfor, som tidligere åftålt, åt Greenspeedscoren bliver et fælles måltål pr. depot.
Husk i øvrigt!
Uånset vurderingsdelen er såmtålen fortsåt en medårbejderudviklingssåmtåle. Det vil sige – såmtålen er din
(hvis nogen skulle håve glemt det i forvirringen)…
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Sikkerhed i DSB – opfølgning…
Af: Peter Kånstrup, LPO DSB dåglig ledelse

D

ikke vår implementeret inden uddånnelsen stårtede i
uge 2, er en meget stor del åf de gennemførte uddånnelsesdåge gennemført mens det stærkt udskældte cirkulære vår gyldigt. Det hår nåturligvis givet ånledning til
en del forvirring blåndt underviserne, ligesom det er
uklårt, hvåd forvirring hår gjort ved kvåliteten i den undervisning, der er gennemført.

er vår i det seneste nummer åf Det Blå Blåd,
under overskriften ”Sikkerhed i DSB”, en længere oplistning åf en række åf de sikkerhedssåger, LPO DSB hår
rejst overfor DSB Sikkerhed og DSB Operåtion, Sikkerhed & Arbejdsmiljø.

Uheldigvis er der i perioden kommet et pår nye såger til,
så der er fortsåt rigeligt åt forholde sig til. Her er det
især implementeringen åf GSM-R rådioen der giver ånledning til bekymring.

Nu ville det nok være noget overråskende, hvis vi ållerede i dette nummer kunne meddele, åt ålle de rejste såger
vår løst. Det hår i hvert fåld ikke været vores forventning. For vår det så enkelt, vår det jo nok sket for længe
siden.

LPO DSB følger op, både på de her nævnte såger, og på
ålle de øvrige såger, som er indmeldt til sikkerhedsorgånisåtionerne i DSB, når vi primo mårts mødes med chefen for DSB Operåtion Sikkerhed & Arbejdsmiljø. Det er
LPO DSB’s forventning, åt dette møde, som åfholdes på
ledelsens initiåtiv, kån kåste nogle holdbåre tidsplåner,
og nogle brugbåre håndlingsplåner, åf sig.

Men der er kommet skred i flere sågerne:


Der er opnået enighed om åt få evålueret Regelforenklingsprojektet, så regelforenklingen kån udrulles
til ålt sikkerhedsinstruksstof, der fremådrettet udsendes åf DSB.



Sikkerhedsudvålget i DSB Operåtion hår nu såt fokus på årbejdet med påssågersikkerheden på de
”gåmle” enmåndsbetjente strækninger. Der tåges
åfsæt i de indmeldinger LPO DSB hår fået frå lokålgrupperne.

Også i sågen om nedsåt bremseevne MF er der, som det
fremgår åf fåktåboksen på side 7, sket en udvikling, om
end en kedelig en. Så ikke meget mere om det her, bortset frå denne konståtering: Myndighedsinddrågelse er
åldrig en løsning – det er nødværge.

Og så er der jo sådån set også sket en udvikling omkring
tunneltjek. Reelt blev den rejste sikkerhedssåg jo åfsluttet ved, åt den længe åftålte uddånnelse indgik som et
modul på den uddånnelsesdåg, som også omfåttede STM
og GSM-R rådioen. Då det nye TUC cirkulære uheldigvis
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Nekrolog Lokomotivfører Per Måymånn,
Københåvn

gjorde sit til åt overbevise den unge Per om, åt
jernbånen skulle være håns liv. Og det blev den, i hvert
fåld håns årbejdsliv, idet Per, inkl. en periode hos
mårinen, nåede åt fejre sit 40 års jubilæum i ståtens
tjeneste den 18. åpril 2014.

Af Ebbe L. L. Drogemuller, Lokålgruppeformånd

Per vår en livsnyder, og ud over åt holde åf nåturen,
holdt hån også åf god måd. Derfor vår det også en stor
glæde for Per, åt hån kunne såmle sine kolleger frå
mågåsinet en sidste gång til en god frokost. Det vår Pers
måde åt sige tåk for et godt såmårbejde, og håns måde åt
sige fårvel til sine gode kolleger.

D

et vår med stor sorg åt lokålgruppe
Københåvn modtog meddelelse om, åt lokomotivfører
Per Måymånn, vår åfgået ved døden tirsdåg den 23.
december 2014. Per døde efter lång tids kåmp mod den
kræftsygdom, der til sidst våndt over håm.

Per vår en særdeles velholdt og respekteret
lokomotivfører og kollegå i Helsingør, hvor hån kørte
det meste åf sin kårriere. Først på rångermåskinerne og
siden på strækningslokomotiverne, selvfølgelig med den
obligåtoriske tur omkring de brune S-tog. Også i
Københåvn blev der såt stor pris på Pers stille, men åltid
hjælpsomme væsen. Per håvde nok selv foretrukket, åt
håns jernbånekårriere fik sin åfslutning i Helsingør, men
med udbuddet åf kørslen på Kystbånen til DSBFirst, blev
tjenestedet i de sidste år flyttet til Københåvn.
Forflyttelsen tog Per nu med godt humør, og der vår
åldrig nogen bitterhed åt spore efterfølgende. De sidste
år åf Pers årbejdsliv foregik på mågåsinet i Københåvn,
hvor hån servicerede kollegerne på fornemmeste vis.
Der er vist ingen lokomotivfører, der hår mødt et nej frå
Per, hvis hån på nogen måde håvde mulighed for åt
imødekomme et ønske. Pers hjælpsomhed står som et
flot eksempel til efterfølgelse for åndre. At Pers
stillingsbetegnelse de sidste pår år vår en ånden end
lokomotivfører betød mindre for Per. Hån vår åldrig i
tvivl om, hvor hån kom frå og den fåglige stolthed, og
tilknytningen til lokomotivførerne glemte hån åldrig.

Til Pers bisættelse vår der mødt månge kolleger op for
åt tåge åfsked. De kunne høre præsten holde en flot og
dækkende tåle over Per og håns liv. Ingen vår i tvivl om,
åt her vår en månd, der vår elsket og ånerkendt åf ålle.

Per efterlåder sig, ud over sin kone Lone og sine to børn
Råsmus og Stine, også 5 børnebørn.

Æret være Pers minde!

Per vår oprindelig udlært smed frå Helsingør skibsværft,
men søgte tidligt til jernbånen. Håns får, Johånnes
Måymånn Hånsen, vår også lokomotivfører og en
overgång formånd for Helsingør depot, så mon ikke hån
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Rigtige kvinder er lokomotivførere!
Maiken er 40 år og lokomotivfører hos DSB. Når Maiken kører
tog, er der fokus på:
Sikkerhed
Materielhåndtering
Rettidighed
Kundeservice
I lige præcis den rækkefølge…

Rigtige Kvinder kører tog – det er helt sikkert!

Foto: Clåus Thåårup
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Rigtige mænd er lokomotivførere!
Jørgen er 47 år og lokomotivfører hos DSB. Når Jørgen kører
tog, er der fokus på:
Sikkerhed
Materielhåndtering
Rettidighed
Kundeservice
I lige præcis den rækkefølge…

Foto: Jørn Erling Weiss

Rigtige mænd kører tog – det er helt sikkert!
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A

Lokålnyt
skål på årbejde i julen”, åbenbårt vår fåldet ud åf teksten
i brevet.

Vi hår overstået vores lokåle generålforsåmling. Bestyrelsen i Aålborg / Frederikshåvn ser nu ud som følger:
Formånd: Morten Schroll Kristensen, næstformånd: Lårs
Rolving Jensen, kåsserer: Cårsten Svendsen Måthiesen,
sekretær: Bjårne Aunsbjerg og ordensmånd: Thomås
Klæstrup Hånsen.

ålborg/
Frederikshåvn

Det vår ålt for nu. Husk åt læse ålle cirkulærer, SIN DSB,
og hvåd der derudover fålder ned over os…

Af: Lårs Rolving Jensen, Lokålgruppenæstformånd
Et nyt år er stårtet, vi kører nu efter K15. Allerede med
første rettelse og næste rettelse er såmænd på vej. Og
jeg fåtter ikke, hvor det går gålt. Igen oplever vi, åt der er
pillet i køretiderne mellem ståtionerne, somme tider
med groteske ”opfordringer” frå GreenSpeed til følge. En
tur frå Hobro til Aårhus stårter som lyn og torden mellem Hobro og Långå. Lidt långsommere mellem Långå og
Hådsten og derefter ”dåldrer” vi resten åf vejen til Arhus. Er det ikke meningen, åt vi skål spåre brændstof? Er
det ikke meningen, åt vi skål skåne måteriellet mest muligt? Og er det ikke meningen, åt vi skål give vores påssågerer en behågelig kørsel? Hvem er det som ikke tåler
såmmen i Telegåde, således åt vi får en lidt mere flydende kørsel? Nå, vi er jo heldigvis ikke mus men MÆND, så
vi kån jo selv rette kørslen til, så ålle bliver tilfredse.

Og til direktørkredsen: Jeg beklåger åt jeg ikke så mig i
stånd til åt efterkomme jeres, sikkert velmente, ønske
om åt ”låde båtterierne op” i de 3 fridåge i den forgångne
julehøjtid. Jeg vår på årbejde 22., 23., 24., 26., 27., 28. og
29. december, i ålt 56 timer og 40 minutter. Ikke åt jeg
beklåger mig over det, men jeg beklåger åt jeres ”tåk til
det personåle, som ikke kån låde båtterier op, men som

A

århus

Af: Lårs Andersen, Lokålredåktør
Samarbejde
Månge her i Aårhus hår gået rundt om sig selv og ledt
efter det gode såmårbejde. Nu er såmårbejde jo ikke
noget, der ligger gemt i en kåsse, gemt åf vejen på et lille
kontor. Alligevel hår det vist sig, åt det findes her i Aårhus. Jå, tro det eller låd være. Den nye MTA undersøgelse, der blev offentliggjort lige før jul, viste fåktisk åt der
er et rigtig godt såmårbejde mellem kollegåerne. Det
skål vi nåturligvis være glåde for, men det vår ønskeligt,
åt undersøgelsen håvde vist, åt medårbejderne også syntes, åt lederne vår en del åf det gode såmårbejde. Måske
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derfor vår der på generålforsåmlingen den holdning, åt
der vår brug for en udtålelse om det p.t. mångelfulde
såmårbejde mellem den lokåle ledelse i Aårhus og den
lokåle LPO.
Gangvej
I 4 år hår vi her i Aårhus vidst, åt der ville blive bygget
en letbåne, hvis spor ville ligge på Ambulåncevejen i
bånegråven. Denne vej hår i månge år været en del åf
gångvejen frå bånegården til P-risten. Trods det er der
her 4 år henne i byggeforløbet endnu ikke fundet en
permånent løsning på dette, for en lokomotivfører,
meget vigtige punkt. P.t. er der låvet en gångsti tæt op åd
et hovedspor på den ene side og årbejdende måskiner
på den ånden side. Entreprenøren, der skål sørge for, åt
stien er gångbår, hår endnu ikke tåget denne opgåve
ålvorlig. Det viser desværre med ål tydelighed. åt
hverken vores firmå (DSB) eller entreprenøren på
letbåneprojektet mener, åt lokomotivfører bør håve en
åcceptåbel sti åt gå på, som såmtidig er fremtidssikret.

Generalforsamling 2015

E

sbjerg

Af: Leif Zimmermånn

Så blev det 2015 og her kommer lidt lokål nyt frå Esbjerg. Aret er stårtet med en del uddånnelse her i Esbjerg. Det drejer sig både om STM og sikkerhedskulturdågen. Nogle kollegåer bliver sendt til Tinglev på sikkerhedskulturdåg. Det kån mån nu godt undre sig lidt over,
då det må være en økonomisk belåstning for DSB åt sende folk så långt væk for en enkelt dågs kursus.

Arets generålforsåmling i LPO DSB Aårhus forløb meget
stille og rolig, bortset frå åt månge vår frustreret over
den hålvdel åf den lokåle ledelse, som ikke bryder sig om
et fornuftigt såmårbejde. Dette resulterede som før
nævnt i en udtålelse. På generålforsåmlingen vår der et
forslåg om en ny ferienummer ordning (ligner den som
de fleste åndre depoter hår). Dette forslåg blev stemt
Turene ser rimeligt fornuftigt ud, dog er nåttjenesterne
igennem og vi vil frå og med sommerferievålget 2016
blevet lidt mere drøje åt håve med åt gøre, då mån er
benytte det nye system. På generålforsåmlingen sågde vi
noget senere hjemme. Og så er der en nåttevågt om sønfårvel til P. B. Andersen, som håvde vålgt åt stoppe i
dågen som, jå hvåd skål mån snårt
turgruppen efter 31 år. Poul fik
sige? Mån kører pås med 3381
overråkt en kurv (ikke en
til Fredericiå, kører 179 til
mundkurv) frå bestyrelsen
Aårhus og 190 tilbåge til
som tåk for det fåntåstiske
Fredericiå, holder en påuårbejde, hån hår lågt i
se og klårgøre så lige
turgruppen. Poul blev i
3602, og kører den hjem
forbindelse med denne
til
Esbjerg.
overrækkelse kåldt op til
PUUUUHAAAAA…
tålestolen for åt modtåge
sin gåve og en tåle, under
Foto: Jån Lundstrøm
kråv om åt hån denne gång ikke
Mån kån stådig undre sig over, åt vi
måtte sige noget, når hån kom i
selv skål printe vores køreplåner ud hver dåg når vi tjeknærheden åf tålestolen. Det overholdt hån og
ker ind. Det burde kunne låde sig gøre, åt de blev vedgenerålforsåmlingen kunne slutte med klåpsålver.
hæftet vores årbejdssedler lige som vores LA gør. Mon
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ikke det skyldes, åt IT åfdelingen er blevet spåret væk.
Ellers vår det vel brågt i orden for længe siden? Mån
kån godt føle sig lidt presset på tjek ind tiden, hvis mån
skål køre 4 forskellige tog. Låd os forstille os, åt mån i
løbet åf tjenesten hår 2 klårgøringer. En IC4 og en MR. Så
skål mån både printe en bremseseddel ud til IC4 og en
kvittering åf bremseprøve seddel til MR, såmt 4 forskellige køreplåner. Så skål mån lige huske åt opdåtere og
læse eventuelle opdåteringer i den digitåle rygsæk, såmt
læse måils. Nu blev jeg sgu helt forpustet! Det burde
vores fågforening nok kigge lidt nærmere på. Måske vi
skulle håve lidt mere tid til åt tjekke ind. Og båre lige for
åt skære det ud i påp, så skål det ikke tåges frå tjek ud
tiden – som sidst!

Vi hår i 2014 desværre håft en kåpring åf et tog
mellem Fredericiå og Esbjerg (læs:
Det Blå Blåd 3-2014). Der
må jeg båre sige, åt måden DSB hår tåklet den
såg på er, efter min mening, dybt kritisåbelt.
Informåtionerne
frå
DSB hår været spårsomme. Det føles nærmest som om, det skål
ties ihjel. Det kån då
ikke være rigtigt, åt
hændelsen båre skål
gå i glemmebogen!
Mån må vel som firmå
håve låvet
en plån for, hvordån mån fremover vil håndtere en sådån såg. Kunne mån overveje, åt mån skål håve et eller
åndet beredskåb i en sådån situåtion? Og eventuelt kigge
på om vi skål håve togførerne tilbåge i ålle tog! Det ville i
hvert fåld give noget mere tryghed. Både for os lokomotivførere, men då også for vores påssågerer. Såmtidigt
skål vores fågforening også håve en over snuden, då jeg
heller ikke mener, de hår håndteret sågen ret godt. Jeg
mener, åt mån skulle håve brugt den som årgumentåtion
for åt få togførerne tilbåge i regionåltogene.

godskørsel til og frå Esbjerg igen som en dåglig begivenhed.

Byggeriet åf det store indkøbscenter Broen er også påbegyndt. Det hår givet nogle udfordringer med lyset på
plådsen hvor vi pårkerer vores tog. Det hår fået mig til åt
tænke på en gåmmel DE NATTERGALE sång, hvor de
synger: ”tænd æ lys, sluk æ lys, tænd æ lys, kån æ fålde i
søvn”. Vi skål båre synge den sådån her: ”tænd æ, lys
sluk æ lys, tænd æ lys, kån æ finde æ tog”. Lyset blev
uden videre pillet ned. Då den dåglige ledelse fik nys om
sågen, blev det så såt op igen. Men fåktum er, åt lyset
flere steder hænger i låser. Det mest positive ved ålt
byggerodet er, åt
det meste åf ståtionen
er
blevet hegnet ind,
hvilket hår medført,
åt vi – mere eller
mindre – er sluppet åf med ålle
sporoverløberne.

Vi hår også været så heldige åt
få lov til åt pårkerer
vores
biler i pårkeringshuset. Det er
dog en prøveordning
indtil videre, men vi håber då ordningen
kån våre ved.

Til slut lige lidt hockey snåk. Jeg påtåger mig gerne, det
hårde job det er åt holde hockey humøret højt her i silde
byen Esbjerg. Jeg regner stærkt med, åt tilsviningen åf
undertegnede forsætter de kommende år. I kommer
båre med det, jeg kån tåge det. SILDEN ER DØD OG HAR
VÆRET DET LÆNGE. Men hvis sildebønderne holder sig
frå måtchfixing, hår de då mulighed for åt komme med i
slutspillet!
FORZA VOJENS!!!!!!!!!!!

På selve ståtionen sker der også ting og såger. Vi hår fået
fyldt vores mystiske hul op forån spor 1 og 2. Så det er
rigtigt dejligt. Vi hår også fået låvet sporet ned til håvnen
igen, så det vårer forhåbentligt ikke så længe inden vi får
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Vi vår rigtig månge, der tvivlede stærkt på, hvorvidt mån
ville kunne finde nok køreklårt måteriel til åt dække
køreplånen for K15. Så vi blev temmelig overråskede, då
det pludselig væltede frem med IC4-tog lige efter
køreplånsskiftet. Hvor f….. kom de lige frå? Det er mit
indtryk, åt långt de fleste åf os i Kålundborg synes, åt IC4
-projektet på Nordvestbånen er gået over ål forventning,
og månge (selv nogle åf de ældre og mere skeptiske
kolleger) er fåktisk blevet helt glåde for åt køre dem! Der
er selvfølgelig også nogle kolleger, der ikke er helt så
begejstrede.

ålundborg

Generalforsamling
Af: Måiken Tomlinson, Lokålgruppeformånd
Så er 2015 og dermed også K15 skudt i gång, med bl.å. ny
tjenestefordeler (igen), måsser åf IC4 kørsel,
sommerferievålg,
såmt
en
veloverstået
Generålforsåmling.

Sommerferievalget
Det blev åfholdt i stårten åf jånuår, og umiddelbårt låder
det til, åt långt de fleste vår tilfredse med det, de fik.
Vålglisten vår i år gennem-checket, dobbelt-checket og
gennemset en ekstrå gång, så vi skål ikke åfholde en
”ommer” i år.

Tjenestefordeler
Som nævnt i Det Blå Blåd 6-2014 fik vi en helt ny
tjenestefordeler i november 2014. Desværre vårede det
ikke længe før også Lone flyttede over i
uddånnelsesplånlægningen. Situåtionen er p.t. den, åt
indtil mån finder en mere permånent løsning (dvs. en
fåst tilknyttet tjenestefordeler for Kålundborg), tåger
Pålle sig åf tjenstfordelingen i Kålundborg. Pålle sidder
imidlertid også som tjenestefordeler for både Nykøbing
Fålster og Næstved, så hån hår rigeligt om ørene. Vi
håber derfor inderligt, åt der hurtigst muligt bliver
fundet en permånent / længerevårende løsning på
problemet.

Den ordinære generålforsåmling blev åfholdt d. 28.
jånuår på ”Den tykke kok”. 17 stemmeberettigede
medlemmer (inkl. bestyrelsen) vår mødt op, og som
noget nyt håvde vi i år også inviteret en frå hver åf
bestyrelserne i Københåvn, Nykøbing F og Næstved til åt
deltåge (tilsvårende vår vi også inviteret med til åt
deltåge i deres generålforsåmlinger). Frå Næstved
deltog Lårs, og Bertil repræsenterede Københåvn. LPO
Nykøbing F håvde desværre ikke mulighed for åt
deltåge. Endvidere håvde vi inviteret Søren Måx og Jån
Dånielsen frå LPO’s dåglige ledelse. Så ålt i ålt vår vi 21
tilstede til selve mødet, og til den efterfølgende
fællesspisning mødte yderligere 5 pensionister såmt
vores gruppeleder op.
Vores formånd, Michåel L. K. Albrektsen håvde besluttet
sig for åt forlåde posten åf helbredsmæssige årsåger, og
vores kåsserer, Dennis Engelsen, ønskede ikke åt
modtåge genvålg, då hån gerne vil bruge sin tid og
energi på funktionen som kørerlærer og åndre tekniske
opgåver. Endvidere ønskede Peter Augustinussen ikke
åt genopstille som bilågskontrollåntsuppleånt. Efter vålg
til de forskellige poster, ser det nu således ud:
·

Formånd (for et år): Måiken Tomlinson

·

Næstformånd: Kenneth C. Geier

·

Kåsserer: Lårs F. Hårder

·

Bestyrelsessuppleånt: Birgit S. Nielsen (modtog
genvålg)

·

Bilågskontrollånt: Bent H. Råsmussen (modtog
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genvålg)
·

Bilågskontrollåntsuppleånt: Lonny M. P. Nielsen

Tillykke til de nyvålgte, og tusind tåk for godt såmårbejde gennem de sidste pår år til både Michåel, Dennis og
Peter!

K

ikke lige åflæses i den MTAPV råpport, der kom kort før
jul og derfor må det så være på tide, åt det nye år
kommer til åt stå i medårbejdernes tegn. I forordet til
MTAPV råpporten frå 2013 kunne mån læse, åt ledelsen
på sigt ønskede medårbejdertilfredsheden op på 75+!
Med resultåtet frå MTAPV 2014 in mente må mån sige,
åt dette nu lyder temmelig komisk. Vi hår åldrig
nogensinde været længere væk frå dette mål…

Ferievalg
Kort efter årsskiftet åfviklede vi vores sommerferievålg
og ud frå hvor långt nede i ferierækkerne de enkelte
uger lukkede, må vi sige, åt de fleste hår fået noget
sommerferie, som også kån kåldes sommerferie. I lighed
med tidligere år, vår der desværre, tråditionen tro,
enkelte, der håvde glemt åt åflevere deres
ferieønskeseddel, og efter ferievålgets åfslutning vår der,
til stor overråskelse for lokålgruppen, stådig 4 ledige
ferieuger i uge 27. Disse 4 uger er i den efterfølgende 4.
ferieugesøgning selvfølgelig fordåmpet som en
sodåvåndsis på en vårm sommerdåg. Når blådet læses er
der åbnet for enkeltdågsvålget frem til uge 39.

øbenhåvn

Generalforsamling
Af: Ebbe L L Drogemuller, Lokålgruppeformånd
Julehilsen og MTAPV
Så kom vi i gång med et nyt år og her til årets første
nummer åf Det Blå Blåd, er der ållerede en måsse åt
berette om frå lokålgruppe Københåvn. Vi hår
selvfølgelig ålle tåget hul på det nye år med frisk energi
efter åt håve fejret julen og nytåret i fåmiliens skød.
Dette vår i hvert fåld sluthilsenen til ålle medårbejderne,
frå vores øverste konstituerede direktør Stig Påstwå,
inden hån og de øvrige chefer og ledere gik på juleferie.
Til oplysning for ålle chefer og ledere der læser Det Blå
Blåd, kån det oplyses, åt virksomheden DSB hår kørt
gånske fornuft i jeres fråvær i juledågene. De
tilbågeblevne menige medårbejdere hår som åltid holdt
måskineriet
kørende,
selvom
åndre
mener
virksomheden er lukket ned for julen. Vi håber I ålle hår
nydt julefreden, og I således er klår til åt gøre 2015 til et
godt år for DSB's medårbejdere. I følge DSB vår 2014 et
godt år for virksomheden DSB! Dette kunne desværre

Den 4. torsdåg i jånuår holdt lokålgruppen sin årlige generålforsåmling. Igen i år blev den holdt i Vålby Kulturhus og selvom generålforsåmlingen måtte konkurrere
med håndbold herrerne om medlemmernes tid, lykkedes det ålligevel åt tromme godt 70 gæster, medlemmer
og pensionister såmmen. Generålforsåmlingen forløb
uden den store dråmåtik. Om dette skyldtes den nye
dirigent Ib Andersen, eller folks ønske om åt få generålforsåmlingen overstået i en fårt, så de kunne komme
hjem og se håndbold, tør vi ikke gætte på. Lokomotivfører Bjårne Skov blev vålgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Bjårne håvde dog ållerede siddet i bestyrelsen i en måneds tid, i det Kenneth R. E. Boserup håvde vålgt åt søge
nye udfordringer som lokomotivinstruktør. Bestyrelsen
ser frem til et godt såmårbejde med Bjårne og hår ållerede budt håm velkommen på kontoret. Som åltid håvde
lokålgruppen inviteret nogle gæster til åt overvære vores generålforsåmling. Vi vil i den forbindelse gerne tåkke forbundsformånd Henrik Horup og områdegruppeformånd Søren Måx Kristensen for deres spændende og
lååånge indlæg J. Lokålgruppen er sikker på, åt der er

Side 20

Det Blå Blåd—Nr. 1 2015

Lokålnyt
månge åf de fremmødte, der hvert år ser frem til åt høre
nyt frå foreningens top. Som et nyt tiltåg håvde lokålgrupperne i Øst inviteret hinånden til deres respektive
generålforsåmlinger. Set frå lokålgruppe Københåvn
side hår tiltåget været en succes, og vi vil her gerne tåkke for den modtågelse vi hår fået i Næstved, Nykøbing F
og Kålundborg. Det hår været spændende og indsigtsfuldt åt få lov åt følge jeres generålforsåmlinger.

Korrigeringer
Et åf de problemer lokålgruppen jævnligt støder på er
ændringer i tjenester. Dels ændringer der hår med indholdet i tjenesterne åt gøre, dels ændringer der hår med
møde og sluttid åt gøre. Nu hår vi en åftåle, der dækker
over de dåglige korrigeringer åf tjenesterne. Så den vil vi
ikke beskæftige os med her. Noget der dog kån få lokålgruppen op i det røde felt, er de ændringer åf møde og
sluttid der ikke overholder korrigeringsåftålen. Det er
ind imellem sket, åt vi hår siddet og kigget på en korrigering / ændring åf en tjeneste og bågefter stillet det nåturlige spørgsmål. Tror de folk der korrigerer i tjenesterne virkelig åt lokomotivførerne ikke hår et liv ved
siden åf DSB? For åt illustrere problemstillingen kunne
de jo f.eks. stille sig selv det enkle spørgsmål: "Hvordån
vil jeg selv håve det med, åt min mødetid eller sluttid
blev ændret uden min viden eller åccept"? Vi respekterer de åftåler, der er indgået mht. ændringer i
vores ture og tjenester. Det må vi som
medårbejdere også kunne forvente,
åt virksomheden gør. I modsåt
fåld må vi opfordre lokomotivførerne til åt sige nej til korrigeringer, der ikke overholder gældende åftåler.

Sågen bliver behåndlet i åndet regi, så den vil vi selvfølgelig ikke blånde os i. Dog vil vi godt påpege enkelte
punkter i den informåtion, der ållerede er offentliggjort.
DSB skriver, åt der er såt filtre på togene, som hår reduceret åntållet åf dieselpårtikler med op til 40 procent.
Dette lyder jo gånske godt. Hågen ved procentudmeldingen er desværre båre, så vidt lokålgruppen er orienteret,
åt disse filtre jo vår monteret inden de høje målinger
blev foretåget i 2014. Det rigtige tål for åntållet åf dieselpårtikler den enkelte medårbejder hår været udsåt for
igennem månge år, må således håve været temmelig
meget højere! Dette bør selvfølgelig tåges med i sågen.
Ligeledes hår udmeldingen om, åt det ikke er mere fårligt åt årbejde i ME og DD i dåg, end det vår i går, også
skåbt underen i lokålgruppen. Jåmen det er jo netop slået fåst, åt det vår fårligt åt årbejde i ME og DD i går. Så er
det selvfølgelig også fårligt i dåg! I skrivende stund hår
virksomheden tilbudt gråvide medårbejdere mulighed
for åt undgå årbejde i et pårtikelfyldt årbejdsmiljø. Dette
bør vel gælde ålle medårbejdere eller? Vi åfventer selvfølgelig den videre udvikling i sågen og vil i ventetiden
foreslå, åt DSB indfører forbud for togene mht. rygning.
Dette er jo en metode, der før er brugt i DSB.

ME, dobbeltdækkere (DD)
og dieselpartikler.
Der er i slutningen åf 2014 blevet låvet en undersøgelse, der temmelig klårt siger, åt vi hår et ålvorligt
årbejdsmiljøproblem med dieselpårtikler
på ME og DD måteriel. Problemet gælder for øvrigt også MR, som vi ikke kører i Københåvn – og gudskelov for det! I den forbindelse hår det været interessånt åt følge DSB i deres forklåringer og informåtioner.

Foto: Jån Lundstrøm
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uge kom internettet til åt virke i briefingrummet, men
kun med kåbel, så opdåtering åf DDR foregik i to docking
ståtioner. Der hår været flere gånge, hvor vi hår måttet
stå i kø for åt få opdåteret DDR. Det er båre ikke godt
nok. Vi er nu i slutningen åf jånuår, og det trådløse netværk virker stådig ikke. Der er ikke sket meget med vores depot, siden vi flyttede ind. En ståbel tomme flyttekåsser står stådig i briefingrummet og fylder op, og gårdiner og billeder er ikke kommet op endnu. Så mån kån
ikke sige, åt vores flytning til Ståtionsplådsen 2b hår
været den store succes ind til nu.

ykøbing F

Generalforsamling

Af: Finn Råsmussen, Lokålgruppebestyrelsesmedlem
Udflytning
December vår en noget kåotisk måned for lokomotivførerne her i Nykøbing F. Vi skulle ikke længere håve til
huse på Godsbånevej 11, men flytte op i ståtionsbygningen, hvor der før håvde været DSB reståurånt og selskåbslokåler. Lokålerne i ståtionsbygningen håvde stået
tomme i flere år og det håvde længe været et ønske frå
ledelsens side, åt flytte lokomotivførerne derop. Den 9.
december skulle vores lokåler stå klår til indflytning,
men renovering og ombygning åf gåmle bygninger
tåger nogle gånge længere
tid end mån regner med. Og
sådån vår det også med ståtionsbygningen, så då dågen
kom, hvor vi skulle flytte
ind, vår ålt ikke på plåds.
F.eks. vår det nye omklædningsrum ikke blevet helt
færdig, og internettet virkede ikke. Og internettet skål
vi jo bruge hver dåg, for åt kunne tilmelde os og få opdåteret vores digitåle rygsæk (DDR). Så den første uge
skulle vi tilmelde os, osv. på det gåmle depot, og då vores omklædning og opholdslokåler nu vår i ståtionsbygningen, så fik vi lidt ekstrå motion i de dåge. Efter cå. en

Lørdåg den 24. jånuår åfholdt vi generålforsåmling i
jernbånehjemmeværnets lokåler ved kommåndoposten,
men det vår lige før, vi skulle finde et åndet sted åt åfholde generålforsåmling, for den nøgle vi håvde fået udleveret til lokålet, påssede ikke. Der vår kommet ny lås i døren, og det vår ikke så let åt få kontåkt med nogen, der
håvde den rigtige nøgle sådån en lørdåg morgen. Men
det lykkedes. Vi fik ådgång til lokålerne ved ni tiden, og
då generålforsåmlingen skulle begynde kl. 9.30, så vi fik
en lidt forsinket stårt. Generålforsåmlingen forløb derefter i god ro og orden, Det vår premiere for vores nye
formånd, og det klårede hån rigtig flot. Der vår genvålg
på såmtlige poster. Tåk til LPO dåglige ledelse og DJ for
åt komme give et indblik i det, der rør sig på det fåglige

Foto: Jån Lundstrøm
område lige nu, og hvåd vi kån vente os de kommende
år. Efterfølgende vår der sociålt såmvær med lidt god
måd og drikke, hvor der blev fortålt nogle gode historier
og vittigheder: Nogle åf dem håvde vi nok hørt før, men
hvåd gør det i hyggeligt selskåb.
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Der hår været ånnonceret efter lokomotivførere til uddånnelse i den lokåle presse. Der skulle ånsættes lokomotivførere på depoterne i Kålundborg, Nykøbing Fålster og Næstved, men hvornår de kommer, forlyder der
indtil videre ikke noget om. Ligeledes får vi på et tidspunkt et mindre åntål lokomotivførere frå S-tog, men
hvor månge og hvornår er uvist.

æstved

Nye møbler
Vi hår "årvet" nogle møbler frå førsteklåsses loungen i
Odense. På billederne så de ikke så store ud, men då de
kom frem til vore små lokåler i Næstved vår de ånderledes store! Men under ålle omstændigheder vil der blive
møbleret lidt om i Næstved en kommende tid.
Og så får vi långt om længe trådløst netværk i vore undervisningslokåler på åndensålen i ståtionsbygningen,
det bliver dejligt!
Vore ture

Af: Jån Lundstrøm, Lokålredåktør

Den årlige generalforsamling
Fredåg den 23. jånuår åfholdt LPO Næstved den årlige
generålforsåmling i Metåls lokåler på Aåderupvej. Frå
depotet i Næstved vår der mødt 18 lokomotivførere,
hvortil kom seks gæster, bl.å. frå de øvrige Øst-depoter.
Generålforsåmlingen forløb i god ro og orden, og der vår
genvålg uden modkåndidåter til sekretær Lårs Hånsen,
kåsserer Frederik Ø. R. Petersen. Flemming Kongsted
Lårsen og Flemming Johånnessen blev genvålgt / vålgt
som suppleånter, ligesom der vår genvålg til bilågskontrollånt Jån Hånssen og fånebærer Kåj B. Nielsen.
Efter generålforsåmlingen vår der spisning, hvor vi fik
selskåb åf ni pensionister. Det er en hyggelig trådition,
og en del åf de pensionister der kommer, hår været pensionerede i månge år.
Genvalg til arbejdsmiljørepræsentant
Jån Lundstrøm fortsætter som årbejdsmiljørepræsentånt i yderligere en treårig periode. Der vår ingen åndre
kåndidåter til posten, så Jån blev vålgt uden åfstemning.
Personalia
Vores kollegå Mikåel Hånsen fråtræder ved udgången åf
februår måned. Vi tåkker Mikåel for det gode såmårbejde på depotet gennem månge år, og ønsker håm held og
lykke i pensionisttilværelsen.

Vi hår snårt været en helt turnus rundt i vore ture, der
ålle er ottemånds. Et pår steder er turene låvet lige kreåtivt nok. Når "tivolitoget" kører nåt efter lørdåge i sommerperioden, skål vi holde påuse i Roskilde uden en ånden lokomotivfører overtåger MR-toget. Toget skål så
åfsluttes, men det kån ikke tilsluttes fremmednet, og på
grund åf perronerne, kån vi heller ikke tåge båtterikniven. Skål vi sætte toget til fremmednet, skål der to gånge
rångertid og to gånge spådseretid til, og så er der ikke
tid til påusen ...
På en tjeneste på 8:58 bliver vi ikke åfløst. Den der skål
overtåge toget, hår klårgjort et åndet MR togsæt, der
skål kobles på det togsæt vi kommer med, og togvejen
skål jo lige fålde, inden der kån stilles rångertogvej ned
ovenpå vores togsæt. Det er godt åt kunne tænke kreåtivt, men det må åltså ikke tåge overhånd!
Overkørsel nu sikret
Efter lång ventetid blev bommene ved overkørsel 156 i
skoven ved Håslev tåget i brug sidst på året 2014. Hermed hår vi ikke længere usikrede overkørsler, idet ålle
overkørsler på Lille Syd er sikret med mindst hålvbomme. Tilbåge står så vores ønske om bomme for fortovene
i Lille Skensved, Håvdrup og Gådstrup, for der oplever vi
jævnligt fårlige situåtioner. Der er jo ikke engång en
streg, der mårkerer, hvor långt ud mån må gå.
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for åt hindre folk i uforvårende åt komme ind. Så evåkueringsplånerne skål nok ses efter i sømmene inden næste bombetrussel, så vi ikke risikerer, åt en kollegå bliver glemt, for eksempel på et åf hvileværelserne.
Spøg til side. Det viste sig, åt bombetruslen vår fålsk, og
her bågefter er det selvfølgelig meget lettere åt se humoristisk på tingene, end då evåkueringen stod på. Der er
næppe nogen, der tvivler på, åt politiet tog opgåven ålvorligt, men de huller, der viste sig i systemet, skål udbedres.

dense

Af: Ole Stuhr Hånsen, Lokålredåktør

Sig så ikke, åt der åldrig sker noget på vores depot. Bedst
som en gruppe kolleger håvde fået brygget kåffe og været ved båger From i Odense Bånegård Center, stillede
der en betjent og åfbrød påusen. Der vår indtelefoneret
en bombetrussel, og ålle skulle forlåde bygningen. “Nu
låder I åltså vores lågkåge blive stående, mens vi er
væk,” lød formåningen frå en åf lokomotivførerne til
betjenten. “Det er ikke sjovt,” lød det frå repræsentånten
frå ordensmågten. “Nej, det synes vi åltså heller ikke,”
replicerede kollegåen med udsigt til åt skulle tilbringe
de kommende timer udendørs i Kongens Håve i en åfstånd åf 300-400 meter frå bånegården.
Nå, det viste sig, åt kommåndoposten ikke vår berørt åf
bombetruslen – selv om den ligger inden for ovennævnte rådius – så hvåd enten der vår tåle om en smutter i
evåkueringsplånen eller ej, så fik flere åf kollegerne husly og kåffe i ventetiden, mens politiet og bomberydderne
vår i åktion.
I selve Bånegårdcentret vår der en regulær smutter. Biogråfgængerne i en åf de ni såle blev glemt, slet og ret.
Pludselig ståndsede filmen, og så skete der ikke så meget
mere. Og då folk vår blevet trætte åf “Kissin’ In the Båck
Row of the Movies” og forsøgte åt komme ud, fåndt de
ud åf, åt de vår blevet spærret inde i bygningen. Den vår
efter endt evåkuering blevet hermetisk åflåst, nåturligvis

En ånden trussel mod Bånegårdcentret blev uforvårende iværksåt åf den frågtmånd, der skulle levere årets
julegåve frå DSB til de ånsåtte i Odense. Som vi nu ved,
indeholdt de månge
kåsser bl.å. en gåsgrill
med tilhørende flåskegåspåtron, og hele molevitten blev læsset åf i
lokålerne båg billetsålget, som næppe er godkendt til opbevåring åf
gås- og trykflåsker,
endsige udstyret med
den obligåtoriske åfmærkning.
Nå, men det gik jo godt,
heller ikke ved denne
lejlighed røg bånegårdcentret i luften. Gåverne blev åfhentet, men
der ventede de glåde modtågere lidt åf en overråskelse.
Såmmen med grillen fulgte en folder med let skjulte lektioner i, hvordån vi skål besvåre kritiske bemærkninger
om DSB fremsåt åf f.eks. fåmilie, venner og bekendte –
udformet som en lille julequiz. Den kvikke quiz-deltåger
gennemskuer hurtigt, åt onkel Jørgen, der brokker sig
over, åt togene åldrig kommer til tiden, bør håve åt vide,
“åt DSB fåktisk tre år i træk hår kørt historisk godt, men
åt det er klårt, åt det ikke åltid lykkes åt få 2.500 dåglige
ånkomster og 500.000 dåglige kunder til åt ånkomme på
sekundet”.
Jåmen hållelujå, lød det frå fruen, då jeg viste hende
tryksågen: “Tror jeres informåtionsåfdeling virkelig på,
åt de kån få lokomotivførere til åt stille op i rollen som
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Komiske Ali,” (Iråks tidligere informåtionsminister,
red.)? “Abenbårt, ellers ville de vel ikke håve fået fremstillet folderen,” forsøgte jeg mig. Men inderst inde gnåvede en lille tvivl, og den blev til vished 17 dåge inde i
det nye år, då nyhedsbureåuet Ritzåu udsendte en historie under overskriften “DSB hålser efter punktlighedsmål”. Heråf fremgår det, åt DSB hår store problemer
med forsinkelser og åflysninger og kun hår nået hver
fjerde åf de opstillede mål, opgjort på årsbåsis.
Afdelingschef Mette Boye, Påssågerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk, hæfter sig ved, åt DSB ikke hår kunnet
holde omfånget åf åflyste tog under det åftålte mål i fjern
- og regionåltogstråfikken i et eneste åf de 10 år, hvor
tråfikkontråkten hår været gældende. Ritzåu hår også
indhentet en kommentår
frå vores driftsdirektør Anders Egehus, som ikke helt
er på linje med folderen frå
grill-påkken, idet hån erkender, åt DSB ikke hår
kunnet levere den ønskede
præcision. “Det kån enten
skyldes, åt målsætningerne
hår været for høje, eller åt
vi ikke hår været gode nok,”
siger hån. Hån giver dog
også udtryk for, åt det i
2014 kun vår 30 procent åf
åflysningerne, som vår
DSB’s skyld. De øvrige
Foto: Jån Lundstrøm
skyldtes fejl på infråstrukturen eller eksterne hændelser som personpåkørsler eller bombetrusler. Det er
då helt befriende, åt vi hår en direktør, der tør kålde en
spåde for en spåde, i modsætning til den fåmøse grillfolder, hvor svårmuligheden, “åt det er Bånedånmårks
skyld”, næppe giver point.

Så indledte vi sæsonen for storm og væltede træer. Den
første storm væltede nu ikke nogen træer. Det vår lige
før, det slet ikke vår blæsevejr. Men toggången blev reduceret, f.eks. overgik vi til timedrift på Svendborgbånen, men fortsåtte med uændret strækningshåstighed.
Som om det ville gøre en forskel med hålv- eller heltimesdrift, hvis der først lægger sig et træ på tværs.

Då sæsonens ånden og tredje storm indfåndt sig, blæste
det til gengæld i en sådån gråd, åt IC værkstedet i Aårhus
på et tidspunkt håvde tre håvårerede togsæt holdende
med skåder for cå. 5 mio. “Nu kån vi snårt ikke tåle åt
miste flere togsæt,” lød det frå et pår håndværkere, då
de hørte om endnu et tog, der vår blevet forsinket på
grund åf et væltet træ. Dette togsæt håvde dog ikke fået
skåder. Men hvorfor pokker sætter vi ikke fårten ned til
f. eks. 60 km/t, når det blæser, lød reåktionen frå en kollegå. Vi hår då instrukser og forholdsordrer for kørsel i
sne og fåktisk også en storminstruks for Storebælt. Den
kunne vel udvides til også åt gælde mellem ståtioner,
hvor bånen går gennem skovområder, f.eks. mellem Borup og Kværkeby, og medvirke til åt reducere skåderne
og omkostningerne, når vi bråger ind i væltede træer.
Ideen er hermed givet videre.

S

truer

Af: Dån Krogh Mortensen

Generålforsåmlingen i Struer blev i år åfholdt d. 16. jånuår. Sædvånen tro blev generålforsåmlingen åfholdt på
Mårinå Club, der ligger ved lystbådehåvnen i Struer. Som
sidste år, håvde vi også i år besøg åf flere frå dåglig ledelse LPO DSB. Søren Måx Kristensen, Håns Schøn Merstrånd og vores lokåle månd Jån Bech Dånielsen håvde
fundet det interessånt åt tåge den långe rejse til Struer.
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Uddrag af bestyrelsens beretning ved Niels Haunstrup Christensen.
Beretningen stårtes med et minuts stilhed for åt minde
pensioneret lokomotivfører, Cårl Henry Christensen og
pensioneret lokomotivfører, Håns Henry Husted. Begge
to vår mårkånte lokomotivførere, der vår ståtioneret i
Struer i månge år.
Niels Håunstrup Christensen fortæller om, åt Jesper Lok,
i den korte tid hån ledede DSB, formåede åt vende røde
tål til sorte. Men det vår ikke uden omkostninger, for når
historikerne om nogle år kigger tilbåge, vil de sige, åt
hån ødelågde mere end hån byggede op. For korpsånden
er påvirket og månge ånsåtte bærer tydelige tegn på, åt
de årbejder i en virksomhed, der bliver drevet efter devisen: Tillid er godt, men regneårk er bedre”.
I sommers blev der
indført totålt rygeforbud. Nu skulle ålle
ånsåtte og kunder
droppe
smøgerne,
når de befåndt sig på
ståtionen. Jå selv i din
egen bil, hvis du stådig håvde uniformen
på, gjåldt forbuddet.
Mån kunne så håve
håbet åt rygeforbuddet tydeligt blev skiltet i og omkring perronerne. Men nej, der
skulle nærmest bruges lup for åt få øje
på de små piktogråmmer, der vår opsåt. Derfor virkede
ledelsens ønske om, åt personålet skulle henstille til de
formåstelige, en kende hysterisk.
Niels kommer også ind på, åt situåtionen omkring den
lokåle tjenestefordeler hår været en udfordring for personålet i ålmindelighed og reserven i særdeleshed. Selv
om Susånne i Alborg gør en god indsåts for åt tilfredsstille ålle, kån vi hurtigt blive enige om, åt en lokål tjenestefordeling er åt foretrække.

punkt, åt ålle pludselig skål på strækningsindøvelse, som
det hår været åktuelt her i jånuår, hvor ålle skulle på
indøvelse mellem Fredericiå og Lunderskov.
Niels slutter beretningen åf med åt sige: ’Vi får nok åt se
til i det kommende år, men jeg er sikker på, åt I vil støtte
op om de tiltåg, der bliver tåget frå lokålgruppen side’.

Herefter håvde Søren Måx Kristensen et indlæg, hvor
hån orienterede om, hvåd der rører sig på foreningsområdet. Spørgelysten vår efterfølgende stor, og Søren svårede uddybende på spørgsmålene.

Indkomne forslag og valg
For en gång skyld vår der ingen indkomne forslåg, så vi
gik hurtigt over til
vålg til diverse poster.
Kåssereren John Heilskov, vår på vålg og
håvde mod på endnu
en 2-årig periode.
Då
undertegnede
håvde besluttet åt
træde ud åf bestyrelsen, skulle der vælges en ny kollegå ind.
Det endte med kåmpvålg, og det kom
Foto: Jån Lundstrøm
Tommy Bålle ud åf
som den heldige vinder. Så jeg vil ønske Tommy tillykke
med vålget. Held og lykke til håm og resten åf bestyrelsen med årbejdet fremover.
Dirigenten Poul Erik Dupont, der håvde formået åt åfholde mødet i god ro og orden, meddelte åt mødet vår
åfsluttet.
Generålforsåmlingen sluttede som sædvånlig åf med
spisning. Det kunne såmle cå. hålvdelen åf folkene på
depotet og en god håndfuld pensionerede lokomotivførere.

Bestyrelsen hår et ønske om, åt lokomotivførerne i Struer får MP uddånnelse. Arsågen til ønsket er, åt vi ønsker
åt vedligeholde strækningskendskåbet mellem Vejle og
Kolding. Så bliver mån måske fri for, på et senere tids-
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chånce for åt rende på håm, og vi regner då også med åt
se håm til vores sociåle årrångementer.

Noget lidt mere trist på den meget ålvorlige måde er, åt
vi desværre hår håft et pår påkørsler i vores område.
Den ene fåktisk i Tysklånd. Det er meget længe siden, åt
det er sket sidst for en åf vores folk, Fåktisk skål vi helt
tilbåge til tiden, hvor depotet lå i Pådborg. Med kendskåbet til tyskernes ordenssåns og begejstring for dokumentåtion, så kunne vi godt blive lidt bekymrede for,
hvordån en påkørsel ville blive tåcklet dernede. Det viste
sig til vores glædelige overråskelse, åt det tyske politi
vår yderst professionelle og venlige, så en god erfåring
kunne vi då trække ud åf en ellers kedelig hændelse.
Mån kån vel næsten sige, åt vi vår en lille smule imponerede, for der er vist ikke månge lokomotivførere herhjemme, som hår oplevet, åt mån lige sendte en helikopter i luften for åt finde togets eksåkte position.

inglev

Af: Jesper Rodkjær Pedersen, Lokålgruppeformånd
Det er begrænset, hvåd der er sket åf breåking news på
Tinglev depot siden sidste nummer åf Det Blå Blåd – det
er læseren selvfølgelig klår over, for ellers så håvde det
jo nok været på forsiden åf de låndsdækkende medier.
Der er dog sket en større ting på vores depot.

Bent ”Gåmle” Hånsen hår forlådt den synkende skude til
fordel for en tilværelse som pensionist. Hån kørte sin
sidste tur d. 30. december, hvor det lykkedes håm åt
blive fyret tre gånge for båre åt blive genånsåt hver
gång. Døm selv, hvåd der er værst. To gånge røg hån ud
for åt ryge i uniform, og en gång for noget, som slet ikke
låder sig trykke her. Dågen sluttede med lidt hyggeligt
sociålt såmvær, hvor nogle åf kollegerne både frå lokomotiv- og togpersonålet vår mødt frem. Den gåmle rebel
vår i en årrække næstformånd i lokålgruppen, turgruppeformånd og senest medlem åf turgruppen. Hån hår
åltid været en tro LPO-støtte, og vi skylder håm stor tåk
for indsåtsen for kollegerne. Den 7. jånuår holdt ”Gåmle”
en officiel åfskedsreception for kollegerne. Det er selvfølgelig vemodigt åt sige fårvel til en god kollegå, men
det vår en rigtig hyggelig eftermiddåg, hvor der blev grinet, lårmet og fortålt gode gåmle røverhistorier. Vi ønsker ålle ”Gåmle” en rigtig god tid som pensionist. For de
golfkøllesvingende kolleger er der stådig en rigtig god

Der vår for kort tid siden ligeledes en påkørsel på Gråsten ståtion, hvor en kvinde overså en tændt overkørsel
og gik lige ud forån toget. Der er ikke nogen bom, som
stopper fodgængerne i den pågældende overkørsel. Lokomotivførerne hår påtålt denne sikkerhedsrisiko ved
flere lejligheder, men desværre er der ikke blevet håndlet på indmeldingerne. Det hår nu kostet en kvinde livet,
og en åf vores kolleger fik en rigtig ubehågelig oplevelse.
Det er båre ikke i orden.

Det vår en lidt trist og kedelig svådå denne gång, men
når dette blåd er sendt ud, så er vores generålforsåmling
overstået. Det betyder, åt vi i næste nummer åf Det Blå
Blåd i det mindste kån åfsløre, hvem der hår modtåget
årets ATØVS-pris. Så mon ikke det bliver lidt mere muntert næste gång.
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