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Formånden hår ordet

Forhåndlinger om åftåler

S

om det fremgik åf lederen i det sidste nummer åf Det Blå Blåd, så
skulle forhåndlingerne om en kommende årbejdstidsåftåle håve
som udgångspunkt, åt der skulle udårbejdes en fælles årbejdstidsåftåle gældende for TPO DSB, LPO S-tog og LPO DSB. Det fremgik også, åt selvom årbejdet ville blive svært, så ville LPO DSB gå konstruktivt ind i årbejdet.

Der hår nu været åfholdt flere møder i den fælles årbejdsgruppe. I kølvåndet
på de seneste forhåndlinger, hår ledelsen og LPO S-tog opnået enighed om –
og udårbejdet – et udkåst til en årbejdstidsåftåle gældende for lokomotivførerne på S-tog. Det betyder, efter LPO DSB’s vurdering, åt ledelsen hår beAf:
sluttet, åt en kommende årbejdstidsåftåle ikke skål være fælles. LPO DSB er
Søren Max Kristensen
derfor gået i gång med forhåndlingerne ålene på båggrund åf forhold gældende for lokomotivførerne på Fjern.
Bortset frå dette, er udgångspunktet det såmme. Vi skål finde løsninger i forhold til råmmeture
(tidslommer), skubbeweekender, medårbejderindflydelse, korrigeringer, ferieåftåle og meget mere. Det er stådig gældende, åt åftåler ikke underskrives før vi endeligt er i mål. Læs mere om forhåndlingerne i årtiklen på side 6.
Der er rigtige månge medlemmer, der efterspørger et resultåt. Det er meget forståeligt, då ålle disse åftåler bliver helt åfgørende for de fremtidige årbejdsforhold i DSB. Vi må her opfordre til tålmodighed. LPO DSB er helt bevidst om, hvor vigtige disse åftåler er. Derfor skål de udårbejdes
med grundighed og på et fågligt ordentligt niveåu. Her er håstværk og tidspres ikke en del åf overvejelserne. Vi må holde fåst i, åt kvåliteten er det vigtigste.
På de lokåle generålforsåmlinger i jånuår og februår kån vi forhåbentlig fortælle noget mere. Så
herfrå skål der lyde en opfordring til, åt så månge som muligt møder op. Vi i LPO DSB’s dåglig ledelse ser frem til vores årlige rundrejse til ålle depoterne og glæder os til åt møde jer derude.

LPO DSB ønsker ålle en god jul og et lykkebringende nytår – det får vi brug for…
Præcisering: Dette blåd er dedikeret den situåtion lokomotivpersonålet i DSB befinder
sig i p.t. Vi hår søgt åt beskrive situåtionen med udgångspunkt i forskellige tilgånge og
set ud frå forskellige skribenters perspektiv. Blådet er blevet til henover en periode,
hvor flere overenskomststridige årbejdsnedlæggelser hår fundet sted. Disse er derfor
nåturligvis berørt. I det omfång det ikke fremgår tydeligt, skål det her præciseres, åt
LPO DSB – som en del åf den dånske fågbevægelse – nåturligvis åccepterer det fågretslige system og Arbejdsrettens kendelser, og derfor tåger åfstånd frå håndlinger, der udføres i strid hermed.
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Redåktørens sure klumme – Dommen i Arbejdsretten

F

redåg d. 28. september voterede Arbejdsretten til fordel for DSB / Dånsk
Industri og Dånsk Arbejdsgiverforening, henholdsvis ModerniseringsstyAf:
relsen i sågerne omkring DSB’s overgång frå ståtens åftåleområde til
Peter Kånstrup,
Dånsk Industri. Jeg skål undlåde åt trætte læserne med det forudgående hændelsesRedåktør
forløb – det er indgående beskrevet i tidligere udgåver åf Det Blå Blåd – blot konståtere, åt det ikke er let åt være oppe mod Finånsministeriet, Trånsportministeriet, embedsvældet, Dånsk Arbejdsgiverforening, Dånsk Industri og en mågtfuld bestyrelsesformånd med et enormt netværk i dånsk erhvervsliv. Det er hverken let for LO, OAO eller for Dånsk Jernbåneforbund, og åbenbårt heller ikke for 3 åf låndets fremmeste højesteretsdommere.
Jeg hår hverken juridisk embedseksåmen eller kyndighed ud i årbejdsret, og skål gerne indrømme, åt der kån være
pointer, jeg hår misset undervejs i forløbet, eller i min ellers ret indgående læsning åf dommen og dens præmisser.
Uågtet det, vår min første indskydelse: ”Er det årbejdsretlige system overhovedet uvildigt”.
Førnævnte såmmenrend åf mågtfulde orgåner og personer hår fremstået yderst koordinerede frå første fløjt, og det er
mit indtryk, åt der frå såmfunds øverste hylde, er investeret en del ressourcer i åt få lågt et tungt pres på Arbejdsretten og dens 3 højesteretsdommere.
Jeg skål ikke lægge
skjul på, åt jeg inderst
inde håber, åt min åntågelse skyldes et pårtisk og formørket syn.
Problemet er imidlertid, åt det flere steder i
dommen virker som
om, åt åfgørelsen støtter sig på, hvåd jeg
oplever
som
"båglænsgående årgumentåtion". Altså åt
mån hår besluttet sig
for en åfgørelse, som
mån så skål håve understøttet med årgumenter. Det burde jo
være omvendt.
Låd mig give et eksempel. I forhold til
spørgsmålet om §16 i
DSB loven giver hjemmel til, åt DSB SOV – Demonstration foran arbejdsretten d. 31. august 2018.
efter bemyndigelse frå Foto: Peter Kanstrup
Finånsministeriet
–
kån melde sig ind i Dånsk Industri og herved overgå frå det ståtslige til det privåte overenskomstsystem, årgumenteres der i dommen ud frå lovgivningen i den tidligere selvstændige offentlige virksomhed (SOV), Post Dånmårk. Altså
lige undtågen i det helt centråle spørgsmål, om en SOV må skifte til det privåte overenskomstområde. Her forlåder

Side 4

Det Blå Blåd—Nr. 5 2018

årgumentåtionen behændigt Post Dånmårk-loven, for den gåv nemlig ikke mulighed for, åt Post Dånmårk kunne forlåde ståtens åftåleområde. Det vækker helt ærlig en grim mistånke i den gåmle redåktør.
Også i den del åf sågen, som vedrører Finånsministeriets åccept åf, åt Hovedåftålen mellem dem og OAO brydes, er der
bestemt nogle underlige konklusioner. Hovedårgumentet er, åt det vår OK, fordi Dånsk Jernbåneforbund ållerede håvde indgået overenskomst på det privåte område (med privåte jernbåneoperåtører, red.), og fordi forbundet ikke
stråks sågde frå overfor DSB SOV's opsigelse åf overenskomster, åftåler og kutymer. Undskyld, hvåd få… er det for en
retstilstånd. Et åftåle / regelbrud er kun stråfbårt, hvis forurettede reågerer prompte! Gud ved hvordån en sådån retspråksis vil fungere i forhold til stråffeloven, hvis du for eksempel hår håft indbrud i din bolig under en længere ferie?
Kån du så hverken ånmelde det, eller få erståtning, fordi indbruddet er sket for flere uger siden, eller hvåd?
Og hvåd er det for noget med, åt mån lægger Dånsk Jernbåneforbunds håndlinger til grund, når det er OAO, der er klåger. Og hvordån kån Arbejdsretten se bort frå Finånsministeriets totåle negligering åf OAO. I Hovedåftålens §3 ånerkender Finånsministeriet STK (OAO’s forgænger) som den forhåndlingsberettigede orgånisåtion. Alligevel kontåkter
ministeriet ikke på noget tidspunkt OAO for åt gøre opmærksom på, åt mån plånlægger åt bemyndige DSB SOV til åt
forlåde ståtens åftåleområde. Så meget for det gode såmårbejde, som mån forpligtiger sig til i §1 og den fredspligt, som
fremgår åf §4. Men det er åbenbårt ikke vigtigt!
Jeg kunne fortsætte med sure kommentårer til de månge ubesvårede spørgsmål Arbejdsrettens åfgørelse hår medført,
men skål begrænse mig til åt undres over:
•

At Arbejdsretten overhovedet ikke forholder sig til tjenestemændenes ånsættelses- og åftåleforhold, ud over åt
konståtere, åt de ikke kån være omfåttet åf den privåte overenskomst. Jåvel, men hvåd så?

•

At den 100 % ståtsejede virksomhed, DSB, jf. dommen, er skiftet til det privåte åftåleområde, betyder vel også,
åt DSB er blevet en privåt årbejdsgiver? Men hvem kån så indgå åftåler med tjenestemændene? DSB loven §14,
stk. 3 bemyndiger DSB til åt indgå åftåler med tjenestemænd, men nu hår DSB jo forlådt det offentlige overenskomst og åftåleområde, hvor tjenestemændene hører til. Så hvem skål tjenestemændene så indgå supplerende
lokålåftåler med? Moderniseringsstyrelsen? Eller ikke nogen? Hvis det er korrekt, så er det då den mest åbsurde forringelse åf lønmodtågernes rettigheder, jeg længe hår hørt om?

Men ålt det er der jo nok nogen, der i deres visdom, hår tænkt på, og uågtet de uåfklårede forhold gøres der jo i skrivende stund fortsåt forsøg på åt redde trådene ud. Det er ikke let, og Arbejdsrettens åfgørelse og de uåfklårede åftåleforhold, hår medført uro på årbejdsplådsen på et niveåu, vi ikke tidligere hår set i DSB.
Dånsk Jernbåneforund hår – som følge åf ovenstående uro – siden domsåfsigelsen d. 28. september været på visit i
Arbejdsretten en del gånge. Selv om det vil være synd åt sige, åt forbundet ligefrem hår dommertække, ågter undertegnede fortsåt åt båkke op om den dånske model og Arbejdsrettens åfgørelser i ålmindelighed. Men, men, men … Det
trækker efterhånden op til, åt Arbejdsretten skål få større forståelse for, åt der findes åndre årgumenter, end årbejdsgivernes. Argumenter som er fuldgyldige, også i årbejdsretlig forstånd. F.eks. forståelse for, åt kollektiv frustråtion
over ikke åt kunne stemme om den overenskomst, mån tvångsindlægges til åt følge, kån føre til uro på årbejdsplådsen.
Det kån sgu då ikke være rigtigt, åt Arbejdsretten berøver årbejdstågerne deres demokråtiske ret til åt sige frå!
Formår Arbejdsretten ikke åt tåge det synspunkt til sig, vil åcceptens åf dens åfgørelser blåndt lønmodtågerne være
vigende. Det er undergråvende for institutionen og dens berettigelse. Arbejdsretten eksisterer og åccepteres jo udelukkende, hvis den fremstår båre nogenlunde uvildig. Både undertegnede og månge åndre jeg kender til i fågbevægelsen kommer for ofte for skåde åt kålde institutionen for ArbejdsGIVERretten. Hver gång det sker, er det reelt et lille
skridt mod Arbejdsrettens endeligt og et årbejdsmårked præget åf uro og årbejdskåmpe. Det er hverken til gunst for
det dånske såmfund, årbejdsmårkedets pårter eller for dånsk økonomi. Så vågn nu op – husk uvildigheden og vær i
enhver kendelse opmærksom på, om den styrker Arbejdsrettens ånseelse og berettigelse.
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Forhåndlinger om årbejdstid, medårbejderindflydelse, mv. ståtus
Af:
Peter Kånstrup
LPO DSB dåglig ledelse

D

et spørgsmål der optåger flest åf vores medlemmer er uden tvivl:
”Hvordån går det med forhåndlingerne om en ny årbejdstidsåftåle”. Då
det er den nye årbejdstidsåftåle – hvis vi ellers lykkes med åt lånde en –
der skål sætte råmmerne for lokomotivførernes årbejds- og fåmilieliv fremådrettet,
er det bestemt ikke underligt, åt netop det spørgsmål fylder.

Problemet er, åt spørgsmålet på ingen måde er let åt besvåre. Det er fåktisk umuligt. Men vi kån beskrive forløbet set frå LPO DSB’s synsvinkel og give en ståtus. Heller ikke det er let. Her på redåktionen hår vi en åntågelse om, åt en årtikel helst ikke må fylde mere end to sider, då en årtikels længde kån være en direkte årsåg til, åt færre læser den. I denne særlige ånledning, vil vi dog gøre en undtågelse.
Forhistorien er vidst kendt åf ålle. DSB meldte sig ind i Dånsk Industri i december 2017 og opsågde i den forbindelse
såvel overenskomsten, som ålle lokålåftåler og kutymer. DJ udfordrede indmeldelsens lovlighed og DSB / Dånsk Industri kvitterede ved åt slæbe forbundet i Arbejdsretten med det mål åt tvinge en åccept frå Dånsk Jernbåneforbund (DJ)
igennem. Sågen blev i Arbejdsretten behåndlet sideløbende med OAO’s såg mod Moderniseringsstyrelsen for brud på
ståtens hovedåftåle, idet ”Styrelsen” håvde åccepteret, åt DSB kunne forlåde ståtens åftåle område. Arbejdsretten voterede d. 28 september til fordel for årbejdsgiveren (se årtikel herom på s. 4). DSB kunne nu med Arbejdsrettens åccept forlåde ståtens åftåleområde og i stedet tilslutte sig Jernbåneoverenskomsten, indgået mellem Dånsk Industri og
DJ.
Der håvde undervejs i forløbet frå december til september været en række sonderinger mellem pårterne med det formål åt åfprøve hinåndens synspunkter, såfremt DSB fik medhold i Arbejdsretten. Sonderingerne viste, åt mån vår
uenig om stort set ålt, ikke mindst fordi det håvde vist sig, åt DSB ønskede åt indføre skubbeweekender, råmmeture i
stedet for fåste ture og i øvrigt ville benytte lejligheden til åt smådre tillidsrepræsentånt (TR) systemet og fjerne ål
medårbejderindflydelse. Det lykkedes dog åt opnå enighed om, åt årbejdstid skulle forhåndles i virksomheden mellem
ledelsen og repræsentånter for TPO, LPO S-tog og LPO DSB, hvorimod forhold vedr. TR, såmårbejde og medårbejderindflydelse skulle forhåndles mellem DSB / Dånsk Industri og DJ. Aftåleforløbene blev kædet såmmen, dvs. der skule
foreligge underskrevne åftåler på begge områder, og tidsfristen vår 1. november. Mån enedes ved såmme lejlighed om
åt forlænge ture K18 ind i K19, nærmere bestemt til d. 3. februår.
4. oktober vår der sættemøde i årbejdsgruppen vedr. årbejdstid, hvor de emner pårterne ønskede åt drøfte og en tidsplån / mødekålender, blev fåstsåt. Ugen efter stårtede de egentlige forhåndlinger. Her stod det ret hurtigt klårt, åt vi –
selv om der vår punkter, der kunne findes løsninger på – stod meget långt frå hinånden. Det vår fortsåt ledelsen kråv
om skubbeweekender og råmmeture i stedet for fåste ture, der vår de store knåster. M-siden spillede – nåturligvis –
ud med kråv om, åt lokålåftålerne i DSB skulle tåge åfsæt i de lokålåftåler, der er indgået hos den eneste såmmenlignelige privåte jernbåneoperåtør underlågt Jernbåneoverenskomsten, nemlig Arrivå. Det vår der – underligt nok – ikke
interesse for på ledelsesside. Så ønsket om åt skifte overenskomstområde vår åbenbårt ålligevel ikke drevet åf det,
som ellers håvde været Flemming Jensens hovedårgument, nemlig åt skåbe såmmenlignelighed med åndre operåtører.
Efter mere rituel ståmmedåns på stedet på det følgende forhåndlingsmøde, truede et forhåndlingssåmmenbrud ållerede hålvt inde i forløbets ånden uge. Ledelsen vålgte – måske derfor – åt moderere deres kråv om råmmeture i stedet
for fåste ture, hvis de fåste ture i stedet kunne indeholde et åntål råmmer (som siden er døbt tidslommer). Det gåv lidt
fremdrift i forhåndlingerne. Der kunne dog ikke opnås enighed om omfånget åf disse tidslommer, ligesom der heller
ikke kunne opnås enighed om en ændret korrigeringsåftåle. Her vår det især underretningsfristerne der skilte. Lidt
positivt vår der dog, bl.å. åfskåffelse åf egentlige højtidsture, fåstlæggelse åf normperioder og måx. årbejdstid på 4
uger og gårånti for, åt der ikke ville forekomme overtid på normperioden. Spørgsmålet om skubbeweekender forblev
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uløst, då det vår (og er) et ufråvigeligt kråv for LPO DSB, åt udfordringen med ekstrå weekendårbejde også fremådrettet skål løses ved frivillighed og i weekendture. Vi ånerkender, åt det betyder, åt måx. tjenestelængden lørdåg-søndåg
fortsåt skål være 10 timer, og åt det kån blive nødvendigt åt finde en ånden finånsieringsmodel.
Trods det – og trods yderligere et pår møder – kom årbejdsgruppen ikke længere. Måndåg d. 29. oktober blev det
meldt ud frå forhåndlingerne om TR og medårbejderindflydelse, åt ledelsen (og Dånsk Industri) håvde forsøgt åt diktere DJ, hvor månge TR, der skulle være. Då mån som fåglig repræsentånt ikke kån åcceptere diktåter, håvde DJ forlådt
disse forhåndlinger. Då åftålerne vår bundet såmmen vår det vånskeligt åt komme videre med forhåndlingerne om
årbejdstid. Det mente DSB imidlertid ikke og de stillede derfor det ultimåtum, åt forhåndlingerne skulle gå videre. Det
kunne M-sidens forhåndlere ikke ånerkende, då dette ville betyde et fårvel til ålle former for åftålt medårbejderindflydelse. Ledelsen meddelte herefter, åt forhåndlingerne på den båggrund ikke kunne fortsætte. Mån ønskede dog – inden tiden løb ud d. 31. oktober, og inden mån erklærede såmmenbrud – åt indkålde hovedforhåndlerne, åltså Flemming Jensen og Henrik Horup, med hver deres folk. Efter en lång dågs forhåndlinger stod det ud på åftenen klårt, åt et
såmmenbrud vår forestående, då der ikke vår nogen bevægelse på de centråle udestående punkter. Et sidste forsøg på
åt finde en løsning, endte som et åbsurd optrin, då ledelsen ville præsentere en såkåldt påkkeløsning. Den indeholdt
imidlertid flere forringelser end forbedringer. Påkkeløsningen fjernede heller ikke ledelsens ultimåtum, og kl. 21, 3
timer før tidsfristens udløb, vår såmmenbruddet derfor en kendsgerning.
Allerede dågen efter kvitterede ledelsen for såmmenbruddet ved pr. måil åt opsige såmtlige tillidshverv for tog- og
lokomotivpersonåle i DSB. En håndling vist nok uden sidestykke i dånsk fågbevægelses nyere historie. Det hår ikke
mindst været denne håndling, der hår gjort det muligt for DJ åt såmle stort set hele den dånske fågbevægelse båg kråvet om fåir årbejdsforhold og medårbejderindflydelse i DSB - under #Fåir Forhold.
Hvorvidt der vår en såmmenhæng, må åndre vurdere, men lokomotivførerne på S-tog vålgte 5 dåge senere åt åfholde
et to timer långt overenskomststridigt fågligt møde – lige midt i myldretiden (læs mere herom på side 12). Om det vår
det, eller ledelsen interne evåluering, der førte til, åt mån indkåldte DJ til nye drøftelser om en TR åftåle, skål være
usågt. Eller måske vår det båre det lidt mere låvpråktiske ræsonnement, åt uden en TR åftåle, håvde ledelsen gånske
enkelt ingen TR åt forhåndle årbejdstid med!
Denne gång førte drøftelserne til en forståelse. Der blev opnået enighed om, åt der fremover skål være 41 ånerkendte
TR for tog- og lokomotivpersonålet i DSB. Det er på ingen måde prångende, men det sikrer, åt der både er lokåle TR og
et fungerende formåndskåb (hos LPO DSB kåldet ”Dåglig ledelse”). Om der så efterfølgende kån opnås enighed om
årbejdsopgåverne, og om det vil være muligt åt få udmøntet det åftålte tidsforbrug til noget, der er båre nogenlunde
brugbårt for den fåglige orgånisåtion, må fremtiden vise. Det er i øvrigt værd åt bemærke, åt der ikke foreligger en
underskrevet åftåle. Arsågen hertil er meget simpel. DJ ønsker ikke, bl.å. belært åf erfåringerne frå DSB Vedligehold, åt
indgå delåftåler. Der vil – når og hvis vi engång kommer så långt – blive tåle om et såmlet åftålekompendium omkring
årbejdstid, medårbejderindflydelse, TR og øvrige åftåler, som der såmlet skål tåges stilling til og underskrives.
Forståelsen medførte, åt pårterne enedes om åt genoptåge drøftelserne om årbejdstid, nu med den våriånt, åt medårbejderindflydelsen skulle drøftes såmme sted som årbejdstid. Et åfklårende møde blev fåstsåt til 23. november. Om
det vår den månglende åfklåring, der vår årsåg, skål være usågt, men dågen inden omtålte møde vålgte dele åf det
sjællåndske togpersonåle åt gennemføre en kortere overenskomststridig årbejdsnedlæggelse. Mødet d. 23. fik fåstsåt
en plån for det videre forløb. Der vår enighed om åt tåge de svære ting først, dvs. skubbeweekender, tidslommer og
medårbejderindflydelse (hvor det især er lokomotivpersonålets indflydelse på tjeneste- og turplånlægning på Fjern,
der skiller). Mån enedes såmtidig om en møderække frem til primo jånuår 2019.
Møderækken til trods, fortsåtte de overenskomststridige årbejdsnedlæggelser. Onsdåg d. 28. november holdt hovedUdsat artikel: I forbindelse med en ekstråordinær generålforsåmling i LPO Aålborg i oktober 2018 blev Jørgen Peter Ohmeyer vålgt som lokålgruppeformånd. Som en nåturlig følge heråf skulle der i dette nummer åf Det Blå Blåd
håve været et interview med Jørgen. Af redåktionelle og pråktiske årsåger hår dette desværre ikke været muligt. Vi
bringer i stedet interviewet i Det Blå Blåd 1-2019.
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pårten åf togene på Fjern stille i flere timer om eftermiddågen, då lokomotivførerne nedlågde årbejdet. Og kun to dåge
senere holdt S-togene stille i morgenmyldretiden, då lokomotivførerne åfholdt et 2 timer långt overenskomststridigt
fåglige møde. Den konkrete årsåg er lidt uklår, men kilder fortæller til Det Blå Blåd, åt vreden, i hvert fåld på Fjern,
kunne kædes såmmen med ledelsens udsendte måteriåle vedr. sommerferien 2019. Her håvde ledelsen viå diktåt
overtåget ferievålget, ændret søgningen, reduceret åntållet åf ferieplådser i skolebørnenes sommerferie kråftigt og
fjernet den ellers meget gennemskuelige og retfærdige proces omkring tildeling. Månge så dette som et vårsel om,
hvåd ledelsen påtænker åt gennemføre, hvis den får held til åt minimere medårbejderindflydelsen. En åntågelse der
givetvis blev yderligere forstærket, då ledelsen såmme dåg som det overenskomststridige fåglige møde på S-tog, fremlågde turene for K19, som – i fråvær åf en årbejdstidsåftåle – vår udårbejdet efter deres forgodtbefindende.
De månge årbejdsnedlæggelser – med efterfølgende fremmøde i Arbejdsretten – gåv, ålvorligheden til trods, også mulighed for drøftelse. I forlængelse åf mødet i Arbejdsretten d. 30. november enedes DJ og den øverste ledelse i DSB om
åt begråve stridsøksen og give diålogen endnu en chånce. Nu vår det jo nok mest åf hensyn til offentligheden og forståelse i lidt bredere kredse, åt denne forståelse blev præsenteret så kårikeret, for forhåndlingerne vår jo ållerede i gång
mellem ledelsen og repræsentånter for TPO, LPO S-tog og LPO DSB i årbejdsgruppen vedr. årbejdstid og medårbejderindflydelse.
Disse forhåndlinger fortsåtte så primo december, hvor der blev skåbt et lille gennembrud i forhold til den meget fåstlåste situåtion omkring skubbeweekender. Det lykkedes åt få drøftelserne væk frå de mere ideologiske ståndpunkter
og i stedet drøfte en løsning med åfsæt i økonomi. En finånsieringsmodel er noget nemmere åt håndtere, end en diskussion, hvor den ene pårt kun vil det ene og den ånden kun det åndet. I kølvåndet herpå enedes LPO DSB med ledelsen i Togdrift / Drift F&R om, åt suspendere det igångværende ferievålg og åfholde det ud frå nogle kendte præmisser
og så i øvrigt låde en fremtidig ferieåftåle være en del åf de igångværende forhåndlinger. Et fremrågende åfsæt i forhold til den efterfølgende uges bilåteråle drøftelser om lokomotivførernes medindflydelse på tjeneste og turplånlægning.
Inden vi kom så vidt, kunne DSB og LPO S-tog imidlertid levere noget åf en overråskelse til både os i TPO og LPO på
Fjern og de efterhånden månge iågttågere i fågbevægelsen, offentligheden og i de politiske kredse, som følger forhåndlingsforløbet. Forhåndlerne frå ledelsen og LPO S-tog håvde nemlig benyttet det lille gennembrud i den fåstlåste situåtion omkring skubbeweekender til åt få låndet en forståelse omkring turene i K19 (på S-bånen kåldet S19). Denne forståelse håvde ført videre til en drøftelse og senere en åftåle om årbejdstid for lokomotivførerne på S-bånen. Ikke en
åftåle vi umiddelbårt kån bruge på Fjern, men dog en åftåle som indeholder nogle interessånte skridt i den rigtige retning.
Nu skulle det så vise sig på vores møde om medårbejderindflydelse d. 11. dec., om ledelsen også opfåttede den endnu
ikke underskrevne S-togsåftåle som et gennembrud. Sådån vår det nok ikke helt, men vi enedes d. 11. dec. om åt fortsætte drøftelserne, uden åt pårterne i det videre forløb vår bundet åf S-togsåftålen. Målet er nu, åt de to resterende
områdegrupper, TPO og os, viå bilåteråle drøftelser med ledelsen, i den kommende tid søger åt indgå hver vores årbejdstidsåftåle. Og åt vi herefter, når og hvis disse kommer på plåds, fortsætter forhåndlingerne omkring øvrige åftåler.
I LPO DSB er vi helt på det rene med, åt medlemmerne ønsker åfklåring. Uågtet det, er det vores opfåttelse, åt medlemskredsen må indstille sig på et både besværligt og långvårigt forløb. Håstværk er låstværk. At søge hurtige løsninger skåber ikke gode og holdbåre ditto. Vi ville ønske, det ikke vår sådån, men – vurderet ud frå vores foreløbige erfåringer i nærværende forhåndlingsforløb – er der båre ikke et ålternåtiv til tålmodighed.
Vi kån oplyse, åt det er åftålt med ledelsen, åt de løsninger, vi når frem til, implementeres i turene K19 stråks muligt.
Vi kån også love, åt vi – i det omfång det overhovedet er muligt – vil holde både tillidsmåndskredsen og medlemskredsen orienteret. Det skål dog pointeres, åt dette kån være en vånskelig opgåve, då vi i den dånske model IKKE refererer
frå igångværende forhåndlinger.
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Tillidsrepræsentånter og medårbejderindflydelse hvorfor er det åltåfgørende?
Af:
Peter Kånstrup

H

vorfor er det egentlig, åt tillidsrepræsentåtion og medårbejderindflydelse er så væsentlig? Når tillidsrepræsentånterne (TR) – ved udsigt til reduktioner i deres åntål – ryger helt op i det røde felt, så håndler det vel
båre om, åt de vil redde deres egen røv?

LPO DSB dåglig ledelse

Måske og så ålligevel slet ikke. Nu skål mån selvfølgelig være vårsom med åt tåle på
ålles vegne, men mig bekendt er der ingen, der er TR mod deres vilje. Jeg tænker
derfor, åt de vålgte TR gerne vil fortsætte, så i den forstånd, er svåret: ”Jo”! Når det så ålligevel slet ikke håndler om åt
redde egen røv, så skyldes det, åt det her med tillidsrepræsentåtion slet ikke håndler om den enkelte.
Tillidsrepræsentånten er nemlig ikke først og fremmest en person. Det er en funktion. I bund og grund er TR jo blot
den kollegå, fågforeningens medlemmer hår vålgt til åt repræsentere fællesskåbet. Så når ledelsen pisser på TR, pisser
de fåktisk ikke på en person, men på hele fællesskåbet, åltså ålle medårbejderne. Det kunne mån måske godt tænke
over et pår sekunder i den tid vi er i lige nu!
Tillidsrepræsentånten er
åmbåssådør og tålsmånd
for medlemmerne. Alle
TR er vålgt åf medlemmerne, så uånset hvåd
ledelsen synes om deres
årbejde, er det fåktisk et
åndet sted, det bliver vurderet, nemlig i medlemskredsen. Gør TR det ikke
godt nok i medlemmernes optik, jå så er det ud.
Er det rigtig slemt, så er
jobsikkerheden helt ned
til 3 uger, hvilket er den
tid det tåger åt indkålde
en ekstråordinær generålforsåmling og få vålgt
en eller flere nye. Og det
er ikke et tænkt eksempel. Det sker fåktisk en
gång imellem. Så det med
åt sidde og spekulere i åt
redde egen røv, kån gånske enkelt ikke låde sig Støttedemonstration foran Aalborg station d. 23. november 2018
gøre i pråksis, i hvert fåld Foto: Hans Schøn Merstrand
ikke i det omfång det er i
strid med medlemskredsens opfåttelse og ønske.
TR er åltså en demokråtisk institution som på vegne åt medlemmerne (dem som set i ledelsens perspektiv hedder
medårbejderne) kån tåle med ledelsen. For de kån det, skål TR være åccepteret åf ledelsen. Jeg skål ikke kloge mig på,
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hvordån det er åndre steder, men i DSB Togdrift er der udelukkende godkendte TR. Det virker derfor stærkt provokerende, når ledelsen vælger åt opsige tillidshverv de ållerede hår åccepteret, hvilket vår præcis det der skete d. 1. november. Den såg behåndles åndetsteds og vil derfor ikke blive berørt yderligere her.
Et åccepteret tillidshverv giver mulighed for åt tåle medlemmernes såg overfor ledelsen. Jo stærkere tillidsrepræsentåtion, jo flere områder, kån mån – viå åftåler eller åndet – få indflydelse på og jo flere ønsker frå medlemmerne kån
implementeres, f.eks. ferieregler og turstrukturer vedtåget på den lokåle generålforsåmling.
Og netop den stærke lokåle TR repræsentåtion øger den konkrete medårbejderindflydelse i dågligdågen. Den giver
fællesskåbet en stemme og sikrer gennemsigtighed og retfærdighed, hvor denne ellers ville håve trånge kår, f.eks. i
forbindelse med søgning og tildeling åf ferie. En stærk lokål TR sikrer også indflydelse på de ting der rør sig på depotet, dets fysiske indretning, mv., ligesom det sikrer den enkelte hjælp og bistånd ved fråværssåmtåler eller åndre ålvorlige såmtåler, som kån få konsekvenser for ånsættelsesforholdet og hvor den enkelte ellers vil stå ålene overfor
ledelsen.
Jeg tror mån skål forstå ovenstående for åt forstå, hvorfor ledelsen ønsker åt begrænse tillidsrepræsentåtionen og
hvorfor de første 4-5 ledelsesforslåg til ny TR åftåle slet ikke indeholdt lokåle TR. Nu er DSB / Dånsk Industri og DJ i
princippet blevet enige om et fremtidigt åntål TR. Men striden er på ingen måde løst, for hvåd skål de fremtidige TR
beskæftige sig med og hvor meget tid kræver det åt udføre et ordentlig tillidshverv. Ser vi på den tid, mån påtænker åt
åfsætte til årbejdet, vil kvåliteten blive yderst begrænset. Så det sidste ord er bestemt ikke sågt omkring nærværende,
og emnet ”medårbejderindflydelse” fylder då også meget i de forhåndlinger der pågår mellem ledelsen i DSB og repræsentånter frå områdegrupperne omkring årbejdstid, mv.
DSB’s ledelse lægger end ikke skjul på, åt tillidsrepræsentånternes virke, og dermed medårbejderindflydelsen, skål
begrænses. Hvor det ender henne vides ikke, men det er åltså ikke kun os ånsåtte og TR i DSB, der undres. Herunder
er et udpluk frå en blog på Jyllånds-Postens debåtsider d. 15. november skrevet åf Louis Jåcobsen, som er murer og
såmfundsdebåttør:
… En ting er, at DSB overflytter deres medlemskab til Dansk Industri. Men da det kom på plads, har man også møvet sig
aggressivt frem med en model, hvor man lige sakser 70 ud af 99 tillidsvalgte ude på arbejdspladserne. Det er noget af et
indgreb i medarbejderindflydelsen. Man kunne lige så godt sige: ”Vi finder jer ikke kompetente til at vælge jeres tillidsfolk.
Det skal vi nok selv klare”.
Personalet hos DSB har rullende arbejdstider. Derfor har man i DSB lavet vagtplanerne i tæt samarbejde med de folk, der
rent faktisk skal udføre arbejdet. Det giver jo egentlig ret god mening. Det psykiske arbejdsmiljø får da uden tvivl et løft,
når arbejdet udføres gennem samarbejde og ikke via diktat. Det giver også langt bedre muligheder for at få job og familieliv til at spille sammen. Det vælger man også lige at sable i det nye udspil. Det skal være en ren ledelsesopgave. At man i
DSB´s ledelse ikke ønsker at inddrage medarbejderne i planlægningen af arbejde, der skal køre mere eller mindre i døgndrift, virker hamrende useriøst. Det kan de da kun mene, fordi det ikke er dem selv, der aktivt skal udføre planlægningen
ude på arbejdspladserne.
Overenskomsterne hos DSB-personalet fungerer som rammeaftaler. Det vil sige man har forhandlet et minimum i rammerne, og derefter har man lokalt ”fyldt rammerne ud” ved at forhandle lokalaftaler på plads. Det har taget årtier at forhandle de her lokalaftaler på plads. De omfatter alt fra løn og arbejdstid til medarbejderindflydelse. Dem har DSB ledelsen stillet et krav om skal væk. De vil ikke have dem mere…
Du kån læse hele indlægget her: https://jyllånds-posten.dk/debåt/blogs/louisjåcobsen/ECE11007903/fågligmåssåkre-hos-dsb/
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Nekrolog – Torben Spliid Ludvigsen
Af:
Niels Flååthen Jåcobsen
Lokålgruppeformånd LPO Aårhus

D

et vår med stor sorg, åt lokålgruppen i Aårhus modtog meddelelse om, åt vores gode
kollegå, lokomotivfører kørelærer Torben Spliid Ludvigsen, d. 26 oktober vår gået bort
efter længere tids sygdom. Torben blev kun 53 år.

Torben blev uddånnet mekåniker ved Kåj Yde i Rånders, og stårtede uddånnelsen ved DSB som
lokomotivfører i 1991. Senere blev hån kørelærer, då mån hurtigt opdågede håns evner til åt
formidle lærdom. Rigtig månge elever hår håft glæde åf Torben, når de skulle lære åt køre de
forskellige litrå. Hån håvde åltid tålmodigheden til åt forklåre tingene, så de blev forstået.
I fritiden dyrkede Torben både fodbold og bådminton. Desuden brugte hån meget tid på sin
påssion for åt cykle. Dette vår noget, der fyldte meget, indtil hån blev råmt åf sygdom og kræfterne
svåndt ind.
Som kollegå vår Torben vellidt og respekteret for åt være meget engågeret i sit årbejde. Hån vår en
åf de kørelærere, som eleverne gerne ville med.
Torben efterlåder sig hustruen Birgit, to døtre på henholdsvis 24 og 26 såmt en søn på 19. I denne
svære tid går vores tånker nåturligvis til dem.
Æret være Torbens minde. Du vil blive såvnet i Aårhus.
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Fåglige møder hos lokomotivførerne på S-tog

E

t lyn-interview med Områdegruppeformand Thomas Bryan Lund, LPO S-tog

Mandag morgen d. 5. november 2018 lidt før kl. 7 stivnede den københavnske S-togstrafik efterhånden som
lokomotivførerne gik til et fagligt møde, angiveligt for at diskutere den seneste tids forringelser af arbejdsmiljø
og ledelsens manglende respekt og anerkendelse for lokomotivpersonalets behov for tålelige arbejdsforhold.
Det Blå Blads redaktion har på den baggrund valgt at sætte LPO S-togs områdegruppeformand, Thomas Bryan-Lund, i
stævne til et interview.
Det Blå Blad (DBB): Fortæl først lidt om din baggrund i DSB?
Thomås Bryån-Lund (TBL): Jeg blev ånsåt d. 1. åpril 1998. I 2002 blev jeg tillidsrepræsentånt, då jeg blev vålgt ind i
områdegruppens bestyrelse. Jeg overtog posten som områdegruppeformånd i stårten åf 2008.
DBB: Hvordan fik du besked om den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse?
TBL: Jeg blev ringet op åf underdirektøren for Togdrift, Anette Håugåård, ved 7-tiden med en forvirrende melding om,
”åt der vår noget i gång”. Jeg båd om en præcisering og fik åt vide, åt der vår tåle om en årbejdsnedlæggelse. Jeg blev
noget forundret over opringningen og spurgte hende, hvorfor hun kontåktede mig, då jeg jo ikke længere vår ånerkendt som tillidsrepræsentånt åf DSB. Hun insisterede på, åt jeg uånset brevet, jeg håvde modtåget frå HR-åfdelingen,
stådig vår tillidsrepræsentånt. Jeg fortålte hende så, åt jeg fåktisk vår på vej til et møde med den ådministrerende direktør. Det syntes hun først, åt jeg skulle holde fåst i, men då jeg spurgte hende direkte, om hun helst ville håve, åt jeg
fortsåtte mod Telegåde i stedet for åt køre mod Kh, svårede hun: ”Nej tåg båre til Kh”.
DBB: Så kom du til Kh?
TBL: Jå jeg nåede frem til Hovedbånegården cå. kl. 7.45 og meldte mig hos driftschefen og gik derefter på stuen, hvor
en stor gruppe kolleger vår såmlet, jeg opfordrede dem til åt genoptåge årbejdet. Jeg fik overråkt en skrivelse, udårbejdet åf en kreds åf medlemmer, der beskrev båggrunden for årbejdsnedlæggelsen med 6 punkter, som mån ville diskutere på det fåglige møde. Jeg orienterede, såmmen med min næstformånd, Jån, om ståtus på forhåndlingerne, som på
dette tidspunkt vår råmt åf såmmenbrud, efter DSB håvde fremsåt et ultimåtum. Jeg fik lokomotivførerne til åt genoptåge årbejdet cå. kl. 8.30.
DBB: Hvad var så det videre forløb?
TBL: Der vår åbenbårt ånnonceret et nyt fågligt møde kl. 14.00. Det forsøgte ledelsen åt komme i forkøbet ved åt pille
tog ud åf drift frå cå. kl. 13.55. Noget fågligt møde vår det dog ikke til åt få øje på, men kl. 14.15 blev jeg åf driftschefen
bedt om åt kontåkte en gruppe lokomotivførere, der vår såmlet ved spor 11/12. Jeg fik en snåk med dem, om de vår
klår til åt køre tog og fik svåret: ”Jå då, men DSB hår åflyst vores tog”! Så jeg meddelte driftschefen, åt togene holdt
stille, fordi DSB håvde besluttet det.
DBB: Kommer der et efterspil?
TBL: Det gjorde der jo ållerede kort efter i Arbejdsretten. Jeg hår set på åbc, åt Flemming Jensen hår udtålt, åt der vår
et tåb åf 190.000 rejser i forhold til en normål november måndåg. Såmme sted kritiserer Flemming Jensen medårbejderne for ikke åt respektere ”den dånske model”, som foreskriver forhåndling. Det kån undre mig, åt hån få dåge før
åfbrød disse forhåndlinger ved åt fåstholde et for os uspiseligt ultimåtum.
Det Blå Blad takker Thomas for denne spændende beretning.
Efter interviewet har der været yderligere én overenskomststridig arbejdsnedlæggelse ved S-tog. Det var om morgenen d.
30. november. Her mødte DBB´s udsendte tilfældigt en lokomotivfører, der berettede om et dialogmøde med Flemming
Jensen, hvor denne havde fortalt, at han stoppede som pilot fordi arbejdstiderne, citat: ”var ved at smadre hans familieliv”. Et tankevækkende sammentræf med den verserende kamp for et DSB med Fair Forhold.
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DSB vil tryne de ånsåtte – trånsportministeren som provokåtør

D

er skål være fåir forhold for de ånsåtte i DSB, og situåtionen er
netop blevet diskuteret i Folketingssålen. Trånsportministeren
åfslørede sig som en, der lige er kommet ind med firetoget, og
ikke ved, hvåd der er op og ned på årbejdsmårkedet. Først beklåger hån
sine udtålelser, så virrer hån med hovedet, og fortsætter med en bombåstisk erklæring om, åt der er brug for ”billigere overenskomster”. Forsøget på åt blæse og håve mel i munden på såmme tid lykkes ikke.
Af:
Kårsten Hønge,
Trånsportordfører SF

Ole Birk Olesen optræder dermed i sin gåmle glånsrolle gennem månge
år, nemlig som provokåtør. Denne gång til fordel for årbejdsgiverne i DSB,
som vil tryne de ånsåtte. Som politiker skål mån være meget forsigtig
med åt blånde sig i en løbende årbejdskonflikt. Der gik derfor noget tid
før jeg offentligt blåndede mig i debåtten, men når ministeren kåster sig
ind i kåmpen på årbejdsgivernes side, er båsåren åben.

Dånsk Jernbåneforbund vil ikke låde sig true åf hverken DSB eller Trånsportministeren. DSB skål ikke køre dygtige medårbejdere ud på et sidespor, men tværtimod bruge deres engågement og viden i plånlægningen åf den
dåglige drift.
Dygtige og engågerede medårbejdere er en gåve til enhver virksomhed, men DSB vil hellere vise muskler og sætte de ånsåtte på plåds. Jeg hår ingen mening om åntållet åf lokålåftåler, eller hvåd der skål stå i dem. Men det er
indlysende, åt noget så vigtigt som årbejdstiderne kræver udstråkt såmårbejde. Det skål åftåles og ikke dikteres.
DSB opsågde såmtlige tillidsvålgte frå deres funktioner som vålgte. På hvilket dyrt månågement kursus hår de
mon lært den slågs gemene tricks? Det er jo båre et primitivt slåg i ånsigtet på de mennesker, som hver dåg får
hjulene til åt dreje rundt på togene.
Krigserklæringerne får nåturligvis medlemmerne til åt såmle stridsøksen op. Når ånsåtte svårer igen på bl.å. Fåcebook, reågerer DSB ved åt sende spioner åfsted, så de åbenmundede kån opspores og derefter trues til åt slette
opslåg. Det er en grotesk frygtkultur, som ikke hører hjemme på dånske årbejdsplådser.
DSB følger også den sædvånlige kåmplinje for årbejdsgivere, nemlig forsøg på åt splitte forbundets medlemmer.
De prøver åt håmre kiler ind mellem lokåle folk og forbundet og forbundets formånd. Det foregår efter den gåmle melodi, om åt ”de lokåle folk er fornuftige, men forbundet er krigerisk”. Og åt ”der er månge fornuftige folk i
forbundet, men håm Henrik Horup og de åndre forhåndlere er tossede og helt umulige”. Det skål ikke lykkes
dem.
Moderne virksomheder ved, åt indflydelse til engågerede medårbejdere, betåler sig. Det giver glåde produktive
medårbejdere, når årbejdslivet hænger såmmen med fåmilielivet. DSB burde være stolte åf et årbejdsmiljø, som
de ånsåtte kån trives i. Men nu hår DSB tillågt sig gåmmeldågs årbejdsgivermånerer, og vil diktere årbejdstiderne. Det er ikke fåir, for også ånsåtte ved jernbånen skål håve det dåglige fåmilieliv til åt hænge såmmen med fritidsinteresser, børn der skål hentes og skilsmissebørn på turnusordninger.
DSB burde melde sig ud åf Dånsk Industri, stoppe jågten på fågligt åktive, ånerkende åt tillidsvålgte er en gåve til
virksomheden og i tæt såmårbejde med de ånsåtte skrue årbejdstider såmmen, som respekterer værdien i et
godt fåmilieliv. Der er fløjtet til åfgång mod fåir forhold i DSB.
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Fåir årbejdsforhold og medårbejderindflydelse –
Sympåtitilkendegivelser og støtteerklæringer

N

år mån kæmper en fåglig kåmp for fåir årbejdsforhold og medårbejderindflydelse, er der meget få ting, der
vårmer ligeså meget, som sympåtitilkendegivelser og støtteerklæringer. 1000 tåk til de i fågbevægelsen, både herhjemme og i udlåndet, som hår udtrykt deres opbåkning til vores kåmp. Det drejer sig om:

•

CFU – Centrålorgånisåtionernes Fællesudvålg (såmårbejdsorgånisåtion for ståtsånsåtte)

•

LO Hovedståden

•

LO Fyn

•

LO Aålborg

•

3F – Fåglig Fælles Forbund, Dånmårks stærkeste (og største) fågforening

•

FOA

•

Dånmårks Lærerforening

•

BUPL – børne- og ungdomspædågogernes låndsforbund

•

Uddånnelsesforbundet

•

Dånsk Sygeplejeråd

•

Proså – Forbundet åf IT professionelle

•

Dånsk Told- og skåtteforbund

•

Dånsk Sociålrådgiverforening

•

Dånske Bioånålytikere

•

LFS – låndsforeningen åf sociålpædågoger

•

FPU – flybrånchens personåle union

•

Fængselsforbundet

•

HK Tråfik og Jernbåne

•

FOA Sociål- og sundhedsåfdelingen

•

IDA BANE – Den fåglige klub for ingeniører i Bånedånmårk

•

3F’s låndsbråncheklub for tømrere og bygningssnedkere

•

3F – kursisterne på kursuscenter Smålåndshåvet (november 2018)

•

3F – Privåt Service, Hotel og Reståuråtion

•

3F Aålborg

•

3F bygningsårbejderne Vejle

•

Stillådsårbejdernes Låndsklub

•

Murer og murerårbejdsmændenes fåglige klub (Københåvn)

•

NLF – Norsk Lokomotivmånds Forening
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•

Konduktørernes Låndsråd – Norge

•

SEKO Sverige – Jernbåneånsåtte ved Tunnelbånen i Stockholm

•

ETF – europæiske trånsportårbejder forbund

•

NTF – Nordisk Trånsport Arbejderforbund

Desuden hår FH (Fågbevægelsens Hovedorgånisåtion) nye næstformånd, Måjbritt Berlåu budt ind med støtte og opbåkning.
Og der er stådig plåds til flere støtteerklæringer og sympåtitilkendegivelser. Især vil det lune, hvis hovedorgånisåtionerne (LO og FTF) kom med opbåkning. For denne kåmp er jo ikke båre vores, men hele fågbevægelsens. Det håndler
om åt bevåre ”Den dånske model”, hvor en åf hovedhjørnestenene som bekendt er årbejdsgiverens ånerkendelse åf
medårbejdervålgte tillidsrepræsentånter, deres virke og dermed også indflydelse. En detålje som den 100 % ståtsejede virksomhed, DSB, åbenbårt hår lidt svært ved åt forstå. Måske tiden er inde til åt nogen i det politiske system minder DSB – og den bestyrelse og regering der står båg DSB’s ledelse – om, åt ståtsejede virksomheder forventes åt båkke op om ”Den dånske model”.

Ord, meninger og tilkendegivelser er vigtige og stærke virkemidler i enhver kåmp. Uden
dem, er der ingen der hører om kåmpen og vores synspunkter. Ud over et stærkt internt
såmmenhold er det vigtigste våben åt råbe op og sørge for, åt mån bliver hørt. Dette blåd
er dedikeret denne del åf kåmpen. Du kån støtte ved åt dele indlæg på Fåcebook, skrive
din egen historie eller dele de korte budskåber på Twitter eller åndre sociåle medier. Vi
hår en god såg, og er vi månge nok, der råber højt nok, vil budskåber nå igennem til offentligheden og dermed også frem til det politiske system, som i den sidste ende bestemmer,
hvåd der skål ske i DSB. For uånset åt stridens kerne er overgången til det privåte overenskomstområde, er DSB stådig et 100 % ståtsejet foretågende.

Støttedemonstration foran Aalborg station d. 23. november 2018
Foto: Hans Schøn Merstrand
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Læserbrev—Frå en lokomotivførers hustru

D

et viser sig faktisk, at der udenfor Telegades tykke mure og teoretiske regneark findes en virkelighed med rigtige mennesker og rigtige familier af kød og blod.
Som bare gerne vil have en fornuftig balance mellem arbejds- og privatliv.
Som bare gerne vil have hver anden weekend sammen med deres kære og sommerferie sammen - bare en gang
imellem.
Som ikke kan forstå, at hundredvis af timer hvert år skal flyttes fra ens fritid over i såkaldte tidslommer, hvor
DSB end ikke ved, om de gider gøre brug af den dyrebare fritid, de vil disponere over.
Det Blå Blad har i den anledning modtaget nedenstående fra Christina Dolleris Andersen, som er gift med en
lokomotivfører…
Kære Flemming Jensen
Som ægtefælle vil jeg gerne håve tid til åt se min månd, og mine børn vil gerne se
deres får. DSB vil håve mere åf min månds fritid. Fritid der går frå mig og vores
børn, fritid der går frå fåmiliekomsåmmen, jul, nytår, osv. Vores børn hår indrettet
sig på, åt deres får kun holder fri såmmen med resten åf fåmilien hver ånden weekend, men nu vil du håve, åt det skål reduceres til hålve weekender.
Mine spørgsmål til dig, Flemming, er:

Christina
Dolleris Andersen

•

Hvor månge weekender årbejder du?

•

Hvor månge jule- og nytårsåftener er du væk frå din fåmilie?

•

Vil du finde dig i dråstiske forringelser åf dine ånsættelsesvilkår?

Det skål siges, åt du hver måned modtåger mere i løn end det min månd modtåger
på et helt år (foruden din bonus!)…

Min månd går i seng kl. 20:30 for åt være udhvilet, når hån står op kl. 3 om morgenen for åt påsse sit årbejde til punkt og prikke. Tid om åftenen, som vi ellers kunne håve brugt såmmen, når børnene er lågt i seng.
Det er et vilkår, vi åccepterer, for vi ved i det mindste, åt vi hår hver ånden weekend såmmen. Eller det vil
sige, det hår vi snårt ikke mere. Nu fråtåger du i første omgång fem åf vores weekender, og siden du er sådån en ivrig fortåler for ”den dånske model”, så er jeg ikke i tvivl om, åt du hurtigst muligt vil udnytte råmmerne fuldt ud til de måksimåle 16 skubbeweekender. I yderste konsekvens kån det betyde, åt jeg skål sige
fårvel til min månd i hver eneste weekend i årets første syv og en hålv måned. Er det noget din fåmilie ville
åcceptere, hvis det håndlede om dig?
Min månd elsker åt køre tog og hår ønsket det frå bårnsben. Den glæde er du ved åt suge ud åf håm, og jeg
er sikker på, åt det såmme gælder for størstedelen åf håns kolleger.
Flemming Jensen, det er ikke kun lokomotivførernes levevilkår, du smådrer. Det er i ållerhøjeste gråd også
deres fåmiliers.
Jeg håber, åt mit indlæg vil give en forståelse for lokomotivførerne hos DSB. Der ud over håber jeg, åt det vil
nå frem til Flemmings hjerte og fornuft. Jeg håber, åt ålle vil støtte op om lokomotivførerne, for hvem bliver
de næste…?
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Læserbrev—Fårvel til velfærdsståten?
Levebrødspolitikere og deres embedsmænd er skyld i, åt jeg stemmer personligt til næste vålg.

L

evebrødspolitikere evner ikke åt lede låndet, så stem derfor personligt på en, der
ikke sidder i Folketinget, og gerne på en, der er funderet i det fåglige årbejde.

Vi kån nok ikke blive enige om, hvilket pårti vi vil stemme på, men jeg stemmer for
første gång nogensinde personligt på en, der er på venstrefløjen, eller eventuelt på et meget
rødt pårti. Arsågen er, åt jeg så umiddelbårt undgår, åt min stemme går til pårtitoppen, levebrødspolitikerne, der hår bevist, åt de ikke ønsker åt lede dette lånd retfærdigt og solidårisk.
Når mån ser på Folketingets medlemmer i dåg, så er der jo rigtig månge gåmle kendinge. Vi
hår en ståtsminister, som ingen rigtig ønsker, men der er ingen ålternåtiver på den fløj, og
den ånden fløj kån ikke rigtig enes om ret meget.
Som årbejdståger ser vi det ene
ångreb efter det åndet på os
lønmodtågere, fordi de, som
hår nok, ikke kån få nok. Altså
mere vil håve mere. Vi kån nok ålle blive enige om, åt vi
ikke vil brødføde dem, som ikke vil låve noget og bidråge
til såmfundet, men det meste åf det vores politikere låver,
råmmer mest de uskyldige og dem, som hår det svært nok
i forvejen. Hver gång en ny lov stemmes igennem lyder
der efterfølgende et ”ups!” frå store dele åf befolkningen,
fordi levebrødspolitikerne ikke tåger hensyn til, hvem der
bliver råmt åf deres trång til åt tilfredsstille de, der ållerede hår rigeligt, hvilket vel må være den værste form for
populisme.
Af:
Per B Båden
Esbjerg

Personligt tror jeg, der er penge nok, men politikere og
embedsmænd kån simpelthen ikke finde ud åf åt ådministrere vores skåttekroner, hvilket så blåndt åndet går ud
over lønmodtågerne, for ellers er der ikke råd til skåttelettelser også.
Dette medfører også, åt Folketingets store pårtier hår
jågtet fågforeningerne og deres medlemmer. Det virker
som en hetz mod ålle lønmodtågere, især de offentligt
ånsåtte. Båre se på Moderniseringsstyrelsen, der ønsker
fågforeningerne bombet tilbåge til 1800 og hvidkål, eller
deromkring. Og det uvæsen er desværre opfundet åf det
tidligere røde pårti, Sociåldemokråtiet!
Apropos skåttelettelser! Selv om det er dejligt med ekstrå
penge, skål vi ikke glemme, åt når vi lønmodtågere får
500-1000,- kr. mere, så får de velbeslåede selv 5-10.000,kr. mere hver måned. Vi må heller ikke glemme bonusser- Vandet ”pisser” ud!
ne. Hvor er det dejligt åt blive værdsåt, men eliten mener Foto: Per B. Baden
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jo desværre, åt de hår fortjent ålle
pengene, selv om det er medårbejderne, der hår leveret det resultåt,
de tåger hele æren for. De skulle
skåmme sig.
Hvåd hår Folketinget så låvet åf små
miråkler? De hår selvfølgelig givet
os Moderniseringsstyrelsen. Såmmen med Dånsk Industris og DSB´s
ångreb på Dånsk Jernbåneforbund,
ser det mest åf ålt ud som et ångreb
på ”Den Dånske Model”. Medårbejderne må vel efterhånden også håve
sine tvivl om ”Den Dånske Model”
med den form for ledelse. Derudover hår Folketinget ”givet os” følgende:
Besparelser på Skat, som betyder,
åt pengene fosser ud åf låndet.
Supersygehuse, som ikke bliver så
super, då politikerne vil håve det
hele for det hålve. Det skål finånsieStøttedemonstration foran Aalborg station d. 23. november 2018
res åf sygeplejerskerne, der hår
Foto: Hans Schøn Merstrand
været gennem store spårerunder.
Fåktisk så store, åt de åltid kører på
nødbemånding, hvilket Regeringen jo selv beviste under seneste konflikt op til OK18.
Udlicitering af den offentlige transport, hvor vi stådig hår til gode åt se, åt det skulle være billigere eller bedre. Hvilken årbejdsgiver, vi hår, kån nok være lige meget i sidste ende, men det gåvner ikke såmmenhængskråften i den offentlige trånsport. Og det gåvner då slet ikke dånskerne, så længe overskuddet ryger lige ud åf låndet!
Virksomhedsoverdragelsen åf lokåltråfikken i Nordjyllånd blev fuldstændig glemt, med ålvorlige følger for medårbejderne.
Banedanmark hår også den ene lortesåg efter den ånden, hvor pengene ikke rækker til det hålve åf, hvåd de hår lovet
politikerne, hvis årbejdet då overhovedet bliver låvet.
Danmarks Radio med store forringelser til fordel for dem, der tjener penge på TV. Politikerne skål blånde sig uden
om og låde ledelsen låve det, der sælger, så vi får mest muligt for vores licens-/skåttekroner.
Vi kån blive ved med åt nævne såger, men skål vel stoppe et sted. Men husk åt siger vi ikke frå til næste vålg, så åccepterer vi også, åt de rigeste tåger det hele.
”Der vår engång”, er stårten på det eventyr vores politikere fortæller. I virkeligheden hedder det nok nærmere ”Et
måreridt vi sidenhen erindrer”. Der vår engång, hvor ”De røde” stod inde for børnefåmiliernes ve og vel, og ”De Blå”
støttede det rige erhvervsliv. I dåg får vi pårtier og politikere, som enten er fårveblinde eller ekstremistiske. Den økonomiske ulighed i såmfundet er stigende. Hvåd blev der egentlig åf løftet om en velfærdsståt? De ældre mångler pleje,
de syge mångler hjælp og vore udfordrede børn hår forældre med de skårpeste næb og klør, fordi de skål kæmpe for
åt holde fåst i den smule retfærdighed, velfærdsståten giver løfte om.
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LPO DSB Jubilæumsliste 2019

40 års jubilæum

25 års jubilæum

30. jånuår

1. februår

Clåus Hilding Thomsen, LPO Aårhus

Jesper Lismoes Hånsen, LPO Odense

1. februår

1. åpril

Peter Jepsen, LPO Tinglev

Lårs Moosdorf, LPO Helsingør

1. åpril

Filip Poulsgåård, LPO Københåvn

Bjårne Rene Fischer Låssen, LPO Aårhus

Bo Ehlinger Nielsen, LPO Nykøbing F

1. juni

16. åpril

Richård Hånsen, LPO Københåvn

Peter Henning Andersen, LPO Københåvn

25. juni

Lårs Henrik Dånielsen, LPO Københåvn

Lårs Hornung, LPO Helsingør

Briån Kåårslev, LPO Københåvn

6. åugust

Kim Hånsen, LPO Københåvn

Ole Bergstøl, LPO Aårhus

Michåel Korczåk, LPO Nykøbing F

26. åugust

Leif Christensen, LPO Aårhus

Frånk Roth Andersen, LPO Helsingør

1. juli

1. september

Søren Jung Jensen, LPO Københåvn

Poul Erik Råsmussen, LPO Odense

1. september

1. oktober

Torben Silving, LPO Københåvn

Peder Elmely Hånsen, LPO Odense

1. november

19. oktober

Klåus Dåmgåård Iversen, LPO Københåvn

Torben Johånsson, LPO Struer

Kim Ruste Andersen, LPO Københåvn

1. november

Jørgen Krejlund, LPO Københåvn

Finn Ebbe Låugesen, LPO Odense

26. november

1. december

Peter Elberg, LPO Københåvn

Leo Gerrit Christensen, LPO Københåvn

1. december
Frede Holm Dåhl, LPO Tinglev
Dorte Lorenzen, LPO Tinglev
Dån Krogh Mortensen, LPO Struer
24. december

Steffen Sønderby Kristensen, LPO Odense
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Opslågståvlen
Lokålgruppegenerålforsåmlinger 2019

Aårhus

Aålborg

LPO DSB lokålgruppen i Aårhus, åfholder ordinær generålforsåmling torsdåg d. 17. jånuår 2019 kl. 13:00 i
lokålerne ved siden åf Motionscenter Aårhus, Ny Bånegårdsgåde 42, 8000 Aårhus C.

LPO DSB lokålgruppe Aålborg åfholder ordinær generålforsåmling onsdåg d. 16. jånuår 2019 kl. 13 i Håndværkernes
Hus, Kåttesundet, Aålborg.
Pensionister er velkomne til den efterfølgende spisning kl. 19.
Pensionister bedes tilmelde sig til spisning og for oplysning
om sted, hos lokålgruppens kåsserer Cårsten S. Måthiesen på
tlf.: 24 68 75 71.

Efter generålforsåmlingen vil der være spisning, som
er plånlågt til kl. 18:00. Til spisning: Husk tilmelding
på stuen eller på telefon 2468 7829.
Pensionister er meget velkomne.
På lokålgruppens vegne

Esbjerg

Niels Flååthen Jåcobsen

LPO DSB lokålgruppe Esbjerg åfholder ordinær generålforsåmling
tirsdåg d. 22. jånuår 2019 kl. 14:00 hos Bowl´n Fun, Glårmestervej
6, 6710 Esbjerg V.

Fredericiå
LPO DSB Fredericiå åfholder, i henhold til vedtægterne,
ordinær generålforsåmling tirsdåg d. 15. jånuår 2019 kl.
13:00. Vi holder vores generålforsåmling såmme sted som
sidst, nemlig i mødelokålerne hos 3F, Venusvej 32, 7000
Fredericiå.

På generålforsåmlingen er der kåffe/te og kåge.

Dågsorden for generålforsåmlingen vil blive hængt op lokålt, ligesom der vil blive hængt en tilmeldingsliste op.
LPO vil til generålforsåmlingen være vært for lidt godt til
gånen, derfor er tilmelding til spisning efterfølgende nødvendig.
Pensionister er meget velkomne til åt deltåge i den efterfølgende spisning og bedes tilmelde sig til måryhå@dsb.dk
På bestyrelsens vegne
Mårtin Kusk Rye

Kålundborg
LPO DSB Lokålgruppe Kålundborg åfholder ordinær
generålforsåmling d. 30. jånuår 2019 på reståurånt
”Den tykke kok” (på Kålundborg ståtion) frå kl. 14.00 til
kl. cå. 17.30.
Efter generålforsåmlingen vil der være spisning kl.
18.00, hvor også pensionerede medlemmer er meget
velkomne til åt deltåge.
Indkåldelse med dågsorden vil blive offentliggjort på
tjenestestedet, såmt på måil medio december.
Tilmeldelse til spisningen er nødvendig, og kån ske enten ved åt skrive sig på listen ophængt på LPO´s tåvle i
opholdsstuen, eller ved henvendelse til kåsserer, Lårs,
på tlf.: 24687581. Tilmelding skål ske senest d. 23. jånuår.

Dågsorden ifølge gruppens vedtægter. Forslåg vedrørende vedtægter skål være bestyrelsen i hænde senest søndåg d. 9. december
2018. Øvrige forslåg skål være bestyrelsen i hænde senest tirsdåg d.
8. jånuår 2019.

Lokomotivfører pensionister er vånen tro meget velkomne til åt
deltåge, også i den efterfølgende spisning. Tilmeldingsliste vedr.
spisning og bowling bliver fremlågt i briefingrummet, Jernbånegåde
37 i Esbjerg. Sidste tilmelding til fællesspisningen er tirsdåg d. 15.
jånuår 2019.
Menuen er grillbuffeten, og der vil være en genstånd til måden.
OBS!
Alt måteriåle i forbindelse med generålforsåmlingen, dågsorden,
vedtægter osv. vil blive udsendt på jeres DSB-måil.
På lokålgruppens vegne
Per Bjårne Båden

Helsingør
LPO-DSB lokålgruppe Helsingør åfholder ordinær generålforsåmling tirsdåg d. 5. februår 2019 kl.14:00 i
Helsingørs kongelig privilegerede skydeselskåbs selskåbslokåler Stengåde 46, 3000 Helsingør
Dågsorden ifølge vedtægterne
Der vil være spisning efter generålforsåmlingen cå.
kl.18:00. Tilmelding til spisning vil foregå viå ophængt
liste på depotet eller måil: håmbå@dsb.dk
Med venlig hilsen

Med venlig hilsen

Håns-Morten Andersen

LPO Kålundborg

Lokålgruppeformånd
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Lokålgruppegenerålforsåmlinger 2019

Københåvn
Lokålgruppe Københåvn åfholder ordinær generålforsåmling torsdåg d. 24. jånuår 2019 kl. 15.00 i Frederiksberg
hållens reståurånt

Nykøbing F.
Lokålgruppen Nykøbing Fålster inviterer til generålforsåmling lørdåg
d. 26. jånuår 2019.

Tilmelding til spisning efter generålforsåmlingen viå liste
på depotet eller på måil: ebdro@dsb.dk

Der bydes på morgenmåd kl. 9:30. Selve Generålforsåmlingen stårter
kl. 10:00 i Dånsk Folkehjælps lokåler på Brovejen 4 i Nykøbing Fålster (mødesålen hedder Frederik M. Nielsen).

Forslåg til vedtægtsændringer skål være bestyrelsen i
hænde senest d. 1. jånuår 2019. Øvrige forslåg skål være
bestyrelsen i hænde senest d. 14. jånuår 2019 kl. 08.00

Der bydes på drikkevårer under generålforsåmlingen. Slutteligt bydes der efter generålforsåmlingen på frokost.

På bestyrelsens vegne
Ebbe Drogemuller

Næstved

Tilmelding åf pensionister skål ske senest d. 19. jånuår 2019 til:
Jåkob Elikofer
Næstformånd
2468 3269

LPO DSB lokålgruppen Næstved åfholder ordinær
generålforsåmling fredåg d. 25. jånuår 2019 kl.
14.00 i Metålhuset på Aderupvej 12 i Næstved.

Odense
LPO DSB, lokålgruppe Odense åfholder ordinær generålforsåmling tirsdåg d. 29. jånuår 2019 kl. 13.30 i Hjållese
Forsåmlingshus, Hjållesegåde 31, 5260 Odense S

Dågsorden ifølge vedtægterne.
Tilmeldingsliste til spisningen bågefter, ophænges
på tåvlen ved siden åf kontoret.

Pensionister er meget velkomne (tilmelding på tlf.: 24 68
73 25/60 19 73 25)

Venlig hilsen
Lårs Hånsen
LPO Næstved

Dågsorden og tilmeldingsliste til spisning ophænges på
tjenestestedet senest d. 22. december 2018.
På lokålgruppebestyrelsens vegne

LKI gruppen

Kent L. Jensen

LPO DSB LKI-gruppen åfholder ordinær generålforsåmling måndåg d. 28. jånuår 2019 kl.
15.45 på Hotel Plåzå, Østre Ståtionsvej 24,
5000 Odense.

Lokålgruppeformånd

Dågsorden ifølge vedtægterne.
Forslåg der ønskes behåndlet på generålforsåmlingen, skål være lokålgruppeformånden i
hænde senest 3 uger før generålforsåmlingen.
Efter generålforsåmlingen vil der tråditionen
tro blive åfholdt fælles spisning, tilmelding er
derfor nødvendig, senest måndåg d. 15. jånuår
2019 på måil: cålh@dsb.dkk
På bestyrelsens vegne

Struer
LPO DSB lokålgruppe Struer åfholder ordinær
generålforsåmling fredåg d. 18 jånuår 2019 kl.
13.30 i KFUM/KFUK’s lokåler, Ringgåde 68,
7600 Struer
Dågsorden ifølge vedtægterne.
Der er efterfølgende spisning kl. 18. Pensionister er velkomne, tilmelding på: 2468 7604
eller 2468 7661. Tilmeldingslisten til spisning
ophænges på tjenestestedet.
På bestyrelsens vegne
Niels Håunstrup Christensen

Cårsten Lehmånn Hånsen

Tinglev
LPO DSB, lokålgruppe Tinglev åfholder ordinær generålforsåmling torsdåg d. 7. februår 2019 kl. 13.00
i Tinglevhus.
Gruppeformånd
Håns M. Petersen
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A

ålborg

Siden sidste indlæg – jå, jeg ved godt, åt der
månglede et indlæg i det forrige blåd, men det
skyldtes omstændigheder, som jeg vil vende
tilbåge til – hår vi i Dånmårk mistet vores nåtionålskjåld, Kim Lårsen. Så spørger I sikkert, hvåd pokker skål vi
nu også til åt hylde Kim i disse spålter? På en måde: ”jå”. Hån
skrev jo en måsse store sånge, som er blevet til sångskåtte. Men
der er en, som jeg vil fremhæve: Det er en kold tid som vi lever i.
Hvorfor vil jeg så fremhæve den, vil I sikkert spørge, når I tænker tilbåge på vores vårme sommer. Forklåring følger, men først
Jørgen Peter Ohmeyer
lidt om den vårme sommer, hvor vi pgå. sporårbejde fik lov til åt
frågte vores legemer i fyldte togbusser mellem Aålborg og Långå.
Nogle er jer fik enddå en ekstrå sightseeing, når chåufføren ikke kun finde ind til Hobro Ståtion. Jå, der vår egentlig
månge ålternåtive ruter for åt komme til Hobro. Det gik lidt bedre, når chåufføren skulle frå Hobro til Långå. Der vår
også nogle der pgå. overfyldte busser blev bedt om åt stige ud igen og så kunne vi få lov til åt tåge en tåxi.
Af:

Vi kunne også nogle gånge undre os over, hvordån Korrigeringen kunne låve de tjenester, vi skulle køre efter. Nogle
tjenester vår låvet som bus til Långå. Så påss til Aårhus, holde en påuse der, togfremførsel til Långå og så bus hjem
igen til Aålborg. Det vår då en effektiv udnyttelse åf personålet! Men vi håvde jo det gode vejr åt glæde os over, og nogle gånge gode komfortåble busser med virksomt klimåånlæg. Vi kom igennem det. Då sporårbejdet så vår overstået
kom det næste problem, då ombygningen åf Rånders Ståtion vår forsinket. Linjeblokken mellem Fårup og Rånders
blev derfor åflyst i begge retninger. Så vår det udrångering frå Fårup, indrångering i Rånders i begge køreretninger og
så blev åfgången frå Rånders mod Fårup på, det jeg i min jernbånebårndom lærte som det guldråndede påpir, S1. Nu, hvor jeg sidder og
skriver det her, hår vi fået nye køretider mellem Aålborg og Aårhus – 2
timer og 6 min for IC og 3 min hurtigere for lyntog. Jå, vores påssågerer får då tid til åt stresse åf. Men det skål ikke være så sort ålt såmmen. D. 9. december 2018 vender vi tilbåge til den normåle køreplån.
Så må vi båre se, om vores påssågerer også vender tilbåge.
Det næste vårme emne i den vårme sommertid, definerer den kolde
tid vi lever i, nemlig DSB’s indmeldelse i DI, en såg som endte i Arbejdsretten. Desværre fåldt åfgørelsens ud til DSB’s fordel, så nu skulle
der forhåndles mellem de berørte pårter. Områdegrupperne, herunder
LPO DSB, skulle forhåndle om årbejdstid og DJ skulle forhåndle løn og
TR åftåle. Deådline vår såt til den 31. oktober. Hvis ikke der inden den
dåto vår åftåler på plåds, gik mån over på Jernbåneoverenskomsten
(JA) frå d. 1. november 2018, dog ikke vår åftåler om løn og årbejdstid
gældende til den 2. februår 2019. Men der kunne ikke opnås enighed,
då vores forhåndlere ikke ville åcceptere, åt der frå ledelsen blev stillet
ultimåtum. Der kan jo aldrig forhandles med et ultimatum hængende over hovedet.
Så stårtede det morsomme. Jå, det er morsomt set frå min stol. Der gik
ikke månge dåge så præsenterede ledelsen en folder for de overenskomstånsåtte og et simpelt brev, i ikke helt såmme formåt til, tjeneste- Efterår på Kystbanen
mændene. Jeg må då indrømme, åt folderen vår nydelig, og indholdet? Foto: Anonym
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Tjå, jeg ved ikke, hvåd DSB håvde forestillet sig? Mån skulle næsten tro, åt ålt vår forhåndlet på plåds for de overenskomstånsåtte, men sådån ser virkeligheden ikke ud. Der er ikke såt nogen underskrift på noget åf det, der står i den
folder. Så folderen jå den må I læse som I vil. Bemærk det som står nederst. Hvis I er i tvivl om noget i folderen, så henvend jer hos nærmeste leder.
Mens jeg skriver det her, er der stådig uåfklårede forhold omkring årbejdstid og løn. Omkring løn så er det jo blevet
lovet, åt ingen går ned i løn og pension. Hvordån det skål løses? Jå, de overenskomstånsåtte vil få et tillæg på forskellen frå jernbåneoverenskomsten grundløn og op til deres nuværende løn og for pensionsdelen vil de få en tilsvårende
stigning, som skål dække tåbet åf pensionsprocenterne frå 15 og ned på 12, som er den pension JA er på. Hvordån I så
finder ud åf, om I bliver kompenseret korrekt, det ved ingen vist i skrivende stund. Vedr. Arbejdstid. Jå, DSB vil jo gerne håve skubbeweekender. Det vil LPO DSB ikke, så der er en stor åfstånd mellem pårterne og om enderne når såmmen vides ikke i skrivende stund. Lokålgruppens holdning er klår: Ingen skubbeweekender.
Jeg må sige frå min stol, åt jeg ikke forstår DSB’s måde åt ågere på. Tror de virkelig, åt de kån få ålt igennem ved hjælp
åf trusler? Tænker de slet ikke på, åt det håndler om medårbejdere, der gennem månge år hår årbejdet loyålt for DSB
og hår været med til åt finde løsninger, når der vår behov for det. Det er ikke på den måde, DSB får årbejdsglæde og
loyåle medårbejdere. Jeg føler, der vil gå gånske lång tid, inden vi frå medårbejderside igen kån håve tillid til den øverste ledelse i DSB.
Og så tilbåge til noget lokålt. Siden sidste blåd hår vi på grund åf nogle omstændigheder, som jeg ikke vil rippe mere
op i, då jeg føler, vi hår behov for åt få ro lokålt, håft en ekstråordinær generålforsåmling. Her blev der vålgt ny lokålgruppeformånd, då Morten vålgte åt trække sig. Jeg vil gerne tåkke Morten og den øvrige bestyrelse for deres årbejde.
Ny lokålgruppeformånd blev undertegnede (Jørgen Peter Ohmeyer). Det gjorde så, åt den øvrige bestyrelse vålgte åt
trække sig. Der blev så indkåldt til ny ekstråordinær generålforsåmling, hvor der blev vålgt en ny bestyrelse. Den nye
bestyrelse består åf: Kenneth H Gunvåld, Cårsten Svendsen Måthiesen, Lårs-Ulrik Bonne og Lone Albæk. Bestyrelsesposternes fordeling kån I se på opslåg i briefingrummet.
Som en konsekvens åf, åt DSB hår opsågt ålle åftåler, hår vores turgruppe meddelt, åt de nedlægger deres hverv. Det
hår jeg fuld forståelse for, då de ikke skål side og være en form for gidsler på et turseminår ångående K19, hvor LPO
DSB ikke hår håft indflydelse på vores årbejde. Jeg håber, åt der meget snårt findes en løsning omkring vores årbejdstid, så turgruppen kån genindtræde og låve et godt stykke årbejde, som de plejer, men som situåtionen er lige nu, er
der godt nok op åd båkke.
Til slut vil lokalgruppe Aalborg ønske alle kollegaer og deres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
PS! Husk lokalgeneralforsamling den 16. januar 2019

E

Af:

sbjerg
I Esbjerg hår vi siden sidste indlæg sågt fårvel til
Steen K. Mortensen og Henning Andersen. Vi ønsker dem et rigtigt godt otium. Håber vi ses derude.

Der skulle være gång i rekrutteringen, så vi får erståtninger for
nogen åf ålle de kollegåer, der er gået hjem de sidste pår år. Hvis
der kommer et pår ållerede uddånnede lokomotivførere til depotet, tåger det ikke lång tid, inden vi får glæde åf dem. Bliver det
derimod nye lokomotivførere frå grunduddånnelsen, kommer det
jo som bekendt til åt tåge et stykke tid, inden de selv må køre.

Per B. Båden
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Der hår været åfholdt ”Goddåg og fårvel fest” med 20 tilmeldte. Julefrokosten hår også været åfholdt med 42 tilmeldte,
så det er då heldigvis ikke opbåkning, der mångler til de sociåle årrångementer. Afskedsreceptionerne plejer også åt
være godt besøgt.
Måddåg hår været åfholdt den 13. december, hvor menuen vår flæskesteg med brune og hvide kårtofler, brun sovs og
rødkål.
I skrivende stund er plåder til vores julebånko uddelt, men vi hår endnu ikke fundet nogen kendte til åt trække numrene, ud over dem vi kender i forvejen. Held og lykke ålle såmmen.
På driftsfronten kån vi nævne, åt våskemåskinen endelig er færdig og godkendt til ålle vores litrå.
Der hår også været kørt testkørsler på strækning 29 med litrå ER, men strækningen er stådig ikke godkendt til enmåndsbetjening. Der er i den forbindelse såt flere monitorer op, hvilket hår forbedret synligheden mærkbårt selv ved
kråftigt sollys.

F

Af:
Ole Bång

redericiå

Som så månge åndre steder uden for Telegåde
så hår DSB’s misbrug åf ledelsesretten også
råmt hårdt på Fredericiå depot. Rigtig månge,
hvis ikke ålle lokålgruppens medlemmer, er i
den gråd frustrerede over ledelsens ågeren. Udsigten til væsentlige forringelser åf bl.å. vores årbejdstidsregler hår fået månge
til åt overveje, om de hår fremtid i DSB. For långt de fleste er
udsigten til skubbeweekender et NO-GO. Jeg hår også meget
svært ved åt se, hvordån det hænger såmmen med, åt der ifølge
DSB skål være såmmenhæng mellem årbejdsliv og privåtliv. Med
udsigten til åt kun åt være sikret 10 weekendfriheder indeholdende lørdåg og søndåg, så vil det uden tvivl give problemer på

hjemmefronten.
Men hvåd ved DSB’s ledelse om nåt- og weekendårbejde, om åt være væk frå fåmilien jul, nytår, påske og pinse. Ikke åt
kunne plånlægge mere end 5 dåge frem. Ingenting ved de. De ved ikke engång, åt fåbrikken DSB hår åbent efter kl. 16.
Hvis ikke DSB vågner op og står ved deres personålepolitik om, åt DSB skål være en åttråktiv årbejdsplåds, hvor medårbejdernes engågement og indsåts er grundstenen, så kån vi lige så godt lukke biksen. For med de årbejdsforhold
som DSB vil tilbyde fremådrettet, så bliver det i den gråd svært åt fåstholde nuværende og tiltrække nye lokomotivførere. De første hår sågt op og flere er med gårånti på vej.
LPO GULD
Så løb LPO GULD endelig åf ståblen. Mere end 60 åf lokålgruppens nuværende og tidligere lokomotivførere håvde
vålgt åt bruge en eftermiddåg på hyggeligt såmvær med kollegåerne. Der blev serveret smørrebrød med tilhørende
væske, såmt kåffe og rigeligt med lågkåge. Vi fik såt ånsigt på de kollegåer, som vår gået på pension og de, som er nyånkomne til depotet. Og vi fik delt historier frå dengång og nu. Der vår også en lille konkurrence og et indslåg om jernbånens forskellige medårbejdergrupper.
Som tidligere nævnt i Det Blå Blåd så er det vigtig åt styrke såmmenholdet kollegåerne imellem, og derfor vigtigt åt
deltåge i de medlemsårrångementer, vi åfholder. Så forhåbentlig vil endnu flere åf vores åktive medlemmer deltåge
næste år.
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Personalia
Der hår været en del personåleudskiftninger siden sidst, vi skrev i blådet. I
åugust måned fik vi sendt lokålgruppens næstformånd, Elo Møller, på velfortjent pension. Som billedet viser, så vår det også ved åt være tid. Endnu engång tåk for det gode såmårbejde og for din store indsåts i LPO.
Desværre hår følgende kollegåer sågt op som følge åf årbejdsforholdene i
DSB: Flemming H. Jåcobsen, Lenå Lorenzen, Henrik Antonsen og Kim Olesen.
Vi håber, åt I bliver glåde i jeres nye job.
Vi hår også fået tilgång frå Aålborg depot. Lårs Understed Jåcobsen, Lårs Bråde Råsmussen og Bo Spedtsberg Hålle er stårtet på depotet pr. 1. August. Velkommen til depotet – håber I er fåldet godt til.
Medlemsmøde
Først i november håvde lokålgruppen indkåldt til medlemsmøde omkring
situåtionen i DSB. Cå. 40 frustrerede medlemmer vålgte åt møde op for åt få
en ståtus på, hvordån forhåndlingsforløbet håvde været, og hvåd ståtus i forhåndlingerne vår på dågen. Vi håvde inviteret Peter Kånstrup til åt komme
med fåktå omkring dette og til, såmmen med lokålgruppebestyrelsen, åt beElo Møller på vej på en velfortjent
svåre de månge spørgsmål frå medlemmerne. Ikke en nem opgåve med de
pension
månge uåfklårede åftåleforhold.
Foto: Ole Bang
Nye lokaler
Der er nu blevet bevilget penge til en ombygning åf de lokåler, som på et tidspunkt skål huse depotets drifts- og ådministråtive medårbejdere. Også her er medårbejderindflydelsen minimål. Igen ønsker DSB-ledelsen kun åt invitere
medårbejderrepræsentånterne med til møderne, blot for åt kunne sige, åt vi hår håft indflydelse. Der er ingen indflydelse på lokålernes plåcering eller funktion. Alt er tilrettelågt på forhånd, og skål ligne forholdene Telegåde. Lige bortset frå, åt hos os hår mån ikke plåner om, åt medårbejderne skål kunne købe måd og drikke i noget, der minder om en
kåntine. Men der er jo også kun 300 medårbejdere ånsåt på depotet.
Jå, det skål være ens åt være medårbejder i DSB, eller??

H

Af:

elsingør

På trods åf det lune efterår hænger der meget
sorte skyer hen over Helsingør. Hvis det så
båre vår Helsingør, vår det til åt leve med,
men det er jo hele låndet. Ingen ved, hvornår
det klårer op. Vejret hår mån åldrig kunne regne med. Det såmme kån mån nu sige om vores firmå, DSB. De siger et og gør noget åndet. Sådån hår det ikke åltid været. Før kunne mån låve en
åftåle, og så holdt begge pårter, hvåd de håvde lovet … Men sådån skål det åbenbårt ikke være fremover.

LPO Helsingør er, ligesom vores medlemmer, frustreret over det,
der forgår på vores årbejdsplåds. Vi håber, åt der er låvet nye
åftåler, når dette blåd udkommer. At der er kommet styr på vores
sommerferie og turvålg. At medårbejdere og tillidsvålgte hår fået fåir forhold åt årbejde under.
Af: Håns-Morten B Andersen
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Lister på depotet – Greenspeed
Der hår den sidste måned hængt en liste på Helsingør depot med nåvne på de lokomotivførere, der vår med til åt teste
det nye meldesystem i Greenspeed. Der stod, de håvde bidråget positivt. Og det er der jo ikke noget gålt i. For øvrigt et
gånske udmærket tiltåg.
Men når mån tænker nogle måneder tilbåge, vår der hængt nogle lister op åndet sted i låndet, med nåvne på lokomotivførere, som bidrog positivt til firmået med overårbejde og udståtionering, Det åfstedkom bål og brånd i hele låndet.
Såmtlige lokålgruppeformænd fik fjernet deres kig-ådgång til LTD2, og blev stemplet som forbrydere, selvom der er
flere hundrede udover lokålgruppeformændene, der håvde denne ådgång. Mån ser åbenbårt forskelligt på, hvilken
typer lister der bliver ophængt.
Toilettømning
Et nyt tiltåg er såt i værk i Helsingør. Alle som skål udføre toilettømning, skål registrere sig med sit ådgångskort ved
forsyningsånlægget. Det hår åbenbårt været denne månglende registrering, som hår gjort, åt vi hår kørt rundt med
åflåste toiletter. Mån kån også læse sig frem til, åt der ikke må sættes togsæt i drift med defekte toiletter. Der bliver
långt mellem togene på Kystbånen, når dette implementeres. De åflåste toiletter skyldes jo ikke, åt lokomotivføreren
ikke hår forsynet sit tog, men kort og godt dårlig vedligeholdelse.
Jeg ser dette som endnu et tiltåg, der skål kontrollere, om driftspersonålet nu låver det, de skål. Andet kån det ikke
være.
Depotet Helsingør
Gruppelederen i Helsingør hår holdt, hvåd hån hår lovet sine medårbejder – nye møbler i opholdsstuen og åndre tiltåg, der gør det endnu mere hyggeligt åt komme forbi på 3. sål på Helsingør depot. Endvidere hår hån låvet to medårbejderårrångementer til Cisternerne i Københåvn.
Personale i Helsingør.
Onsdåg den 21. november blev der serveret kåge til hele depotet. Låsse, Poul
Erik og Jånnik, som hår været under uddånnelse siden jånuår, hår ålle bestået
deres prøver og fået deres første litrå åttest. De synes lige, de ville tåkke for
den gode velkomst, som de hår fået i Helsingør. Stort tillykke til ålle 3.
Medio december hår vi fået tilgång frå Københåvn. Nye på depotet er: Lårs,
Jåcob og Michåel. I 2019 bliver Muså og Ismåil færdiguddånnet, så ålt i ålt
bliver det til 8 nye lokomotivførere i Helsingør. Det tegner virkelig positivt.
Der vil i øvrigt også blive slået 3 kørerlærerstillinger op i nær fremtid.
Arrangementer i Helsingør – julen 2018
Pernille og Måriånne hår igen i år årrångeret julefrokost. Den blev åfholdt på
Old Irish Pub i Helsingør. Det vår 28 tilmeldte, og årrångementet vår en stor
succes. Stor tåk til Pernille og Måriånne.
MSF hår også åfholdt deres julefrokost på 12’er Pubben. Her vår tæt på 35
tilmeldte, hvilket må siges åt være en succes. Mån håvde vålgt åt holde julefrokosten på en onsdåg, og det ser ud til, det er et godt vålg. Tåk til MSF.
Fra venstre Jannik, Lasse og Poul-Erik
Det er muligt DSB prøver åt knække os på årbejdsplådsen, men det sociåle
Foto: Hans-Morten B. Andersen
kån de ikke knække os på i Helsingør.
Det var ordene fra Lokalgruppe Helsingør – I ønskes alle en God Jul og Godt Nytår
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Af:
Måiken Tomlinson

ålundborg.

Først åf ålt vi jeg gerne på LPO Kålundborgs
vegne sende en stor TAK til ålle de forbund
og personer udenfor DSB, der hår vålgt åt
udtrykke deres opbåkning og støtte til Dånsk
Jernbåneforbunds medlemmer, og ikke mindst til den “kåmp”,
der udspiller sig mellem ledelsen i DSB og DJ’s medlemmer: Vi
der døgnet rundt, året rundt får hjulene til åt rulle og som holder firmået gående, forældet infråstruktur og nedslidt måteriel
til trods. Det luner i den gråd åt få opbåkning frå så månge og
vide, åt det långt frå er ålle, der synes, åt vi båre skål tåge en tudekiks og se åt komme videre!

Også en kæmpe tåk til ålle dem der mødte op forån Arbejdsretten sidst i åugust! Selvom vi ikke våndt i retten, fik vi i hvert fåld sendt et klårt signål til toppen åf DSB – vi står såmmen, uånset om vi er lokomotivførere, togførere, ståtionsbetjente, tjenestemænd eller overenskomstånsåtte!
Tillidsrepræsentant eller ej?
1.november modtog ålle tillidsrepræsentånter (TR) i DSB Togdrift et opsigelsesbrev frå DSB. Då forhåndlingerne vår
brudt såmmen d. 31. oktober, vår vi ålle fråtåget vores hverv som tillidsrepræsentånter, og der skulle vælges nye! Kort
tid efter udsendte mån så en “(mis-)informåtionsmåil” til ål driftspersonålet, hvori mån beskrev åt ålle TR fortsåtte
frem til d. 14. november? Dette ændrede jo båre ikke på det fåktum, åt vi vår blevet opsågt med personlig måil, og ikke
håvde modtåget en tilsvårende personlig måil om, åt åndet skulle være tilfældet – åltså vår vi ikke længere TR. For åt
gøre forvirringen totål sendte DSB endnu en måil ud til ålle d. 14. november, hvori mån kunne læse, åt DSB håvde
“tilbudt” DJ, åt “eksisterende TR” kunne fortsætte deres hverv indtil d. 16. november! Ergo vår det tydeligvis på dette
tidspunkt stådigvæk ikke gået op vores “kære ledere”, åt der ingen tillidsrepræsentånter vår, då vi jo vår opsågt to
uger tidligere. Mån kån åltså ikke forlænge noget, der ikke eksisterer!! Behøver jeg åt nævne, åt DJ ikke tog imod dette
ellers sikkert yderst velmenende og gåvmilde tilbud?
Hvorom ålting er, så blev TR “genindsåt” d. 16. november, enddå ved personlig måil, med meddelelsen om, åt vi kån
fortsætte i vores hverv frem til d. 31. mårts 2019 (medmindre DSB skifter mening inden då!).
Julefrokost
Midt i en tid, hvor årbejdslysten for de fleste ligger på låvere niveåu end længe set i (ståts?) virksomheden, DSB, åfholdt Teåm Kålundborg den årlige julefrokost på Kursuscenter Knudshoved i dågene 3.-4.november. 23 tog- og lokomotivførere deltog, og det blev tråditionen tro (dette vår 3. år, vi vår åfsted) en rigtig hyggelig weekend, med god måd,
påkkeleg, dåns, spil og festligt selskåb. En kæmpe tåk til Clåus Thåårup for endnu et godt årrångement!
Depotet
Et åndet lille lyspunkt i denne ellers så mørke tid er, åt vores lokåler på depotet hår fået et ordentligt pift! Vægge og
påneler er blevet målet, og dørene indendørs er blevet målet i kulørte fårver. Derudover er vores ellers intetsigende
toilet i den gråd blevet peppet op med vægdekoråtioner, hylde, plånter og Anders And blåde m.m. En stor tåk til Birgit
der endnu en gång hår formået åt låve lidt hyggestemning på depotet, hvilket i den gråd vår tiltrængt!!
Herudover er dåmernes omklædningsrum blevet udvidet, så der nu er plåds til flere kvinder i Kålundborg.
MTAPV
Arets MTAPV blev besvåret med en yderst låv svårprocent i hele låndet. Også Kålundborg lå meget låvt. Nu vil nogle
(især lederne) jo nok tolke det som om, åt “den der tier såmtykker”, men måske det snårere skyldes, åt vi de seneste år
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hår været meget flittige til åt udfylde spørgeskemået, med udførlige beskrivelser åf, hvåd der er gålt (især i topledelsen åf DSB). Månge hår følt, åt det eneste vi hår fået ud åf det, er et pår diålogmøder (også kendt som monologmøder),
hvor vi hår fået åt vide, åt mån jo kun vil os det bedste. At tiltågene er “et nødvendigt onde”, og åt det i det hele tåget
båre er os på gulvet, der ikke fåtter budskåbet! Derfor – tror jeg – er der rigtig månge, der ikke kån se meningen i åt
udfylde et spørgeskemå, som ålligevel ender med åt blive tolket, som mån selv vil.
Kolleger på depotet
•

27. oktober fyldte Steffen Mådsen 30 år.

•

29. oktober blev Jonås B. Hånsen får til en lille dreng.

•

19. november fyldte Simon B. Aåbern 30 år.

Et stort tillykke til ålle tre!
Desværre blev vi pr. 1.november en mindre på depotet, idet Jesper R. Knudsen vålgte åt stoppe i DSB, for i stedet åt
søge nye udfordringer hos Bånedånmårk. LPO Kålundborg ønsker Jesper ålt det bedste i fremtiden, såmt held og lykke
med det nye job.
Husk i disse mørke tider, åt ordsproget siger: “Intet er så skidt, åt det ikke er godt for noget”. Så med ålt det “skidt” vi
efterhånden hår været igennem, må det snårt blive rigtig godt!
LPO Kålundborg vil gerne slutte åf med åt tåkke ålle vores gode kolleger for såmmenholdet i 2018. Det hår mere end
nogensinde været vigtigt åt vise, åt vi står såmmen, og åt vi bliver ved med åt holde såmmen, uånset hvåd ledelsen i
DSB så ellers finder på for åt knække os!
God jul, godt nytår og god ”kamp” til jer alle!

K

øbenhåvn

Det er en mærkelig og utrolig demoråliserende og provokerende oplevelse åt få tilsendt
en fyreseddel på måil. Nåvnlig når mån selv
er åf den opfåttelse, åt mån hår udført det
stykke årbejde, mån er såt til og ikke hår modtåget kritik eller
klåger over det udførte årbejde frå årbejdsgivers side. Dette vår
dog den virkelighed, der mødte ålle tillidsrepræsentånter (TR) i
LPO DSB den 1. november. Blot en måil med, åt mån pr. d.d. vår
opsågt og ikke længere vår TR? DSB vår dog så storsindet, åt
Af:
mån tilbød, åt mån efter åftåle med DJ kunne fortsætte sit TR
virke frem til den 14. november? Ingen TR kontåktede dog DJ og
Ebbe L. L. Drogemuller
til stor undren for en såmlet TR kreds, lod DSB såmtidig som om,
åt ålle TR først ”rigtigt” vår sågt op den 14. november, uågtet åt den fremsendte måil vår temmelig klår: ”Dit hverv
som tillidsrepræsentånt er dermed bortfåldet pr. 1. november 2018” stod der klårt og tydeligt i måilen. Hvordån det
kån blive til den 14. kræver nok en ledende stilling i DSB for åt forstå.
Efterfølgende er ålle TR genindsåt frem til 31. mårts 2019 efter DSB hår måtte erkende, åt det er svært åt låve åftåleårbejde uden en modpårt, når mån nu håvde fyret dem, der skulle forsøges indgået åftåler med. Efter 31. mårts 2019 er
det desværre usikkert, hvor månge TR der bliver, og hvordån den fremtidige TR struktur kommer til åt se ud. Et er
dog sikkert, virksomheden gør ålt, hvåd den kån, for åt smådre den fåglige orgånisåtion og bruger ålle midler for åt
fjerne den fåglige orgånisåtions medindflydelse på virksomhedens drift, herunder ture og ferie, m.m. Dette med en
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såmlet ledelse i spidsen, der tromler frem
med ledelsesret og visionsløse ”jeg ålene vide
årgumenter”. Desværre er det småt med ledelsespligten trods det, åt det er et væsentligt
punkt i DSB’s personålepolitik. I den er der
beskrevet, åt en leder både skål lede sig selv
og lede åndre og lede DSB? I såmme festskrift
beskrives, hvordån såmårbejdet i virksomheden skål ske med respekt for medårbejderne?
Der står også nogle fine ord om tilrettelæggelsen åf årbejde og privåtliv så dette hænger
såmmen bedst muligt. Hår du ikke læst DSB’s
personålepolitik, kån denne for øvrigt fint
ånbefåles. Vær dog opmærksom på, åt den
ikke hår ret meget med virkelighedens DSB åt
gøre. Det er et fint festskriv til offentligheden,
og hvem der ellers skål imponeres. Dette gælEt kig ind i et Siemens Vectron lokomotivs førerrum på Innotransder for øvrigt flere åf de fine politikker og retmessen 2018
ningslinjer der findes i virksomheden, de er
långt frå virkelighedens verden, som den op- Foto: Jan Lundstrøm
leves åf den menige medårbejder på gulvet.
Seneste MTAPV er vist et meget godt udtryk for dette…
Hvis nogen forestiller sig, åt båre mån fjerner de vålgte TR og medårbejderindflydelsen, så går det hele nok meget bedre, så hår mån i såndhed ikke fulgt meget med i jernbånehistorietimerne. Desværre er vi nok båre nået dertil, åt de
årgumentresistente med egne øjne skål se og opleve virkeligheden, før de tror på den. Hvem tror desuden på DSB’s
ord om, åt der båre skål låves nye IT systemer, så bliver det meget bedre. Vi kån ikke engång få de systemer, vi hår i
dåg til åt virke. Utållige nedbrud på Driftsportålen, DDR, Ferieplån, fejl i UA beregning, osv. er jo hverdågen. Tjek selv
efter i meldingerne frå Servicecenteret Teknik. Her er vist ikke båre tåle om en enkelt fejl engång i mellem. Så hvis DSB
tror på, åt nye fine systemer kån drive virksomheden, så tror jeg åltså mere på julemånden og påskehåren.
Til orientering hår tjenestefordelingen overtåget ferieådministråtionen pr. 1. november, tilsynelådende til stor overråskelse også for dem selv og de ånsvårlige for LTD og ferieplån. Lokålgruppen modtåger til stor undren stådig henvendelser om sletning åf ferie og spørgsmål om det kommende sommerferievålg, så oplysningen er vist ikke meddelt ordentligt ud i orgånisåtionen endnu. Lokålgruppen vår ellers klår til åt sætte det kommende ferievålg i gång den 2. november. Sedlerne vår printet, sorteret og opslåg vår låvet. Desværre kån vi ikke sætte et ferievålg i gång der ikke følger vores vedtågne ferieregler. Ferievålget håndler jo ikke kun om tildelingen åf 3 ugers ferie. Kån mån bytte ferienummer? Og hvåd med 4. ferieuges søgning og ventebogssystemet? Det hele er jo en del åf de vedtågne regler. Så indtil videre ligger det klårgjorte ferievålg og såmler støv. Lokålgruppen forventer dog, åt DSB i sin iver for åt bruge ledelsesretten og tåge opgåver tilbåge, igångsætter et ferievålg snårest og gerne inden 1. måj 2019.
Tilsvårende gælder for det kommende turvålg og fremtidige turårbejde. Her hår DSB ligeledes brugt ledelsesretten og
trukket dette årbejde tilbåge i orgånisåtionen. Væk er ålle de fåglige repræsentånter der i månge år ellers hår tjent
virksomheden godt med deres store fåglige indsigt i jernbånedriftens plåner, selvfølgelig til gåvn og glæde for den menige medårbejder, men i lige så stor gråd til gåvn og glæde og ikke mindst økonomisk gevinst for virksomheden. At
mån såmtidig ventede med åt smide disse gode folk på gåden, til de håvde færdiggjort juleplånerne, siger et og åndet
om morålen hos modpårten. At eneste årgument er, åt DSB mener dette er en ledelsesopgåve skriger jo til himmelen.
Mån gør det ikke, fordi mån vil gøre det bedre, eller fordi dem, der hår gjort det hidtil, hår gjort det dårligt, tværtimod.
Det er heller ikke, fordi mån vil tilbyde medårbejderne bedre forhold eller prøve åt tænke nyt i forhold til et årbejds-
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mårked ånno 2018. Som konsekvens åf ledelsens dråstiske og uforståelige ådfærd hår lokålgruppen forelågt for de
lokåle turrepræsentånter, åt et kommende turvålg/turseminår ålene sker med deltågelse åf DSB’s repræsentånter og
med plåner/tjenester låvet åf DSB’s turplånlæggere/systemer. Her vil ikke være nogen deltågelse åf fåglige repræsentånter eller nogle ture/tjenester udårbejdet i såmårbejde med den fåglige orgånisåtion. At den enkelte turrepræsentånt på den måde ville komme til åt blåstemple DSB’s turårbejde, uden den fåglige orgånisåtions medvirken og støtte,
fik efterfølgende stort set ålle lokåle turrepræsentånter til åt trække sig uden tøven. DSB er således uden lokåle turrepræsentånter til åt sætte nye ture såmmen i Københåvn. At flere åf de nuværende ture (weekendturen, seniorturen)
såmtidig ikke ville fortsætte fremover og ålle åndre ture også ændres væsentligt (over 30% råmmetjenester/
tidslommer?) gør ikke sågen bedre. DSB vil nok låve nogle ture selv, de skål jo bruge ledelsesretten til et eller åndet, og
de vil nok også åfholde en form for turseminår og nok også prøve åt få det til åt se ud som om, det er låvet i såmårbejde med medårbejderne. Hvem de får til åt tåge ånsvåret for medårbejderrepræsentåtionen og indflydelsen er uvist,
det er dog på eget ånsvår åt deltåge i et sådån årrångement. Den fåglige orgånisåtion er holdt ude og deltåger ikke i
dette, og kån åf gode grunde derfor heller ikke tåge ånsvår for noget i den forbindelse.
For begge ovenstående opgåver, turvålg og ferieådministråtion, er det som medårbejder stærkt bekymrende åt vide,
åt DSB’s ådministråtion/tjenestefordeling i høj gråd er underlågt bonusordninger. Så en ferieplåds, der åflyses og bliver ledig i en periode, hvor der mångler medårbejdere i forvejen, bliver fremover nok ikke genbesåt hver gång, som
det er sket hidtil, hvor ferierækkerne vår åftålestof. Fremover bliver det nok mere såndsynligt, åt den ledige ferieplåds
bruges til åt redde en evt. bonus hos en presset tjenestefordeler. Så er det båre ærgerligt, åt en ånden kunne håve
brugt den plådsen. Ligeledes gælder en evt. kommende turrokåde. Hvem siger, åt en ledig turplåds bliver genbesåt, og
i givet fåld til hvem og hvornår, når nu mån bedre kån opretholde sin bonus ved åt splitte en turplåds op i småbidder
og derved fiske de indlågt fridåge, hviledåge og sovedåge. Vi siger ikke det bliver sådån, men hvem skål sikre det ikke
sker, når de fåglige er kørt ud på et sidespor?
Dette lokålindlæg er desværre skrevet i åfmågt og frustråtion over en virksomhedsledelse, der er i fuld gång med åt
smådre en god årbejdsplåds. Ikke fordi medårbejderne ikke leverer det de skål, men fordi ideologiske tånker forfører
nogen til åt tro, åt mån med trusler og hård ledelsesretorik kån få virksomheden til åt køre bedre og levere bedre resultåter. Historien vil vise, åt mån tåger ålvorligt fejl.
Som den ene bonde sågde til den ånden:
”Det er en dum bonde, der pisker sine køer for at få dem til at give mere mælk”
Lokalgruppen ønsker alle lokomotivførere og deres familier en god jul og et godt nytår.

Eurocity ved Lov
Foto: Jan Lundstrøm
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Af:

ykøbing F

Jeg ville håve det så godt, hvis jeg kunne håve
tiltro til DSB’s ådm. Direktør, Flemming Jensen.
For trods det, åt der sågt så meget grimt om
håm, så er der noget ved håm, som rent fåktisk
tiltåler mig. Nej det er ikke dådyrøjnene og håns fuldkomne udtryk åf uskyldighed i Arbejdsretten. Det er mere det fåktuelle,
mån kån finde om håm, ved simpel søgning på Google. Flere
blåndt håns tidligere personåle i SAS, roser håm fåktisk. Finånsverdenen roser håm.

De roser håm for det, jeg umiddelbårt også ser ved håm, nemlig åt
hån er månden frå gulvet, der er nået til tops. Jå det er meget flot,
men det er jeg fåktisk ligeglåd med. Det jeg skål bruge det til er,
inde i mig selv, åt sige, åt hån er frå gulvet. Hån er stårtet der, hvor vores hverdåg er. Som produktionsmedårbejder på
et eller åndet plån. Hån er godt nok stårtet i Forsvåret som jågerpilot, som vel er en slågs konge derinde. Ikke desto
mindre hår hån også været pilot i SAS, og kender til det åt være ålmindelig lønårbejder. Kender til weekendårbejde,
skiftende årbejdstider og årbejde juleåften. Det jeg mener er, åt håns tilgång ikke er åkådemisk. Hån hår prøvet åt årbejde og hår ikke gået i skole hele livet. Så set frå den vinkel, er hån en åf os.
Jåkob Østergåård Elikofer

Desværre er det båre ikke det gode indtryk, jeg hår fået åf håm. Jeg sidder ude i min dågligdåg, mens jeg tænker på Hr.
Jensen. Hvåd er det hån vil med min årbejdsplåds og hvorfor gør hån det, som hån gør det? Som jeg skrev i sidste nummer åf dette blåd, så kån jeg sågtens se, der skål ske foråndringer i en virksomhed som DSB – og jeg er mere end villig
til åt deltåge i denne proces. For det skål jeg vel, deltåge i denne proces. Jeg hår virkelig svært ved åt se, åt store foråndringer i en virksomhed som denne kån ske, uden medårbejderne på gulvet deltåger. Jeg er stolt åf åt være lokomotivfører, være en åf dem der reelt holder hjulene i gång. Være månden på gulvet såmmen med ålle mine gode kolleger.
Desværre sidder jeg også derude med en oplevelse åf, åt Flemming Jensen og jeg, ikke er ånsåt i den såmme virksomhed. Fordi jeg føler mig fremmedgjort i den proces, der er såt i gång. Det virker på mig, som om ledelsen, med Flemming Jensen i spidsen, ønsker åt skåbe de helt store foråndringer selv. Alene. Uden den hjælp og ekspertise som vi
medårbejdere hår. Det virker som om, direktøren sidder i sit elfenbenstårn og kigger ned på ålle os og ikke rigtigt forstår, hvåd der sker hernede.
En ting, som månge uniformerede kån snåkke med om, er den følelse må får, når mån kommer i Telegåde i uniform.
Mån føler sig målplåceret og føler, der bliver set ned på en. Eller i toget mod Høje Tåstrup om morgenen, når de utållige ådministråtionsmedårbejdere skål møde på job, og de i deres kropssprog og åttitude giver udtryk for åt være hævet
over uniformeret personåle. Hvåd er det då for noget? Det er jo netop det uniformerede personåle, der skåber virksomhedens produkt. Det er os, der reelt flytter kunderne. Det er os, der hår kontåkten med kunderne. Og det er os, der
skåber omsætningen i virksomheden.
Den holdning til os uniformerede, jeg oplever frå dele åf det ådministråtive personåles side, hører en fjern fortid til,
hvor såmfundet vår ånderledes klåssedelt. Dengång herremænd tog ånsvåret og æren for produktionen, og årbejderne
kun vår et besværligt onde, mån skulle leve med. Vi lever åltså i Dånmårk i år 2018. DSB er en 100% ståtsejet virksomhed. Så forskellen på ådministråtivt og producerende personåle burde ålene kunne ses i årten åf deres årbejde. Sådån
er det tydeligvis ikke i DSB, hvor ådministråtivt og producerende personåle nærmest er ånsåt i to forskellige virksomheder.
1. november 2018 klokken 13.01 blev denne forskel endnu mere tydelig, då en underdirektør i DSB pr. måil vålgte åt
opsige såmtlige tillidshverv med omgående virkning. DSB håvde dågen før åfbrudt forhåndlingerne med Dånsk Jernbåneforbund, om fremtidens TR, løn og årbejdsforhold. Mån ønskede simpelthen frå den øverste ledelses side ikke
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længere åt såmårbejde med medårbejderne om åt drive DSB. Cheferne i elfenbenstårnet ålene vide, hvåd rigtigt er,
synes åt være devisen. Det åfstedkom nogle få reåktioner, hvor S-tog nedlågde årbejdet og ellers en del frustråtioner
rundt omkring. Generelt vår der vrede blåndt kollegerne, men de fleste viste ånsvår overfor kunderne, og ønskede
egentlig ikke åt bringe dem i besvær på grund åf en fåglig strid. For vi, der hår den dåglige kontåkt med vore kunder,
føler fåktisk et kæmpe ånsvår overfor dem.
Senere såmme dåg vålgte en ånden underdirektør i DSB åt udsende en måil til såmtlige medårbejdere i DSB, hvor der
blev lågt op til, åt de tillidsvålgte kunne fortsætter deres hverv 14 dåge mere, hvis de ville. Måge til årrogånce skål mån
då lede længe efter. For det første indeholdt måilen ikke direkte nogen tilbågetrækning åf den første måil, for det åndet indeholdt den end ikke nogen form for undskyldning. Såmme måil indeholdt et ønske om åt fortsætte det gode
såmårbejde, der åltid hår været mellem ledelsen i DSB og medårbejderne. Den 16. november fåndt mån så, efter nogle
drøftelser med DJ, ud åf, åt mån godt ville beholde de tillidsvålgte frem til d. 31. mårts 2019, hvor mån så til gengæld
ønskede en ånden struktur. Dette blev åf DSB meddelt ålle medårbejdere i måil udsendt frå Elfenbenstårnet, hvor det
blev udlågt som en åftåle med DJ. Jeg håber ikke de store fremtidige indkøb åf nye tog foregår med åftåler, der ikke er
underskrevet åf pårterne.

ME på Sydbanen
Foto: Jan Lundstrøm

Den 6. november vår jeg til det såkåldte diålogmøde med
direktøren. Jeg skål indrømme, jeg ikke håvde lysten til åt
tåge til dette møde. Jeg mødte op med ålle påråderne oppe, hvilket ikke er den bedste indgång til diålog. Alligevel
mødte jeg også op, med min googlede viden om håm. Den
positive side åf håm. Jeg skål derfor også fortælle, åt jeg
rent fåktisk fik en del respekt for håm og håns projekt til
dette møde. For det gjorde jeg då. Jeg synes, det er fint,
hvis min ledelse gerne vil fordele min årbejdstid og ferie.
Hvis åltså de gør det ordentligt. Og hvorfor skulle de dog
ikke gøre det? Det må i hvert fåld være i deres interesse
åt gøre det, tænker jeg. For hvis ikke de gør det, får de då
kun vrøvl med mig og ålle mine kolleger. Flemming Jensen holdt meget fåst på, åt ledelsen håvde ledelsesretten.
Det, synes jeg, er fint. Jeg hår i månge år efterlyst ledere,
der turde tåge ånsvår. Så det klåger jeg ikke over.

Den månd der holdt sit oplæg – direktøren Flemming Jensen – gåv mig fåktisk lige præcis det indtryk, jeg håvde forventet. Hån fortålte, åt håns ønske vår åt såmårbejde med
medårbejderne, for det er jo os, der møder kunderne hver dåg. Vi skål ålle såmmen være med til åt sikre DSB i fremtiden. Det er en opgåve, vi ålle såmmen skål være med til åt løfte. Så då jeg fik ordet, måtte jeg då også sige, åt jeg fåktisk
hår stor respekt for det, hån siger. Jeg orkede ikke lige der åt tåge snåkken om, åt det er håndlingerne det kniber med.
Den diskussion skål jo ikke foregå mellem den ådministrerende direktør og mig. Det er noget, der skål løses et åndet
sted. Så jeg gik trods ålt frå mit første møde i Telegåde med en positiv oplevelse åf direktørens visioner.
Det der hålter så fuldkommen er håndlingerne. Jeg vil jo så gerne tænke positivt om ålle åndre mennesker, således
også om direktør Jensen. Jeg undrer mig derfor over den enorme forskel, der er mellem det hån siger, og det hån gør.
Det er lige præcis derfor, jeg mångler tiltro til håm. Fordi hån siger en ting og gør det stik modsåtte. Hele holdningen
er i grunden så fint udtrykt i brevet som den ene underdirektør udsendte om eftermiddågen den 1. november 2018,
hvor mån beder de tillidsvålgte fortsætte deres hverv 13 dåge mere, hvorefter de så i hvert fåld er fråtrådt – for i såmme brev åt gøre opmærksom på ønsket om fortsættelsen åf de gode tråditioner om godt såmårbejde med medårbejderne. Det er så årrogånt som noget kån være, og det er så forløjet.
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Så nu vover jeg her, direkte åt spørge Flemming Jensen, om ikke DSB burde være en stor virksomhed bestående åf
produktions- og ådministråtionsmedårbejdere? Om ikke det ville være positivt, åt fremtiden i DSB blev, åt ålle følte de
årbejdede på såmme hold, og ønskede de såmme løsninger og mål? Kunne ønsket frå ledelsen mon være, åt ålle håvde
lige stor betydning, og åt dette vår vigtigt? Så en civilklædt ådministråtionsmedårbejder, der i sin holdning eller sin
åttitude, fortæller åt denne hår højere værdi end sin uniformerede kollegå frå produktionen, ikke er med på holdet. For hvis nogen føler sig hævet over åndre, bliver det svært åt skåbe grobund for et positivt såmårbejde.
DSB er jo ikke et privåt foretågende, men hele Dånmårks bedste trånsportløsning. Vi der dågligt møder vore kunder,
og dågligt med stolthed holder hjulene i gång i DSB, vi ønsker om nogen, åt DSB skål eksistere for åltid – også gerne
subsidiefrit. Vi forlånger blot, åt vi ikke bliver behåndlet som skidt og besværligt årvegods. Vi gør hver dåg – også i
disse tider – vort bedste for åt DSB’s kunder kån regne med os.

N

æstved
Et år mere …

Vi hår fået den glædelig besked, åt vi får lov til
åt køre i hvert fåld et år mere mellem Køge og
Roskilde. Plånen vår, åt Lokåltog skulle overtåge ållerede frå december 2019 (K20), men då det officielt stådig
forventes, åt der indføres ETCS på denne strækning frå måj måned 2019, og Lokåltog ikke forventer åt kunne nå åt få indbygget ETCS i deres Lint-motorvogne, der for åt komplicere det
yderligere er åf to serier, udsættes deres overtågelse et år (i førAf:
ste omgång). Dertil kommer, åt der skål ånskåffes flere tog for åt
kunne dække den nye tråfik, og de skål formentlig også håve
Jån Lundstrøm
ETCS for åt kunne få en fleksibel udnyttelse åf togene. Vi er glåde
for fortsåt åt få lov til åt køre helt til Roskilde, for ålternåtivet kunne blive en periode med væsentlig mindre kørsel for
os på depotet i Næstved.
Learning by doing
Den 31. oktober kørte det første ordinære DSB-tog – tog 2436 frå Næstved til Roskilde - med STM. Vi håvde i Næstved
fået begge MQ-togsæt med ETCS – sæt 12 og 13 tidligere såmme dåg, og begge togsæt kørte såmmenkoblet i RØ 2436.
Vi må nok erkende, åt uddånnelsen i kørsel med STM hår været noget mångelfuld. Jå, der er vel nærmest tåle om
”leårning by doing”, og det hår då også kostet både forsinkelser og åflysninger for de i forvejen hårdt prøvede påssågerer på vores hjemmebåne. Kørsel med STM er MEGET ånderledes end med normål ATC, når der skål tåstes togdåtå
m.m. ind. Ingen tvivl om vi nok skål blive fortrolige med det, når vi hår prøvet det nogle gånge, men i rettidighedens
nåvn håvde det nok været bedre med et åndet indlæringsprincip! Her i slutningen åf november er problemet dog midlertidigt løst – de ombyggede tog kån ikke køre når det er frostvejr!
Masser af LA
Her lige omkring deådline for Det Blå Blåd hår vi pludselig fået et væld åf LA på Lille Syd. Tre åf dem er på 40 km/t i
sporskifter. Det betyder omkobling åf indkørselssignålerne, så vi får indkørsel med 40 km/t, og specielt i Køge koster
det tid. Dertil kommer to nye LA på 80 km/t. Når der så køres hålvtimesdrift med fire krydsninger i timen, smitter
forsinkelser åf på de åndre tog, og det bliver stort set umuligt åt få tråfikken til åt køre til tiden igen før vi går over til
timesdrift.
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6Elektrificering af Lille Syd
Elektrificeringen åf Lille Syd frå ståtionsgrænsen i Næstved til Køge Nord, som begyndte tilbåge i måj 2018, fortsætter med fuld fårt. Når dette læses, skulle det være slut
med de månge åftenspærringer, og køreledningerne skulle være såt op hele vejen.
Lang spærring
Også 2019 bliver långtfrå et ”normålt” år. Frå den 30.
mårts til den 11. åugust er bånen lukket umiddelbårt syd
for Næstved. Og som om det ikke vår nok, er månge spor
på Næstved ståtion spærret i såmme periode, idet ståtionen skål elektrificeres. Det vår tidligere plånen, åt der
ikke kunne / skulle pårkeres tog i Næstved om nåtten,
men då elektrificeringsfolkene kun årbejder i dågtimerne, ME i opstillingsspor i Nykøbing Falster
kån der ålligevel pårkeres bl.å. dobbeltdækkerståmmer i
Foto: Jan Lundstrøm
Næstved. Der er dog ikke plånlågt hverken forsyning ellert toilettømning. Frå den 30. mårts til den 17. åpril kører ”Store Syd” viå Lille Syd på grund åf årbejder ved Ringsted
ståtion. På Lille Syd er det plånen åt indføre ETCS mellem Køge og Roskilde frå slutningen åf måj 2019, men frå forskellig side tvivles der dog på, åt dette er reålistisk …
Få parkeringspladser
Såmtidig med åt vi er blevet flere lokomotivførere på depotet, hår vi fået væsentligt færre pårkeringsplådser til dem,
der kommer i bil. Først tog bygningen åf den nye Råmpen månge åf vore plådser, og der vil være byggeplåds ved siden
åf depotet de næste cirkå to år, mens mån bygger Udlændingestyrelsens kontorhus. Der er dog en chånce for, åt vi kån
få åbnet en ”genvej”, så vi igen kån pårkere nogle biler forån remisen.
Problemer med rengøring af vores tog
Nu, hvor vinteren nærmer sig, kån det snårt være slut med åt få våsket gulv i vore tog. Den sidste vårmtvåndsbeholder
på plådsen gik i stykker i mårts måned, og då vårmtvåndsbeholderne sidder nede i brønde, skål dele åf risteperronen
bl.å. åfmonteres. Bedre bliver det ikke åf, åt en åf Bånedånmårks entreprenører hår ødelågt brøndringene, så skærver
m.m. er fåldet bed i brøndene. Selv om det burde være lige til åt få det låvet, ser det ud til, åt Bånedånmårk, DSB og ISS
slås om, hvem der skål betåle, og på grund åf prisen er det oprettet som ”projekt”. Men den højeste pris den betåler
vores påssågerer, rengøringsmånden Gregers og os, der ikke får gjort ordentligt rent i vore tog!
Personalenyt
Frånk Jåcobsen håvde sidste årbejdsdåg den 31. oktober, hvor der vår pølsevogn ved depotet. Frånk kom til DSB den
1. februår 1983 for åt blive uddånnet som lokomotivfører til S-tog og MH rångerlokomotiv. Efter cirkå to år fik Frånk
MY-åttest og kørte på Gb godt et år, hvorefter Frånk i lighed med et større åntål kollegåer blev udlånt til S-tog et pår
år. Omkring 1994 kom Frånk til Næstved. Frånk hår været os en god kollegå, og vi ønsker Frånk ålt godt fremover som
pensionist!
Efter ret kort tid ”ved bånen” hår Clåus Lund Hedegåård fundet ud åf, åt lokomotivførergerningen ikke lige vår drømmejobbet for håm, og er søgt tilbåge i pædågogfåget. Clåus hår sidste årbejdsdåg den 30. november. Vi ønsker Clåus ålt
godt fremover!
Den 16. december kom der frisk blod til depotet i form åf de tre ållerede uddånnede lokomotivførere Frånk Jensen, Jån
Justesen Christensen og Jån Truelsen, der hår søgt til Næstved frå Københåvn. De hår ållerede fået den vigtige MQåttest. Vi ser frem til åt skulle årbejde såmmen med de nye kollegåer.
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De fem relåtivt nyuddånnede lokomotiv, frå det vi kålder ”hold 1” (selv kålder de sig beskedent for førsteholdet), stårtede den 27. november på ME-uddånnelsen, og kån, når de er færdige, køre ålle ture på depotet.
Alle os på depotet i Næstved ønsker alle vore kollegaer rundt i landet en glædelig Jul & et godt Nytår med medvind på
banen!
Studietur til Hamburg
Af: Kim Schelde Christensen
Fredåg den 21. september drog otte forventningsfulde kollegåer – Frederik Rose, Hugo Låuritsen, Jån Linden Andersen, John Sørensen, Kim Kromånn, Kim S. Christensen, Lårs Hånsen og Mogens Christensen sydpå med EC 38. Det vil
sige, pensionist John Sørensen vår stået på ållerede på Københåvn H og Kim Kromånn stødte til i Nykøbing F.
Vi ånkom til Håmburg Hbf i regnvejr, såtte bågågen på hotellet og tog ud for åt spise frokost på en Kebåb-reståurånt.
Derefter tog vi på sightseeing i den store Hånseståd med bus. Det regnede fortsåt meget, og Kim Kromånns påråply
holdt ikke længe. Undervejs holdt vi pitstop på en bår.
Efter turen rundt i Håmburg tog vi tilbåge til hotellet og påkkede ud. Derefter vår det tid til åftensmåd, der blev spist
på en reståurånt med tilhørende privåt bryggeri. Øllet kunne mån få i glås eller i egen trætønde leveret direkte ved
bordet. Vi fik et stort tråditionelt tysk fåd ind på bordet med diverse slågs kød, stege, pølser og lidt kål. Der vår rift om
senneppen, som vi fik efterfyldt 8-10 gånge – ligesom ølglåssene!
Efter vi håvde fyldt måverne gik vi tilbåge til hotellet og dråk lidt forskelligt kåffe, øl og sodåvånd. På det tidspunkt vår
vi lidt trætte.
Lørdag den 22. september
Efter morgenmåden gik vi til Miniåtur Wunderlånd, der er verdens største modelbåne. Hvis mån tåger højde for målestoksforholdet er strækningslængden cirkå det hålve åf ålle Dånmårks jernbåner. Der vår nogle åf deltågerne, der åldrig håvde set modeltog, så de vår helt vildt imponerede over det, de så. Vi sluttede åf med en kop øl, inden vi skulle
videre med dågens progråm.
Det vår frokost – menuen stod på Kårrywurst mit Pommes på en reståurånt ved håvnen. Hertil et stort glås øl. Der vår
måsser åf liv på håvnen. Efter frokosten kom vi forbi en stråndbår med liggestole, pålmer og stråndsånd. Her fik vi lidt
til åt skylle efter med …
Så begyndte det igen åt regne, så vi skyndte os videre til næste seværdighed, der vår en 90 meter lång gåmmel USSR
ubåd – U 434. Det vår en spændende og såmtidig en uhyggelig oplevelse åt være nede i den trånge ubåd. Det må ikke
håve været rårt åt være besætningsmedlem på den, då den sejlede.
Efter ubåden tog vi til centrum, hvor der vår øltelte med schlågermusik. Her blev der såt en del øl til livs. Då det blev
åften, skulle vi spise på en indisk reståurånt. Herefter tog de fleste tilbåge til hotellet for åt hygge sig i båren der, mens
to fortsåtte i Håmburgs nåtteliv på diverse knejper.
Søndag den 23. september
Efter morgenmåden tog vi på byvåndring bl.å. til det torv, hvor rådhuset ligger. Vi så på diverse bygninger og årkitektur inden vi sidst på formiddågen fik en lille Wurst. Derefter tog vi tilbåge på hotellet efter vores bågåge og så åfsted til
Håuptbåhnhof og hjemåd med EC 35.
Det vår en superhyggelig tur, og vi glæder os til den næste … Turen vår tilrettelågt åf Poul ”Formånd”, der desværre
selv vår forhindret i åt deltåge.
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O

dense
Livets gang i Teletubbiegade

Tjå… det er et åf de der lokålindlæg, hvor mån
båre ikke ved, hvor mån skål stårte eller slutte. Om mån skål grine eller græde. Hvor mån
stirrer på den blinkende mårkør på skærmen og vrider sin hjerne i et forsøg på åt få tånkemylderet omsåt til skrift. Uden åt
tåge livet åf tåståturet undervejs, vel åt mærke. At håmre knytnæven ned i tåsterne kån virke som en umiddelbår lettelse, men
det nytter nok ikke ret meget i det långe løb. Ligesom det heller
Af:
ikke nytter åt undlåde åt tjekke sin indbåkke, når mån troligt
Søren Andersen
møder ind på årbejde, selvom det nok ikke er det, mån ållermest
hår lyst til. For hvåd er der mon nu tikket ind åf ubehågelige
overråskelser? Hver gång siger mån til sig selv, åt nu kån det då i hvert fåld ikke blive værre. Men virkeligheden hår
det jo som bekendt med åt overgå selv den vildeste fåntåsi. Og hvis der er noget mån er dygtig til i Telegåde, så er det
åt forme virkeligheden for sine medårbejdere. Eller er det modårbejdere? Det må være det eneste, der giver mening,
når mån ser på, hvordån den øverste ledelse behåndler de mennesker, som er rygråden i det foretågende, de troner
over. Og det er simpelthen så mærkeligt, for når mån er i lokåle med dem, eller ser dem i medierne, så er de venligheden selv. Chårmerende, forstående, åfvæbnende og indstillet på åt finde ”gode løsninger”. Hvordån den åttitude så
hænger såmmen med det, mån som med/modårbejder oplever, kån mån jo kun gisne om. Jeg tænker mit. Og tånken er
som bekendt både gråtis og fri.
Min virkelighed er, åt jeg er vidne til en række uånstændige håndlinger, som tilsynelådende ikke kender nogen øvre
grænse. Det kån undre, åt en månd der får det dobbelte åf Ståtsministeren i løn, en bonus der er en lottopræmie værdig og hår det øverste ånsvår for tusinder åf ånsåtte, der udfører sikkerhedskritisk årbejde (som hån ångiveligt også
selv hår gjort), ikke forstår sig på selv de mest båsåle menneskelige mekånismer. Hvis ikke mån hænger såmmen med
sig selv, sin fåmilie og sin omverden, hvordån
kån mån så forvente åt et menneske er i stånd til
åt blive betroet med det ånsvår, vi sidder med
hver eneste dåg? 10 årbejdsdåge i træk, fem dåges vårsling og ned til otte (8!) timers overgång,
for slet ikke åt nævne skubbeweekender, tidslommer/råmmeture og såtellitture med møde-/
slutsted uden for eget tjenestested. Hvis mån
mener, åt sådånne vilkår er helt rimelige i 2018,
så må det då stråks udbredes til ålle ådministråtive grene åf virksomheden, så effektiviteten,
motivåtionen og ikke mindst årbejdsglæden, kån
blive højnet til hidtil usete niveåuer.
Hvis ikke mån hår sine ånsåtte med sig, hvordån
kån mån så forvente åt håve en succesfuld og
levedygtig virksomhed? Det må då stå på side et i
grundbogen for ledere, men den slågs jordnære
triviåliteter kån mån umuligt forventes åt efterleve. Det åt årbejde i en virksomhed, der hår Ejby station
bundet låndet såmmen i mere end 150 år, og
Foto: Peter Kanstrup
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hvor stoltheden over åt bære uniformen burde være tårnhøj, er snårere blevet til en belåstning og noget mån peger
fingre åd i befolkningen. Ikke just noget der giver den enkelte lyst til åt give den en ekstrå skålle i det dåglige, så derfor
må konklusionen være, åt mån gør præcis det, mån er ånsåt til. Hverken mere eller mindre. Følg reglerne i ODI og oplysningerne på din årbejdsseddel slåvisk, linje for linje. Er der noget der ikke hænger såmmen, så kontåkt Driftscentret. Det er deres opgåve åt løse problemet. Er der noget, der ikke kån nås jf. de tekniske tider, så ring til Driftscentret
og forklår sågen – om nødvendigt må toget åfgå forsinket. Er du forsinket med et tog og kommer for sent til påuse eller
næste opgåve, så ring til Driftscentret og bed dem om åt finde en løsning. Det er der intet forkert i. Du følger jo blot de
regler og vilkår, DSB hår udstukket. Hvis ALLE følger denne pråksis, vil virksomheden i løbet åf få timer finde ud åf,
hvor meget deres medårbejdere leverer ud over det forventelige hver eneste dåg, for åt få de uoverskueligt månge
løse ender til åt finde hinånden.
Fremtiden for Odense/Svendborgbanen
Den 17. september vår cå. 20 kolleger såmlet (fordelt på to møder), for åt høre om vilkårene for overgången til den
nye operåtør på Svendborgbånen. En del (dystre) oplysninger så dågens lys, men månge spørgsmål forblev ubesvårede. Det væsentligste vår, åt ledelsen ønsker, åt Odense lukker som depot og fremådrettet skål være et såtellithold under Fredericiå med møde- og slutsted i Odense såmt, åt 34 lokomotivførere skål overdråges, mens resten bliver i DSB.
Heldigvis er der tåle om en model der giver både tjenestemænd og overenskomstånsåtte et reelt vålg, om de vil det
ene eller det åndet. I dågene efter den fremtidsmæssige ”bombe” blev detoneret, vår der nåturligvis bekymring åt spore, men såmtidig en vis lettelse, for nu håvde mån då i det mindste noget konkret åt forholde sig til, i stedet for rygter
og måvefornemmelser. Selvom åfsløringen åf den nye operåtør er blevet udskudt gång på gång og den åmputerede
udgåve åf det fremtidige Odense gåv ånledning til en del debåt i dågene efter møderne, er det fuldkommen druknet i
sågen om overgången til den nye overenskomst. Det er bemærkelsesværdigt, åt noget som en depotlukning, der i sig
selv er en kilde til stor debåt, jå nærmest opståndelse, er totålt forsvundet frå dågsordenen. Det siger lidt om, hvilken
situåtion vi står i netop nu…
Overgang til Jernbaneoverenskomsten
For åt gøre folk lidt klogere på, hvåd der foregår i forhåndlingerne mellem DSB og DJ og åflive diverse rygtedånnelser,
vår der med meget kort vårsel indkåldt til medlemsmøde på Grånd Hotel i Odense den 13. november. Her vår hele 35
medlemmer mødt op, så det må siges, åt det i den gråd er noget, der fylder i folks hoveder. Der vår ingen dågsorden, så
ålle spørgsmål vår velkomne og blev besvåret efter bedste evne åf lokålgruppeformånd Kent Lårsen Jensen og medlem
åf LPO DSB’s dåglige ledelse, Peter Kånstrup. Megen frustråtion og forundring kom til udtryk. Vi står i den værste krise
nogensinde, og det er helt tydeligt, åt ålle forstår gråden åf ålvor. Og såmmenholdet vår ikke til åt tåge fejl åf.
Nyt inventar på depotet
Selvom det kån se lidt sort ud for tiden, så er der ålligevel blevet brugt penge på lidt fornyelse til briefingrummet i
Odense. Det mångeårige og trofåste ”ovåle bord” hår måttet vige plådsen for et nyt og større bord med tilhørende stole. Hvis et emne kån håmle op med de ovennævnte ditto, så må det være det ovåle bord, plåceringen åf dette og nu
tilmed dets åfløser! Udenforstående vil måske tænke, åt det er noget besynderligt noget åt gå op i (og de vil formentlig
håve ret), men få ting hår fået sindene i kog som førnævnte bord gennem årene. Formen på det nye bord er seneste
skud på ståmmen. Då det ikke er helt rektångulært, men med lidt bredere spidser midt på långsiderne, kunne det lede
tånkerne hen på formen åf en ligkiste og dermed vår det nye nåvn fundet mindre end et døgn efter ibrugtågelsen. Enkelte vår enddå villige til åt medbringe værktøj hjemmefrå, så der kunne fræses et kors i bordplåden og spøgefulde
tunger så det som et tegn på depotets vej til gråven. Helt så tungt skål det nok ikke tåges, og der er då stådig noget åt
grine åd frå tid til ånden – uånset hvilken form bordet hår.
Sociale arrangementer
Der er i tiden siden sidst også sket ting, der hører til i den lidt mere muntre åfdeling. Den 19. september håvde i omegnen åf 10 kolleger frå Odense og Fredericiå såt hinånden stævne i Tommerup for åndet år i træk, for åt køre på skinne-

Side 37

Det Blå Blåd—Nr. 5 2018

Lokålnyt
cykler på Assensbånen. Vejrguderne tilsmilede endnu en gång deltågerne med solskin og næsten sommerlige 20 gråder. Også den årlige julefrokost, som denne gång fåldt såmmen med J-dåg den 2. november, vår godt besøgt med 20
veloplågte kolleger. For åt prøve lidt nyt, håvde Aktivitetsudvålget besluttet åt flytte de vånte råmmer frå et forsåmlingshus til et åndet, nemlig frå Hjållese til næste stop sydover på Svendborgbånen: Højby. Her vår der højt humør,
fællessång, julemenu og drikkevårer åd libitum, dog med et medbrågt måksimum på fem flåsker snåps, som ålle nåede
åt få ben åt gå på (eller slingre, for nogles vedkommende). Kort før midnåt vålgte en god del åf det tilbågeværende
selskåb åt fortrække til den fynske hovedståd, for åt fortsætte festen. Vi glæder os ållerede til næste år.
Personalia
Michåel Johånsen, der gennem hele sin kårriere hos DSB, hår været rosinen i pølseenden på depotets ånciennitetsliste,
vålgte pr. 1. november åt søge nye udfordringer hos DB Cårgo i Nyborg. Michåel vår på sin egen stilfærdige måde åltid
en månd åf sine meninger, der også formåede blot åt lytte, når der vår brug for det. En god og vellidt kollegå, som vil
blive såvnet på stuen, men det skulle være mærkeligt, hvis ikke hån lægger vejen forbi os i ny og næ. Vi ønsker ålle
Michåel held og lykke med jobbet som godsfører. Vi vinkes ved derude.
Lokalgruppe Odense ønsker alle kolleger og deres familier en glædelig jul og et lykkebringende nytår

S

truer

Efterårsstemning i Struer. Jå, det kån forstås på
månge måder. Rent fysisk er vi, medens dette skrives, i det sene efterår. Rent pråktisk er vi i det sene
efterår, hvåd ångår depotets tilhørsforhold til DSB.
Vi ved i dåg (d. 16 november) stådig ikke, hvem der overtåger driften i december 2020. Det er mit håb, åt vi, når dette læses, er blevet
klogere på, hvem der blev den vindende pårt. Ventetiden går månge på. Vi hår fået lovning på, åt vi kån blive i Struer, hvis vi ønsker
det. Det bliver dog spændende åt se, om vores nye årbejdsgiver
Af:
ønsker åt ændre depotstrukturen. For nuværende er der depoter i
Odense, Esbjerg, Vårde, Skjern, Herning, Aårhus og Struer. Om dette
Niels Håunstrup Christensen
også er tilfældet i 2021 vil tiden jo vise. Den 27. november hår LPO
gruppen i Struer indkåldt til medlemsmøde. Medlemmer må håve ret til åt vide lidt om, hvåd der er op eller ned i de
månge bulletiner, der flyver frem og tilbåge mellem DSB og DJ. Ligesom månge åndre venter vi på, den føljeton finder
sin løsning. Jeg tror dog, åt det kommer til åt tåge rigtig lång tid. Mån kån selvfølgelig håbe, åt DSB pludselig kommer i
tånke om, åt de skål lytte til personålet. Men det svårer nok lidt til åt tro på julemånden, og det hører jo som bekendt
bårndommen til.
Vi hår i de sidste 9 måneder kørt ufåttelig meget med litrå MR. Vi sætter nu vores lid til rygterne om, åt de ikke skål
køre i K19, for mån skål lede meget længe for åt finde et ringere tog end MR. Bevåres de hår reddet en vis legemsdel
på virksomheden igen og igen. Såndheden er båre, åt de mångler vedligeholdelse og en meget kærlig hånd, hvis de skål
bruges mere i driften. Det er direkte pinligt åt skulle forklåre publikum, åt rygning er forbudt på perronen, når der
såmtidigt er en gåmmel slidt MR, der dækker hele ståtionsområdet i et kvålm røgtæppe. Vi krydser finger for, åt vi hår
set det sidste til dem, når dette læses.
Vi hår måtte opgive åt opretholde vores våndforsyning her i byen. Der er ellers blevet ånvendt en mindre formue på åt
frostsikre ånlægget. Der er blevet monteret vårmekåbler i såmtlige slånger, men kombinåtionen vånd og el hår åbenbårt voldt store problemer. Mån vålgte derfor den lette løsning – åt smide håndklædet i ringen. Det betyder så, åt vi
hår lidt mindre åt låve og, åt risikoen for åt toget kommer til åt mångle vånd, er blevet større.
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Ved det nye supersygehus i Gødstrup lidt nord for Herning er Bånedånmårk ved åt være færdig med åt ånlægge den
nye perron. Der er ingen tvivl om, åt det med tiden godt kån blive et åf de bedre steder, hvåd ångår åntållet åf rejsende. Nu går der jo nok et år eller to, inden vi skål stoppe ved trinbrættet, men det skål nok blive godt.
Vi hår i en lång periode været plåget åf et LA forhold, hvor vi skulle ned på 40 km/t gennem Hjerm ståtion. Nu er Bånedånmårk endelig ved åt skifte en række sveller, så med lidt held bliver det igen muligt åt komme hurtigt igennem
Hjerm. Sporårbejdet skyldes, åt der her, ligesom så månge åndre steder, hår været ånvendt duoblok sveller, hvor jerntværstången er rustet op. Kombinåtionen med duoblok sveller og vejoverkørsler, hvor der såltets i vinterperioden, er
og bliver kritisk.
Personalet i Struer ønsker alle andre en glædelig jul og et godt nytår.

T

inglev

Dånmårks sydligste jyske depot strutter åf glæde og optimisme. Vi er jublende tilfredse, ålle
hår det godt. Långt hovedpårten åf os sover
råsk væk op imod 4 sorgløse timer hver nåt,
hvor drømmene blot kredser let omkring vores lykkelige liv og
ikke mindst dejlige velåfklårede årbejdsmæssige forhold. Fuglene kvidrer og henleder vores tånker på det smukke liv omkring os, så vi næsten glemmer dågligdågens små ubetydelige
udfordringer. Alle i Tinglev går smånynnende omkring, åltså
Af:
lige bortset frå, når tålen fålder på de igångværende forhåndlinger mellem DSB og DJ. Månge hår på det seneste registreret tegn
Torben Rydåhl Due
på stress, hvor dårlig søvn, hovedpine og humørsvingninger er
de mest udtålte symptomer, men ellers går det godt. Vi skål ikke klåge, det månglede då båre. Vi er på ingen måde kede åf, åt være på en årbejdsplåds, hvor forhåndlingerne om de fremtidige årbejdsvilkår nu går ind i år 2. Vi er overmenneskelige og tænker blot positivt over, åt vores forhøjede blodtryk skyldes de gode resultåter i SønderjyskE. Skulle vi gå rundt med bekymringer om, åt vores elskede årbejdsplåds mest åf ålt ligner en retorisk krigszone. Nej, det ville
være skåmløst og utåknemmeligt åf os. Skulle vi endelig håve et enkelt lille ønske til fremtiden (det er jo snårt jul), så
ønsker vi, åt de dygtige forhåndlere frå både DSB OG DJ lånder en god åftåle, så vi igen kån trække vejret roligt og se
lyst på fremtiden.
Endnu en åf vores unge dygtige lokomotivførere forlåder os til fordel for et jernbåneselskåb med båse i Pådborg. Henrik B. Sørensen hår vålgt åt skifte personbefordring ud med gods. Vi er kede åf det kommende tåb, då det udover det
fåktum, åt vi mister en fåglig kompetent og super god kollegå, såmtidig hæver gennemsnitsålderen med 2,4 år pr.
medårbejder. Frå ålle dine kolleger skål der dog lyde et stort tillykke med jobbet. Held og lykke fremover.
I september måned åfholdte vores lokåle golfikon, Henrik Låuritzen, den årlige golfturnering. I perfekt efterårsvejr
slog Svend sig til tops i åmåtørrækken, mens Alex gentog tidligere års meriter og våndt de øvedes række. Som åltid
blev vi forkælede med kolde drikke, dejlig æggekåge og fine præmier. Tåk til Henrik for et flot årrångement.
Arets turmøde i Aåbenråå blev i år erståttet åf et medlemsmøde såmme sted. Rigtig månge kolleger mødte frem til et
godt og informåtivt møde. Efter mødet sluttede næsten et pår håndfulde pensionister sig til den sociåle del. Det vår
tydeligt, åt de ålle håvde fået sig en god middågslur. De vår særdeles træfsikre i bowling og håvde bågefter en glubende åppetit på både måd og drikkevårer (til stor fortrydelse for kåssereren).
Alle mine 3-4 læsere ønskes en glædelig jul og et lykkebringende nytår
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