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Lederen
En årlig besparelse på 300 mio. kr.
- kan det virkelig ikke mærkes?
Af: Preben S. Pedersen
Det fremgår af en pressemeddelelse udsendt af DSB den 18. november, at der er indgået aftale mellem
Transportministeren og DSB om
udmøntning af den politisk bestemte
besparelse på 300 mio. kr., jf. finanslovsforslaget for 2011. Det understreges, at aftalen ikke vil gå ud
over passagererne, ja det understreges endda, at der er tale om en
rigtig god løsning for DSB og kunderne. Det fremgår uheldigvis ikke
om det også er en god løsning for
medarbejderne i DSB. Det understreges dog, at den nye aftale ikke
giver anledning til yderligere afskedigelser.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at aftalen er LPO DSB inderligt imod, og - af flere grunde - giver
anledning til dybe panderynker.
Det er jo som bekendt sådan, at
virksomheden er et 100 % statsejet
selskab. Al magt ligger hos eneejeren, altså Transportministeren. Så
jo, det er da flot at kalde det en aftale. I de kredse, hvor LPO DSB normalt bevæger sig, er en aftale resultatet af drøftelser mellem to
uafhængige parter, som hver især
bærer retten til at afvise et forlig
(altså en aftale). LPO DSB fornemmer ikke, at det ville have været
karrierefremmende for Søren Eriksen at afvise Transportministeren,
og det ville i øvrigt også have været
spild af energi. Politisk var det jo
afgjort på forhånd, at DSB skulle
bidrage med et trecifret millionbeløb.
Så langt så godt, eller skidt, afhængig af politisk ståsted.
Vore betænkeligheder rækker imidlertid videre. De faglige organisationer i DSB har, ganske vist ikke altid
med lige stor entusiasme, men dog i
loyalitet overfor virksomhedens ledelse, gennem de senere år i flere
omgange medvirket til at strømline

virksomheden med det mål at gøre
den mere konkurrencedygtig. Vi har
netop oplevet at nå i mål med Sporskifte 2010, og i den anledning endda accepteret, at kvitteringen for det
arbejde medarbejderne har leveret i
den anledning var lidt anderledes
end først antaget. Ikke så snart var
Othello lagkagen fordøjet, før vi blev
præsenteret for en yderligere stramning af målet i Sporskifte 2010, herefter kom der meddelelse om yderligere besparelser via det såkaldte
KAS projekt, og altså nu også - som
prikken over "i'et", et politisk bestemt sparemål på yderlige 300
mio. kr. (oven i de mange hundrede
millioner, der er sparet i forvejen). Vi
skal i den anledning i øvrigt forskåne vore læsere for de løbende sparemål de faglige organisationer på
snart sagt ethvert samarbejdsudvalgsmøde ude i enhederne bliver
præsenteret for.
De 300 mio. kr. vil i henhold til den
præsenterede "aftale" blive nået
ved at fastholde allerede bebudede og udmeldte besparelser på administration, mindre aggressiv markedsføring, samt ved udbetaling af
ekstraordinært udbytte til staten. At
KAS projektets plan for besparelser
i administrationen således gennemføres, er nok ikke nogen større
overraskelse. At Harry sendes ud i
kulden er måske nok forståeligt, om
end det da kan vække undren, at
der ligger en besparelse heri. For
som virksomhed reklamerer man
vel fordi, man mener at det giver et
afkast. I modsat fald burde det da
have været stoppet for længst. Og
hvis det lønner sig, så vil en besparelse på markedsføring, så vidt vi
kan vurdere det, på sigt bevirke at
der mangler indtægter. Vil en sådan
besparelse så ikke bare føre til nye
besparelser?
Men, never mind. LPO DSB skal
ikke gøre sig til eksperter på markedsføring, og egentlig heller ikke
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på virksomhedsøkonomi. Ekspert
skal man nok heller ikke være for at
undres over, at man i Finans- eller
Transportministeriet mener, det er
gratis at tage af DSB's overskud
og / eller egenkapital. Alt andet lige
vil det svække virksomhedens solvens, og dermed enten øge virksomhedens renteudgifter betragteligt ved optagelse af lån, og / eller
mindske forrentningen af egenkapitalen.
Men måske svækkes DSB uanset.
Med det politiske sparekrav har den
siddende regering de facto meldt
ud, at DSB bestyrelsen kun er en
pseudobestyrelse uden reel indflydelse på egen situation i forhold til
fremtidens konkurrencetiltag. Hvem
tror længere på ordet "selvstændig"
i frasen "DSB - selvstændig offentlig
virksomhed". Og hvilken betydning
vil det have for DSB's ageren på et
stadig mere konkurrenceorienteret
marked. Hvis man så gerne vil spare, burde man måske se på, om
honoraret til DSB bestyrelsen kunne
bruges bedre andre steder.
Problemets kerne er, at det LPO
DSB troede var fortid - altså utidig
politisk indblanding i virksomhedens
indre anliggender – viser sig (igen)
at være et dybt beklageligt vilkår.
Da et bredt politisk flertal i slutningen af 90'erne skrev DSB ud af finansloven og gjorde virksomheden
til en selvstændig offentlig virksomhed, var det jo netop for at sikre
DSB friheden til selvstændigt at
agere indenfor rammerne af en trafikkontrakt, hvilket på det tidspunkt
blev anset som en forudsætning for
de udliciteringer af jernbanesektoren, som fulgte fra starten af det nye
årtusind.
LPO DSB har absolut ikke
glemt forhistorien, uheldigvis deles
vores hukommelse tilsyneladende
ikke af det snævrest mulige flertal
på "Borgen".
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Ny efteruddannelsespakke til lokomotivførerne
Af: Søren Max Kristensen, medlem af Togproduktions Uddannelsesudvalg
Den 1. december 2009 trådte en ny
bekendtgørelse i kraft. Bekendtgørelse nr. 1116 om certificering af
lokomotivførere. Baggrunden for
bekendtgørelsen er EUs lokomotivførerdirektiv 2007/59/EF. I bekendtgørelsen beskrives, blandt meget
andet, at lokomotivførere skal have
fornyet deres certifikater hvert tredje
år, i stedet for som hidtil hvert andet
år.
I DSB Togproduktions Uddannelsesudvalg havde ledelsen derfor det
krav, at efteruddannelsen blev hvert
tredje år, i stedet for hvert andet år
som vi kender det i dag. I Togproduktion er lokomotivførernes efteruddannelse baseret på aftaler. I
dette tilfælde aftale 543.26.
LPO DSB havde som udgangspunkt
ikke noget ønske om at øge tiden
mellem efteruddannelsesmodulerne. Den faglige viden og den sikkerhedsmæssige opdatering er hjerteblod for den faglige organisation.
Vi indgik dog i en dialog med ledelsen. LPO DSBs indstilling er, at efteruddannelsen ikke må forringes.
Tværtimod mener LPO DSB, at den
skal forbedres, også selv om efteruddannelse koster penge, mange
penge. I forvejen var der i et stykke
tid blevet arbejdet på, at vores efteruddannelse i førstehjælp, brandbe-

kæmpelse og evakuering skulle
forbedres, og det var i forvejen aftalt, at der skulle afholdes nogle
sikkerhedskulturdage, hvor emnerne skulle være vores rolle som sikkerhedsoperatører.

Struer foregår EVAK kurset ikke i
Korsør, da de ikke skal have efteruddannelse i tunnel. I skrivende
stund ser det ud til, at deres kursus
bliver afholdt i Randers.

Der opstod derfor en mulighed for at
udarbejde en ny aftale, som både
kom ledelsens krav i møde, og samtidig, ad åre, vil forbedre lokomotivførernes kompetencer indenfor teknik, sikkerhed m.m.
Indhold
Den nye aftale 543.31 er nu underskrevet. Den afløser den nuværende aftale 543.26 om efteruddannelse og aftale 543.17 om efteruddannelse i tunnel. Aftalens hovedindhold er som følger:
- Efteruddannelsen af lokomotivførere sker nu hvert tredje år.
- Efteruddannelsen tager 5 dage
fordelt på 2 moduler.
- Der ud over indkaldes lokomotivførerne hvert år til en sikkerhedskulturdag.
Modul 1:
2 dage med EVAK som internat.
Kurset foregår på Korsør Brandskole og omhandler evakuering på fri
bane, evakuering i tunnel, førstehjælp og brandbekæmpelse. For
depoterne Ålborg, Frederikshavn og

Arkivfoto
Modul 2:
Her foregår undervisningen ofte på
eget depot. Dog kan undervisningen
forlægges til andet undervisningssted, som vi kender det i dag.
- 1 dag med efteruddannelse i
EUinfra (sikkerhed) afsluttende med
test.
- 1 dag med efteruddannelse i
EUMS og EUPS (teknik) afsluttende
med test.
- 1 dag med temadag bl.a. med
arbejdsmiljø og gennemgang af
testresultater.
Indhold af de forskellige emner aftales i Togproduktions uddannelsesudvalg og revideres hvert tredje år.
Testene bliver på papir efter et afkrydsningssystem. Der arbejdes på
at få testen elektronisk, så den automatisk er tilrettet den enkeltes
kompetencer, men det vil der gå en
rum tid med at få gennemført. Det
er den sidste beståede test i efteruddannelsen, der viser at uddannelsen er gennemført.

Den nye efteruddannelse prioriterer tunnelsikkerhed og evakuering.
Foto er fra tunneløvelse i Storebæltstunnellen den 30. oktober 2010
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I EUMS, EUPS og EUinfra kan der
være op til tolv deltagere. Der vil
som udgangspunkt være to undervisere. Er antallet af kursister 5, eller
derunder, vil der dog kun være en.

Efteruddannelsen skal indkaldes
med minimum 5 ugers varsel, dog
kan andet aftales med personalets
samtykke. Er man indkaldt kan man
som hovedregel ikke søge fri i uddannelsesperioden. Der må maksimalt være 14 dage imellem de 2
moduler. Tjenestetid og honorering
følger de normale regler som beskrevet i aftale 543.10
- Se linket:
http://abc/webtop/site.aspxp=12017
(Gælder kun for ansatte i Togproduktion)

Praktik
I de tre år mellem efteruddannelsesmodulerne har lokomotivføreren ret
til 3 timers opfølgende praktik
(værkstedsdage) for hver litra, der
fremgår af certifikatet. Ønskes der
praktik, søges der gennem gruppelederen, som så vil arrangere det
fornødne. Det vil være en lokomotivinstruktør eller en kørelærer, der
underviser, og der kan være op til
tre deltagere i praktikundervisningen.
Forventning
I Togproduktions Uddannelsesudvalg er der en klar forventning om,
at den nye efteruddannelsespakke
er en forbedring i forhold til den
gamle pakke fra 2005. Da indhold
og testmetode revideres hvert tredje
år, er forventningen desuden, at
vores, i forvejen høje faglige niveau,
vil blive endnu bedre.

LPO DSB ønsker alle medlemmer og deres familie en rigtig glædelig jul samt et godt og
lykkebringende nytår.
Ligeledes ønskes en glædelig jul og et godt nytår til Det Blå Blads læsere samt alle samarbejdspartere

Den årlige sikkerhedskulturdags
indhold bliver aftalt i samarbejde
mellem Togproduktions Uddannelsesudvalg og DSB’s sikkerhedsorganisation. Her kan sted, metode og
antal deltagere variere fra år til år.

Glædelig jul og godt nytår!

Brandbekæmpelse er et vigtigt element

Arkivfoto
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Besøg fra Norsk Lokomotivmands Forbund
Af: Peter Kanstrup, områdegruppekasserer
Mandag d. 18. oktober havde den
daglige ledelse i LPO besøg af 4
kolleger fra vores søsterorganisation, Norsk Lokomotivmands Forbund (NLF). De 4 deltagere var:
- Jan-Even Nystad. Medlem af forbundsledelsen. Beskæftiger sig bl.a.
med spørgsmål vedr. jernbanesikkerhed
- Stein-Erik Olsen. Ansat i NLF,
hvor han beskæftiger sig med arbejdsmiljøspørgsmål
- Kjell Johansen, Formand for lokomotivpersonalet ved NSB i Trondheim og medlem af forbundsledelsen i NLF
- Steinar Nordermoen. Arbejdsmiljørepræsentant, NSB Oslo S
Desuden havde LPO inviteret forbundsnæstformand Henrik Horup,
DJ, idet de tætte bånd mellem danske og norske lokomotivførere i lige
så høj grad plejes i forbundet.
Ud over det helt overordnede fagpolitisk mål, nemlig at styrke de traditionelle bånd mellem NLF og
LPO, var der også et mere praktisk
orienteret dagsorden for besøget.
Vore norske kolleger havde ønsket
at få en præsentation af DSB’s
kommende
computersystem
til
hjælp for økonomisk kørsel, kaldet
Greenspeed, som for tiden udvikles

og snart indbygges i lokomotiver og
togsæt. Systemet blev præsenteret
af Greenspeeds projektledelse.
Repræsentanterne fra NLF havde
desuden ønsket at få et indblik i
anvendelsen af Den Digitale Rygsæk (DDR), herunder vores vurdering af DDR som værktøj i lokomotivførernes hverdag. Selv om ikke
alt fungerer tilfredsstillende, og selv
om der er nok at arbejde videre
med, er det nok også vanskeligt at
forestille sig en situation, hvor vi går
tilbage til papirrettelser og reglementer. Det trykte bogstav contra
en digitaliseret verden er dog altid
en spændende drøftelse, i øvrigt
uden en klar facitliste.
Skulle nordmændene ende med en
digitaliseret fremtid på dette felt, er
der dog grund til at antage, at flere
at de større begyndervanskeligheder kan minimeres, hvis der skæves
lidt til, hvad vi har gjort – og ikke
mindst, hvad der er gjort galt – i
DSB.
Så var turen kommet til en præsentation af det fremtidige europæiske
GPS (Rail) baserede signalsystem,
ERTMS, hvor en demoudgave fra
en førerrumssimulator blev fremvist
af Jan Even, som sidder som medarbejderrepræsentant i den fælleseuropæiske arbejdsgruppe.

Af hensyn til det videre arbejde blev
der talt en del om de mulige sikkerhedsmæssige problemstillinger ved
ERTMS. Bekymringen går i første
omgang på skift mellem strækninger med, henholdsvis uden ERTMS.
Men også ændret lokomotivføreradfærd, i lighed med den adfærdsændring ATC i sin tid afstedkom, blev
drøftet

ERTMS præsenteres

ERTMS er i øvrigt tidligere blevet
præsenteret i en artikel i Det Blå
Blad (4/2009), og vil formentlig blive
genstand for megen fremtidig fokus
også her i bladet.
Dagen blev afsluttet med en fællesspisning, og inden vores 4 kollegaer
sidst på dagen d. 19. oktober returnerede til Norge, var de en tur forbi
forbundshuset i Valby, hvor der var
afsat tid til en rundvisning og en
kollegial snak.

Fra mødet...
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Fokus på nærmeste leder

Gruppeleder
Bjarne Flintholm

Af: Hans Schøn Merstrand, Århus
Det Blå Blad vil i en række artikler sætte fokus på gruppeledernes arbejdsvilkår og situation –
da de på lige fod med det øvrige
lokomotivpersonale i DSB, er
medlem af LPO DSB/Dansk jernbaneforbund – og artikelserien
startede som bekendt i Århus (se
forrige nummer af DBB) som er et
stort tjenestested, men har denne
gang besøgt et mindre tjenestested, nemlig Kalundborg, med et
interview af Gruppeleder Bjarne
Flintholm
Hvordan vil du præsentere dig
selv?
I 1996 fik jeg ansættelse hos DSB,
som lokomotivfører. De efterfølgende år, har jeg fået mange udfordringer som: kørelærer, lokomotivinstruktør, koordinerende lokomotivinstruktør og central Uddannelseskoordinator. I forbindelse med jobbene
har jeg deltaget i mange spændene
projekter som: opstart af offentlig
lokomotivføreruddannelse. Planlægning og gennemførelse af lokomotivføreruddannelse for DSB First.
Opbygning af central lokomotivføreruddannelsesplan for Togproduktion osv.
Hvorfor valgte du at søge jobbet
som gruppeleder?
Inden jeg blev ansat hos DSB, var
jeg leder i det private erhvervsliv.
Efterfølgende har jeg ikke kunnet

undvære, at arbejde med mennesker. I mine tidligere job i DSB, har
det centrale også været samarbejde
og arbejde med mennesker. Jeg
synes, det er spændene at arbejde i
grupper, og opnå mål ved hjælp af
medarbejdernes kompetencer.
Hvordan oplever du hverdagen
som leder hænger sammen med
det ledelsesmæssige værdigrundlag i Togproduktion?
Det fungerer meget fint. Så, længe
jeg holder mig indenfor DSBs værdi
grundlag, har jeg frie hænder til, at
tage beslutninger på depotet i Kalundborg. I Togproduktion arbejder
vi 100 procent målstyret. Hver 14
dag deltagere jeg i regionsledermøde i København. Ved møderne gennemgår vi vores mål og resultater.
Hver 3 måned bliver arbejdsskader,
fravær og psykisk arbejdsmiljø analyseret af de lokale arbejdsmiljøgrupper. Efterfølgende bliver der
lavet handlingsplaner efter lokalt
behov.
Føler du, at du savner nogle ledelsesmæssige kompetencer i
hverdagen?
Nej, jeg oplever ingen begrænsninger. Hvis man har behov for ledelse
relateret uddannelse, kan man bare
gå i gang. I Region Øst har lederne
meget forskellige baggrunde, derved har vi næsten alle kompetencer
samlet i ledergruppen. Man kan

altid ringe til en kollega, når man
har brug for faglig support.
Hvordan oplever du samarbejdet
med lokomotivførernes valgte
lokale repræsentanter?
Vi har et meget godt samarbejde,
med vores Arbejdsmiljørepræsentant og vores tillidsmand samt bestyrelse i Kalundborg. Jeg er meget
glad, for de input de kommer med i
hverdagen, det hjælper mig til, at
være en bedre leder. Vi har også et
fælles mål om en attraktiv arbejdsplads.
Hvad ser du som den største udfordring for dig som leder på dit
lokale tjenestested?
Vi har rigtig mange udfordringer i
Togproduktion. De interne opgaver
er vi gode til at løse. Der hvor det
bliver svært er, når vi skal samarbejde på tværs af faggrænser og
Organisationen. F.eks. er det største ønske for passagerne, at vores
tog kører til tiden. Hvis det skal lykkes, kræver det et perfekt samarbejde mellem Banedanmarks kommandoposter, sikringstjenesten, Onboard (togfører), klargøring, driftsledelsen og værkstedet. Det er mange mennesker der skal arbejde
sammen, og de er geografisk placeret over hele Danmark.
Men det skal nok lykkes, hvis vi holder fokus på det gode samarbejde.

Gruppeleder Bjarne Flintholm
Det Blå Blad
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Ny kørelærerstol på Desiro (Litra MQ)
Af: Carsten M. Olesen, Gruppe 3.2. og
Peter Kanstrup, LPO repræsentant ibrugtagning ny MQ
I forbindelse med indkøb og indsættelsen af nye Desiro (MQ) togsæt
på Grenåbanen, har LPO været
meget fokuseret på, at der skulle
fremskaffes – eller udvikles – en ny
kørelærerstol til togsættene, idet
tiden efterhånden er løbet helt fra
den
eksisterende
”klapsædemodel”.
I samarbejde med DSB har vi derfor
været på jagt efter mulige løsninger.
Efter en kontakt til fabrikken Jany A/
S i Nordjylland, som tidligere har
leveret udmærkede stole til DSB,
viste det sig, at der måske var en
mulighed for at få udviklet en helt ny
kørelærerstol. Eller rettere videreudvikle på den model, som S-tog har
monteret i deres togsæt.
Modellen i S-tog er en videreudvikling af en model, der blev udviklet
som ledsagerstol i et stort antal ambulancer i England og som ligeledes
har været anvendt i et antal militær
køretøjer. S-togsmodellen er med
højdejustering, armlæn med justering, justering af sædelængde og
justerbar lændestøtte (som styres

med en lille manuel håndpumpe a la
den som kendes fra lægens blodtryksmåler). Der ud over har vi i
vores model fået tilføjet en justerbar
fodhviler og en forstærkning / sikring af højdejusteringen, som havde
givet anledning til nogle lidt uheldige
situationer for kørelærerne på Stog, idet sædet var sprunget ud af
hak under kørsel.
Trods udvikling af en helt ny stol er
prisen faktisk meget moderat, set i
forhold til, både hvad alternative
stole koster, og hvad komponenter
og delkomponenter i al almindelighed koster til jernbanemateriel. Og
så er det værd at bemærke, at udviklingsomkostningerne jo nu er
betalt. Omkostninger til produktionsudvikling – beregnet pr. kørelærerstol – falder altså markant, såfremt
et stort antal stole, udover de 16
stk. til de 8 nye togsæt til Grenåbanen, anskaffes. Og hvorfor er det så
vigtigt?
Jo, for det første har LPO (og gode
kræfter i DSB) søgt at overbevise
”systemet” om, at den nyudviklede
kørelærerstol skal monteres på de
p.t. 12 leasede Desiro (MQ) togsæt
som kører på Fyn. Og i skrivende
stund er der håb om at det lykkes,
trods de mange besparelser vores
virksomhed kæmper med. Et af ”3gruppens” mangeårige medlemmer,
Willie Nordahl Jensen fra Arbejdsmiljøfunktionen i Togproduktion, har
nemlig allerede tilskrevet og søgt
om bevilling til nævnte indkøb.
For det andet er der måske et endnu større perspektiv for fremtiden,
hvis det kan lykkes at gøre stolen til
en slags standard for fremtidige
kørelærerstole i DSB. I første omgang arbejdes der – som nævnt –
på at skaffe økonomi til yderligere
24 stole til ”gammel MQ”. Herefter
vil det være naturligt at se på muligheden for udskiftning af den
”formidable” kørelærerstol i MR togene (også et klapsæde). Og så er
der desuden en renovering af ME
lige på trapperne, også her kunne
man med fordel tænke den nye stol
ind…
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Også kørelærerstolen i MF og ER
står inden for en årrække for at
skulle skiftes ud. Her var det også
nærliggende at tænke i nye løsninger. Det vil dog kræve en anden
konsol, idet en kørelærerstol på
disse litra, i modsætning til MQ og
MR, skal kunne fastgøres i gulvet
uden at støtte op ad førerrummets
bagvæg. En ekskursion til stolefabrikken, Jany, tidligere på året viste
dog, at brugbare løsninger findes.
Skulle alt dette lykkes, er der grund
til at antage, at nærværende kørelærerstol kan sikre vores kørelærere
bedre siddekomfort og udsyn i de
kommende år. For at nå dertil skal
vi i første omgang anmode kørelærere, der kommer i berøring med
den nye kørelærerstol, om at indmelde
betjeningsvanskeligheder,
indstillingsproblemer, eller lignende.
Disse tilbagemeldinger kan med
fordel sendes til:
LPO DSB
Otto Bussesvej 5
2450 København SV
Att.: Carsten M. Olesen
Opmærksomheden henledes i den
forbindelse på, at der skal forefindes en brugervejledning i hvert førerrum, så det i videst muligt omfang sikres, at stolen indstilles og
anvendes korrekt af den enkelte
bruger.

To lokomotivinstruktører på slap line
Fra lokomotivførergrunduddannelsen DSB hold 0408 Tønder, har Lokomotivfører Ole Stuhr Hansen Odense,
fanget Fredericia-instruktørerne Thyge Nielsen og Ejgil Rasmussen i kaffepausen. Tak til Ole for billeder ;o)

Skal der fotograferes … ?

… så skal slipset sidde ordentligt.

Så skulle vi vist være klar

Sig mig Thyge, stryger du slipset på
en globus?

Så så Ejgil, nu skal du ikke komme
for godt i gang

Lad os så få taget de billeder… ;o)

Ny hjemmeside - Ny hjemmeside - Ny hjemmeside - Ny hjemmeside

Besøg vores nye hjemmeside
LPO DSB har fået ny hjemmeside.
Hjemmesiden er fortsat under opbygning og tanken er at vi bl.a. også
ønsker at bringe billeder fra DIT
depot, så får du lyst til at bidrage
med lokale billeder, er du velkommen til at sende dem på følgende
adresse: detblaablad@live.dk

Adressen til hjemmesiden er:
www.lpo-dsb.dk og opgaven som
webmaster har lokomotivfører/
kørerlærer Gert Jensen Odense,
påtaget sig.

www.lpo-dsb.dk

Vær god ved Jorden

- det er den eneste planet med Det Blå Blad!

Det Blå Blad
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Nyt fra lokalgrupperne
Nykøbing Falster, fredag den 22. oktober 2010

Godt nytår 2011

Nykøbing F.
Af: Anders Bech Pedersen

Sommeren er gået, og dermed det
hyggelige og det sjove. Ikke at efteråret ikke kan være spændende,
men vi er jo nok nogle lokomotivførere, der ikke ligefrem ser frem til
det. Det er mørkt, koldt, vådt og
skinnerne er glatte, og vidste man
ikke bedre, kunne man overføre det
til vores dagligdag. Eller næsten i
hvert fald. Fyringer, nye firmaer
med tilhørende ny struktur, nye ledere, ja vores hverdag er lidt rodet
for tiden.
Vi kan jo kun håbe, at vi, når vi
kommer ind i det nye år, hvad enten
det er fra køreplanskiftet eller fra
årsskiftet, vil opleve, at tingene bliver lidt mere rolige.
For de der ikke ved det, har der været en større ombygning i gang i
Nykøbing F. Hele stationen bliver
bygget om, og det har da også givet
nogle alternative ture, sjove disponeringer og andre fornøjeligheder.
Men i det store hele tror jeg, at vi er
sluppet fornuftigt igennem. Så kan
vi bare håbe, at der ikke kommer de
helt store reparationsarbejder i de
kommende år. Selvom erfaringerne
taler lidt imod det.
På det sociale område, har vi haft
gang i flere ting. Der har været en
tur til InnoTrans messen i Berlin,
som Anders Nielsen har skrevet lidt
om længere nede i teksten, og så
har der været to ture i teateret. Den
første tur var med Rune Klan som
performer. En hyggelig aften med
spisning efter showet. Den anden
tur var med Jacob Haugaard som
10

performer. Igen en hyggelig aften
med spisning og show.
Og selvfølgelig skal det lige nævnes. Julefrokost. Der skal ikke være
nogen tvivl om vores holdning til det
bortfaldne tilskud, som der tidligere
har været kutyme at give. Vi synes,
at når man gerne vil have et godt
sammenhold, en arbejdsplads, hvor
vi alle hjælper til, så er det da yderst
”uheldigt”, at man vælger den løsning, som nu engang er truffet. Der
er mange tolkninger omkring, hvad
julefrokost er, og hvad det bestemt
ikke er. Men man kan nu engang
ikke se bort fra det faktum, at netop
julefrokosten, er en de arrangementer, der skaber flest sociale forbindelser på arbejdspladsen. Når det
så er sagt, så bliver julefrokosterne
afholdt som de plejer, dvs. en julefrokost i Rødby og en i Nykøbing.
Ingen skal dog opfatte det som en
indgangsvinkel til en fremtid, hvor
intet tilskud er en permanent tilstand, for der skal ikke herske tvivl
om, at de manglende tilskud strækker kasserne noget.
Studietur til Berlin af Anders
Nielsen.
Den 21. september var vi 19 friske
lokomotivførere i alle aldre som
drog af sted mod Berlin for at se
den store togmesse, InnoTrans. Det
var første gang, at jeg skulle deltage i et socialt arrangement med
mine kolleger, efter min start i firmaet i september 2009, så det var jeg
da lidt spændt på. Heldigvis var jeg
ikke helt alene, idet yderlige to, fra
de seneste nyansættelser til Nykøbing Falster, var med.
Vi kørte med vores egen ”Fætter
BR” og undervejs blev der nydt forfriskninger af forskellig slags og indtaget madpakker smurt med kærlighed af Per Rogers kone. En stor tak
til hende.
Vi ankom til Berlins Hauptbahnhof
ved 14-tiden. Er der noget tyskere
Det Blå Blad

kan finde ud af, så er det at bygge.
Banegården består af 4 niveauer og
er et ret imponerende bygningsværk. Efter et par togskift, og en lille
gåtur, fandt vi vores hotel i forstaden Charlottenburg. Herefter stod
dagen på turisttur rundt i Berlin. Vi
var bl.a. en tur i Fjernsynstårnet.
Om aftenen spiste vi på et lokalt
Gasthaus (kro) og nød specialiteter
ud i den store tyske madkunst.
Næste dag stod så i jernbanens
tegn. Vi skulle ud at besøge togmessen, målet for vores tur. Jeg
havde godt nok hørt en del om, hvor
stor messen var, men blev alligevel
overrasket. Udvalget af produkter
varierede lige fra ledningsisolering
til hele togsæt fra Bombardier, Siemens osv. Det var spændende at
gå rundt og snuse indtryk til sig og
samtidig også få snakket om løst og
fast. Man kunne snildt have fået en
dag mere til at gå på messen. Om
eftermiddagen delte vi os op i grupper, så man hver især kunne besøge de attraktioner i Berlin man helst
ville, min gruppe var et smut ved
Check Point Charlie for at føle historiens vingesus. Jeg kunne slet ikke
undgå at blive fascineret over Berlin. Dens historie og dens overflod
at arkitektoniske mesterværker. En
by som summer af både atmosfære
og historie.
Om aftenen stod den på solid tysk
kost på ”den lokale”, i løftet stemning og krydret med anekdoter fra
de gamle dage. For en forholdsvis
ny jernbanemand er den slags stadig spændende.
Onsdag morgen satte vi, nogle mere friske end andre, kursen mod
Dannevang igen. Det havde været
en god oplevelse, og får jeg muligheden igen, vil jeg meget gerne deltage. Jeg har følt mig rigtig godt
modtaget af mine nye kolleger og
kan kun anbefale andre at deltage
på fremtidige ture.
Tak for en god tur.

Af: Lars Vilstrup Olsen

Så blev det efterår, og ”kør i slæde”
tiden har meldt sin ankomst. Nattefrost og en god omgang efterårsblæst er lig med forsinkelser.
I den forbindelse var der aflyst ”bytog” i 3 dage for at dæmpe forsinkelser på Svendborgbanen. Det
gælder om at bremse i god tid inden
perron, så man ikke glider forbi og
ender med en hændelse. Hvis du
oplever særdeles glatte skinner, så
ring endelig til driften så de kan få
spulet skinnerne.
Turvalget er vel overstået på depotet, og 66,7% fik deres førsteønske
opfyldt. Dog var der en tur der ikke
blev fyldt op, og søgning er røget ud
i 2.runde så må vi se om der herefter er nogle ”frivillige”. Som noget
nyt er der også kommet litra MG i et
par ture. En del kollegaer skal derfor af sted på uddannelse, så de
kan få attest inden K11 træder i
kraft.
Vi har også haft travlt med We Move You i Odense. Det er vel over

Og så er der rigtig kommet gang i
afspadseringen. Ledelsen har i
hver tilfælde travlt med at få folk til
at søge, så virksomheden ikke skylder så mange timer, når vi når ind i
det nye år.
Vi har et par gode kollegaer som
har godt gang i ski- og studieture,
og dem er der stor tilslutning til. Det
er godt med kollegaer som gør en
indsats for at fremme det gode kammeratskab på depotet. Det varer
ikke så længe før skituren løber af

Godt nytår 2011

Af: Søren Max Kristensen

For nogle år siden ændrede DSB
afgangsproceduren. Hovedformålet
var, at der skulle udføres efterkontrol af dørene efter at lokomotivføreren har lukket dem. Baggrunden var
bl.a. flere uheldige tilfælde af, at
vores passagerer var kommet i
klemme, og flere tilfælde, hvor toget

Michael og Anny har nok at tage fat
på. De ”renser” en masse af de aflagte bærbare PC, så de der har
bestilt én, får en der er støvsuget for
DDR og andre DSB sager.
I de seneste par måneder har et
svensk X2000 overnattet i Odense.
Som det ser ud lige nu, er der altid
personale på toget, og toget er oprigget hele natten, så de må sove
på en briks eller sæderne. Det må
godt nok være en lang tur hjem,
efter sådan en ”overnatning”.
Undertegnede ønsker alle en god
jul og et godt nytår

MX og MT-trukne passagertog, gamle MO, røde MR, damplokomotiver
og motorvogne i alle afskygninger lige fra DSB litra CPS, P til IC-4.
Gamle banegårde og arealer, broer der bygges, stationsbygninger der
i dag er revet ned, sommer- og vinterbilleder, oversigtsbilleder, uheld,
Royale gæster m.m.
Får du lyst til at se mere end 100 år tilbage på Svendborgbanen, så
klik dig ind på Olav Skjolds lille hyggelige hjemmeside og glæd dig
over mange dejlige billeder "fra dengang".

Svendborgbanen i billeder
www.svendborgbanen.dk

igangsatte med delvist åbne døre.

København

stablen, og arbejdet er i fuld gang
med forårets studietur.

Reglen blev indført efter at DSBs
sikkerhedsorganisation havde gennemført en risikovurdering. Den nye
afgangsprocedure må siges at være
en succes. Selv om det tager lidt
længere tid ved perron, så har Lokalgruppe København ikke kendskab til, at der har været farefulde
situationer siden.
Det er derfor med stor undren, at vi
har erfaret, at DSB First har ændret
deres afgangsprocedure med gyldighed fra den 31. oktober 2010.
Ændringen betyder, at efterkontrollen er fjernet. Reglen gælder også
for de af DSBs lokomotivførere, der
kører tjenester i DSB First. LokalDet Blå Blad

Stenstrup 2010

Godt nytår 2011

Odense

halvdelen af depotet der har certifikat på god service (inkl. termokrus
og We Move You nål) Troede
egentlig vi ydede en god service,
men vi kan vel opnå ”service excellence”, hvis vi strammer op.

gruppe København har derfor
spurgt ledelsen i Togproduktion, om
de finder det sikkerhedsmæssigt
forsvarligt, at efterkontrollen er fjernet, og om dørsystemet på ET og
ER er ændret, så toget kun kan afgå, hvis dørene er helt lukkede og
låste. Samtidig har vi spurgt, om
lokomotivføreren kan drages til ansvar, hvis der køres med en passager med f.eks. en arm i klemme, og
der ikke er nogen indikering i førerrummet. Desværre har vi kun fået et
delvist svar. Det er meddelt, at der
er lavet en ny risikovurdering, der
ikke finder det problematisk, at efterkontrollen er fjernet. Samtidigt er
det meddelt, at gør en lokomotivfører noget forkert, er det ansvarspådragende. (fortsættes næste side)
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Den sidste del af svaret tolker vi
således, at så længe lokomotivføreren ikke har en indikering af, at der
er noget galt, og afgangsproceduren ellers er fulgt, så kan han ikke
drages til ansvar, hvis en passager
kommer til skade eller det, der er
værre. Det må så betyde, at det er
den ansvarlige sikkerhedsledelse i
DSB, der må stå til ansvar. Det være sig juridisk og moralsk.
At DSBs sikkerhedsorganisation,
med få års mellemrum, kan udføre
to risikovurderinger vedrørende afgangsproceduren, og komme frem

til to forskellige konklusioner, er efter lokalgruppe Københavns mening
meget underligt. Samtidig er det
åbenbart DSBs holdning, at når vi
kører for DSB med et ER togsæt, så
skal der, af sikkerhedsmæssige
grunde, udføres efterkontrol. I det
øjeblik det samme togsæt ændrer
tognummer til et DSB First tog, er
der pludselig ikke længere nogen
risiko. Men ”Tog til tiden” skal vi da
nok få.
Lokalgruppe København går i øvrigt
ud fra, at Trafikstyrelsen er underrettet om den nye procedure og de
to forskellige risikovurderinger.

Det kan i øvrigt nævnes, at sikkerhedschefen i DSB First har meddelt
deres togpersonale, at hvis man er
gået ind i toget, og dørene er lukkede, og der sker noget, så er personalet ansvarsfri. Det må så også
gælde DSBs personale. Det kan vi
jo så meddele eventuelle tilskadekomne.
Med denne historie fra sikkerhedens overdrev, hvor et regularitetsproblem nu er blevet til et sikkerhedsproblem, ønskes alle en god jul
og et lykkebringende nytår.

Nekrolog
Det var med stor sorg, at Lokalgruppe København modtog meddelelsen om lokomotivfører Søren
Nielsens alt for tidlige død. Søren
havde været kræftsyg siden september og den 10. november tabte han kampen, kun 52 år gammel.
Søren var uddannet landbrugsmaskinemekaniker og kom
til DSB S-tog i 1991. Efter mange
års tro tjeneste søgte Søren nye
udfordringer, og kom til fjern den
26. september 2005.

Godt nytår 2011

Esbjerg
Af: Johnny Lyngsø

Efteråret er over os og vinteren
nærmer sig med hastige skridt, og
det er svært ikke at lade tankerne
løbe frem til sommeren 2011. Så er
det jo godt, at det er ved at være
tiden til at søge vores sommerferie
2011. I Esbjerg afvikles sommerferievalget i uge 50.
Som det øvrige land har vi afholdt
turvalg til K11, og det må siges at
være forløbet godt, idet samtlige fik
deres ønske opfyldt. Turene blev
12

Søren var en meget vellidt kollega. I dagligdagen gjorde han ikke
så meget væsen af sig, men hans
faglighed og hjælpsomhed var i
top. Ingen kollega gik forgæves til
Søren efter hjælp eller råd.
Ud over sit arbejde, var Sørens
fritidsinteresser hans familie, venner, hans værksted og det lokale
liv i Odsherred. Søren efterlader
sig sin kone Birgit og 3 sønner på
23, 21 og 18 år.
Æret være Sørens minde.

fyldt op, dog med en enkelt undtagelse og det er, at der er en ledig
plads i tur 467.
I skrivende stund er man i gang
med at opføre det nye 90 meters
forsyningsanlæg i Esbjerg. Arbejdet
forventes færdig til starten af K11,
og vil medføre en væsentlig forbedring af arbejdsgangen med opgaverne i forsyningsanlægget, idet vi
nu vi ikke længere skal trække MF
materiellet frem under forsyningen.
Samtidig bliver anlægget også fremtidssikret, således der kan forsynes
litra MG, når dette materiel engang i
fremtiden kommer til at køre på
strækningen til Esbjerg.
Og den favre nye verden er så sandelig også ved at holde sit indtog
her langt ude vestpå, idet man er i
fuld gang med at etablere rejsekortsystemet på vore perroner.
Det Blå Blad

Vi er også godt i gang med det famøse kursus ved navn We Move
You. Det forlyder, at alle lokomotivførere på depotet når igennem kurset inden juleferien. Sikkerhedskulturdagen er vi også startet op på, og
her forventes det, at alle har deltaget inden udgangen af januar 2011.
Til personalet i Esbjerg skal der også lige smides en reminder om den
ordinære generalforsamling. Den
afvikles tirsdag den 25. januar og
finder sædvanen tro sted på Esbjerg Højskole. Yderligere information findes her i Det Blå Blad på siderne 20 og 21 samt på indkaldelsen som er ophængt på bestyrelsens tavle.
Lokalgruppe Esbjerg ønsker alle
vore kollegaer landet over en rigtig
glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

Godt nytår 2011

Fredericia
Af: Palle Dahl

Så er året 2010 ved at lakke mod
enden, og man må sige, at det har
været et begivenhedsrigt år. For os
er den største begivenhed nok, at
vores P-rist endelig blev opgraderet,
så den kan stå mål med den produktion, der er i Fredericia. Der er
nu tilknyttet en gruppeleder, Knud P
Wad, samt 31 lokomotivførere og
en enkelt stationsbetjent, og det er
mit indtryk, at de der har deres gang
i P-risten, er glade for de nye omgivelser. Der mangler dog stadig et
par finesser så som skabe til alle,
og lidt større badefaciliteter, men
som Knud Wad siger, så er der en
løsning på vej snarest.

Selve flytningen gik ret smertefrit,
mange hjalp til enten af lyst, eller
fordi de fik en tjeneste i P-risten den
dag. Det er også rart, at man kan
komme ind til ansvarshavende nu,
uden at skulle stå på nakken af hinanden. Der er også blevet lavet en
hyggelig opholdsstue med tilhørende køkkenfaciliteter i de nye lokaler.
I forbindelse med indretningen er
der også blevet tænkt på personalet, som har sin gang i P-risten, da
man, for at gøre det lidt hyggeligt,
har indkøbt et poolbord til fri afbenyttelse.
Der står i skrivende stund en del
nye MQ togsæt oprangeret i Fredericia. De kommer fra Siemens fabrik
i Tyskland, for at blive gjort klar til
indsættelse på Grenåbanen til køreplanskiftet. Mange er nysgerrige og
kigger ind i de nye tog, da det ikke
er ret tit, at man ser et så rent og
nydeligt togsæt. Flotte ser de da
også ud (endnu).
Så er der endelig kommet hul på
bylden omkring efteruddannelse i
de forskellige litra, og der uddannes
på højtryk for at komme det store
efterslæb til livs. Mange kørelærere
er sat til at undervise, og der bliver
gået til den med krum hals. Der er
næsten dagligt en eller flere lokomotivførere, som er på kursus i de
forskellige litra, samt i brug af DDR.
Lørdag d. 2. oktober havde LPO
Fredericia arrangeret en tur i Madsby Legeland for depotets lokomotiv

Gruppeleder Knud P. Wad

Godt nytår 2011

Næstved
Af: Jan Sejr Lundstrøm

Den 1. december havde vi fornøjelsen at byde to kolleger velkommen
på depotet i Næstved. De nye er
Jens Baarup Jørgensen og Lars
Demus, der begge kommer fra København. Jens og Lars har henholdsvis 15 og 2 års anciennitet.
Allerede i november måned var de i
gang med MR uddannelsen. Vi ser

frem til et godt samarbejde mange
år fremover!
Nye ture
Fra K11 sker der en del ændringer i
vore ture i Næstved. Da vi bl.a. mister det lille morgentog med MR til
Slagelse, kommer der reelt to mand
(undskyld Hanne og Line) mindre i
tur end i K10. De to blandede ture
275 og 278, der hidtil har været på ti
mand, reduceres begge til otte
mand. Til gengæld er den populære
aftentur 277 udvidet med to mand til
nu 10 hoveder. Nyt er også en rammetur for fire mand med reserve for
de tidlige ture. Morgenturen 276 er
som hidtil på otte mand. I reserven
kører 19 mand.
Bortset fra minuttalsjusteringer, er
Det Blå Blad

Gammelt og nyt mødes i Fredericia
førere og deres familier. Der blev
serveret grillmad til den store guldmedalje, og det blev skyllet ned
med diverse drikkevarer. Rigtig
mange havde taget imod dette tilbud, så der er fra bestyrelsens side
besluttet, at vi vil gentage denne
succes næste forår. Det vil blive
over to weekender, så alle har mulighed for at deltage, og menuen vil
blive helstegt pattegris.
Husk at vores ordinære Generalforsamling afholdes tirsdag d. 18. januar kl. 13.00 i mødelokalet i Fredericia Hallerne (over svømmehallen).
Indkaldelsen bliver desuden annonceret på depotet og i den lokale
avis. Dagsorden bliver ifølge gældende vedtægter.
Til sidst vil jeg ønske alle kollegaer
samt deres familie en rigtig glædelig
jul og et godt nytår, og for de, som
holder hjulene i gang, mens andre
hygger sig i familiens skød, vil jeg
bare sig tak for hjælpen. Husk! Det
bliver også jeres tur til at hygge med
familien en anden god gang.

der ikke så meget nyt, vi kører fortsat godt halvdelen af tiden på Lille
Syd og ellers er vore yderpunkter
Rødby Færge, Fredericia (kun med
MR udveksling), Holbæk, Østerport
samt Kastrup.
Enmandsbetjening på Lille Syd
Lige som stormen omkring udbuddet af Lille Syd havde lagt sig, blæser det op igen. Denne gang er det
enmandsbetjening på banen, der
skal undersøges. Da det helt klart
får indflydelse på vores arbejdsopgaver (bl.a. højttalerudkald, tømme
tog for passagerer og lukke vinduer
inden vask) og arbejdsmiljø
(togpersonalet har jo tryghedsbemanding i aften- og nattetimer – vi
arbejder alene), håber jeg, at man
også hører lokomotivførerne, inden
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man eventuelt indfører enmandsbetjening på banen. Noget andet er
så, hvor stor besparelsen bliver.
Hvis revisorerne skal gå to og to,
også i dagtimerne, skal omkostningerne til rengøring og reparation
ikke stige ret meget, før jeg tror besparelsen er spist op? Og antallet af
gratisrejsende må vel også forventes at stige. Og hvad er prisen for at
passagererne føler sig trygge under
rejsen og kan få information om den
videre rejse undervejs?
Hoteltoget på besøg
På grund af et køreledningsnedfald
mellem Roskilde og Viby Sjælland
den 28. august blev nattoget sendt
til Ringsted via Lille Syd og Næstved – inklusiv EA 3022! Det er nu
ikke premiere for EA i Næstved,
dels blev de første EA lokomotiver i
sin tid leveret via Fugleflugtslinjen,
dels har der været EA i Næstved i
forbindelse med ATC test og Fugleflugtslinjens 25 års jubilæum.
Berlin turen
Også til dette års store jernbanemesse InnoTrans havde Poul S.
Nielsen arrangeret en tur til Berlin.
Da de første 14 pladser var revet
væk i løbet af ingen tid, blev der
arrangeret endnu en tur, og også
her var de 14 pladser udsolgt på
kort tid. Og det siger vel lidt om
”Poul Formands” evner som rejsearrangør (og tjenestefordeler Palles
evner som tryllekunstner), at det
faktisk var tæt ved halvdelen af depotets personale, der deltog.
Nedenfor har Lars Hansen skrevet

En godt besøgt messe
om det første holds tur til og i Berlin.
På andet hold var der desværre en
gruppe, der steg af på en station før
den store jernbanemesse InnoTrans, og derfor gik glip af mangt og
meget.
Næstved-gruppens tur til InnoTrans togmesse i Berlin af Lars
Hansen
Det startede virkelig godt! Gruppen
på 14 mand blev 20 minutter forsinket fra Næstved. En forsinkelse der
voksede til 30 minutter i Hamburg,
men da vi trillede ind på Berlin
Hauptbahnhof, var vi alligevel mere
eller mindre rettidig.
Efter lidt slæben med kufferter og
tasker frem og tilbage, fandt vi hotellet, og så startede "Tour de Berlin" efter Poul Formands store forarbejde.
Egentlig skulle vi have oplevet Karrypølsens ”fødested”, men som
overalt i Berlin bygges der, og stedet var derfor lukket på grund af
renovering. Det slår jo ikke rejselystne lokomotivførere ud, så ind i
en sporvogn og af sted til Mindeparken for Berlinmuren, hvor en del af
den gamle mur stadig står. Derefter

Næste dag spiste vi morgenmad på
hotellet, hvor alle med garanti var
oppe klokken 7, for da startede gravemaskinerne på byggepladsen ved
siden af hotellet. Jo, der bygges
overalt i Berlin. I samlet flok tog vi
ud til rejsens hovedpunkt, jernbanemessen InnoTrans. Her kunne vi
konstatere, at der var alt - fra den
mindste møtrik til det færdige tog på et areal så stort, at det tog pusten fra én. Vi måtte også konstatere, at Danmark jernbanemæssigt er
et miniputland, og at vi materielmæssigt er milevidt fra de lande,
som vi normalt sammenligner os
med. Tankevækkende, så måske
burde Folketingets Trafikudvalg tage sådan et sted hen for at se, hvordan det vitterlig kan gøres.
Efter messen delte vi os for at gå på
sightseeing i Berlin. TV tårnet og et
motorcykelmuseum var nogle af de
ting, der blev set på. Vi samledes
igen sidst på eftermiddagen i det
nordlige Berlin, hvor vi fik en guidet
tur i Berlins Unterwelt. Her fik vi set
bunkere, løngange og kældre fra
både 2. verdenskrig og koldkrigstiden. Det var dybt fascinerende,
men også grusomt at se, hvad folk
blev udsat for, særligt under de kraftige bombardementer, der var de
sidste dage af krigen. Måske er entreen lidt pebret. Til gengæld er det
en oplevelse, som varmt kan anbe-

Blikfang for alle pengene
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med U-Bahn til Brandenburger Tor
for at se mindeparken for jøderne,
som vi fandt efter en tur rundt om
den russiske ambassade, og den er
stor. Derfor måtte der kompenseres
for væsketabet på en nærliggende
cafe. Inden aftensmaden på en indisk restaurant skulle vi lige se
Neue Wache, som er et mindesmærke for alle ofre i de krige, Tyskland har haft del i. Efter den gode
og stærke mad, gik vi en tur til Brandenburger Tor som var badet i lys.
Flot.
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fales. Efter den oplevelse var der
aftensmad på en tysk restaurant,
hvor der som sædvanlig var noget
godt både til ganen og maven. Turens ordsprog blev i øvrigt fundet
denne dag: ”Vi går altid i den falske
retning, men Alexanderplatz ved
man hvor er!”
På den sidste dag var vi alle atter
klar. Vi startede dagen i Reichstag

Godt nytår 2011

Aalborg
Af: Lars Rolving Jensen

Normalt glæder jeg mig til at skrive
indlæg til Det Blå Blad, men ikke så
meget denne gang. For denne gang
må jeg skrive, at vi har haft den store sorg at miste en af vore kolleger.
Finn Hansen afgik ved døden d. 8.
oktober efter svær sygdom. Det er
altid svært at sige farvel til kolleger
og venner, men det er endnu sværere, når det synes så uretfærdigt,
at lige netop sygdom skal frarøve
dem livet.
Æret være Finn Hansens minde.

(Rigsdagsbygningen), hvor morgenmaden blev indtaget i restauranten
på tagterrassen. Fint skulle det være med en flot morgenudsigt og høflig betjening. Endnu en god ide fra
Formanden. Inden vi skulle hjemad
igen, var der tid til rundtur i kanal
bådene eller et museumsbesøg.
Havde det ikke interesse, kunne
man også bare slappe af og nyde
septembervarmen i Berlin.

Ved afrejse Berlin Hauptbahnhof
overrakte holdet formanden en lille
gave, som tak for det store arbejde
han har lagt i turen. Poul skulle
nemlig ikke med os andre hjem,
men i stedet overnatte i Berlin for at
modtage hold 2.
Rejsen hjem var stille og fredelig, så
det var et flok trætte lokomotivførere
der, en oplevelse rigere, ankom til
Næstved – til tiden.

Her i Aalborg er man blevet færdige
med at opsætte og ibrugtage omstillingsanlægget på P-risten. Så nu er
det slut med, om vinteren, at vade i
meterhøje snedriver for at finde en
”ost” og omlægge sporskifterne i
den nordlige ende af P-risten. Fremover kan vi nøjes med at trykke på
en knap, det bliver vel nok dejligt.
Og knappen skal vi nok finde, for
den er på en stander som står på
en høj risteperron. I lighed med flere
andre steder i landet, har vi nemlig
fået høje risteperroner mellem sporene på P-risten, så nu skulle det så
også være slut med at vade i sne
under klargøring af togsæt. Alt i alt
en stor forbedring af vores arbejdsmiljø, som vi hilser meget velkommen.

er der i samme bygning indrettet et
stilleværelse, hvor lokomotivpersonalet i fred og ro kan samle tankerne om, og prøve at få sammenhæng i de utallige rettelser til SIN,
SR og alt muligt andet vi bliver bombarderet med dagligt. Tak til Lotte
og Stefan for at de ville indrette og
møblere værelserne.

Apropos arbejdsmiljø, så er vores
nye hvileværelse taget i brug, og
her er der virkelig tale om et HVILEVÆRELSE. Det ligger nemlig i en
særskilt bygning uden for opholdsbygningen, så her er RO. Samtidig

Turvalget er vel overstået. Alle ture
er fyldt op, og jeg mener at vide, at
langt de fleste fik deres første ønske opfyldt. Vi har fået 2 ture med
IC4 kørsel. Så må vi bare håbe, at
der bliver leveret togsæt nok til, at vi
kan opretholde en rimelig rutine i
betjening af togsættet. Rygterne vil
vide, at der til køreplanskiftet er 5
sæt frigivet til driften. Er det korrekt,
kan man godt blive lidt bekymret for
om tilstrækkelige rutine kan opretholdes, men lad os nu se. Forhåbentlig er vi alle blevet klogere herpå, når næste nummer af dette
fremragende blad udkommer...

Nekrolog
Det var med stor sorg, at depot
Aalborg/Frederikshavn d. 8. oktober modtog meddelelsen om Finn
Hansens alt for tidlige bortgang.
Finn tabte kampen mod kræften,
og vi skal aldrig mere opleve
Finns gode humør og hjælpsomhed.
Finn var foregangsmand for sociale arrangementer, og hans store
kærlighed til naturen, og det at
køre på cykel, resulterede i, at
Finn arrangerede cykelture til
Frankrig og Norge for kolleger.
Ture som havde stor tilslutning og
som bød på store oplevelser for

alle deltagere.
Imidlertid havde Finn kastet sin
kærlighed på motorcykler og Finn
nåede at deltage i ture sammen
med kolleger og venner fra DSB,
og han havde netop fået sin
drømmemotorcykel, da uretfærdig
sygdom fratog ham muligheden
for at deltage i flere ture.
Finn efterlader sig sin kone Vigdis
og sine to piger Karina og Heidi.
Æret være mindet om Finn Hansen.

Det Blå Blad
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Struer
Af: Niels H. Christensen

Så gik efteråret på hæld i det nordvestlige Jylland. Slut med at glide
langs perronen og håbe, at det lykkes at holde, hvor det var planlagt.
Vinteren trænger sig så småt på
med kulde og besparelser. Alt bliver
dog ikke ringere, signalsynligheden
er flere steder på strækning 31 og
33 markant bedre i vinterperioden.
Første oktober var vi mange, der
besøgte arbejdspladsen, selv om
der stod fridag i turen. Der var
nemlig åbent hus i vores nye lokaler, og det blev et meget vellykket
arrangement. Gruppeleder Mikael
Hove Jensen fik foræret et par skåneærmer á la Hüttemeier. Efter behørig fotografering (af ham), betjente han den nye gasgrill til alles store

tilfredshed. Grillen var blevet sponseret af Regionen og de lokale
gruppeledere. Gassen var en gave
fra Per Baktoft og Carsten fra LPO’s
daglige ledelse dukkede op med et
fint salt og peber sæt fra Weber.
Der skal fra Struer-gruppen lyde en
stor tak for de skønne gaver. Man
er altid velkomne til at se vores nye
lokaler, som vi, med rette, er rimelig
stolte af (godt vi blev færdige inden
finansloven).
Turvalget er vel overstået og langt
de fleste fik deres første ønske opfyldt. I de nye ture skal Struer, som
nogen måske har bemærket, til at
køre øst for Fredericia. Det er dog
ikke så langt, ja faktisk kun til og fra
Middelfart, men lidt har også ret.
Vores mangeårige arbejdsmiljørepræsentant, Svend S Kristensen
valgte at trække sig fra posten.
Svend har i mange år kæmpet en
kamp for at højne arbejdsmiljøet for
lokomotivførerne i Struer. Det er
lykkes langt hen af vejen, så tak for
det Svend.
En hel del af førerne i Struer har

Lokomotivfører
Martin Kruse Winding, Nykøbing Falster
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været på efteruddannelse i løbet af
efteråret. Det er utroligt dejligt at
kurserne gennemføres ude lokalt.
Der er ingen tvivl om, at alle er langt
mere friske og motiverede end hvis
de først havde raslet i et tog et par
timer.
Den først januar 2011 går lokomotivfører, Otto K Ebbesen, på pension efter mange år i DSB. Vi håber,
at Otto vil få mange gode år hjemme i Tvis. Vi har i det sidste halve år
sagt farvel til mange kolleger, Louise tog til Fredericia. Lena Østergaard døde i en alt for ung alder og
nu smutter Otto. Vi får dog også
”nye” kolleger, idet et par af de udlånte lokomotivførere kommer retur
fra Arriva her i december. De
”genkomne” er N. P. Pedersen og
Hardy H. Hjort. De skal være hjertelig velkomne og vil, efter gennemgang af nødvendig efteruddannelse,
være at træffe på skinnerne.
Jeg vil gerne på Struers vegne sige
tak for samarbejdet i 2010, og ønske god jul til alle

Godt nytår 2011

Tinglev
Af: Jesper Rodkjær Pedersen

Siden sidst har vi fået overstået vores turvalg, og igen i år havde vi
nogle udfordringer, da vi får forøget
vores kørsel i Tyskland ganske betragteligt i K11. Forhåbentlig har vi
fået uddannelses- og personalesituation så meget på plads, at vi kan
komme godt fra start med K11.
Vi har oplevet et år, hvor vi har haft
overskud af personale, men nu får
vi faktisk brug for flere, og der er
allerede søgt tre uddannede lokomotivførere til Tinglev. I forbindelse
med de kommende udfordringer har
vi haft en dialog med ledelsen. Efter
nogle indledende misforståelser, så
har vi fået et godt samarbejde, hvor
der er bred enighed om at få løst
problemerne så gnidningsløst som
muligt.
Den 3. november havde vi medarbejdermøde, hvor vi havde besøg af
vores regionschef Hans Jakob Sørup Jakobsen. Han fortalte om,
hvad der skulle ske i DSB i den
nærmeste fremtid, bl.a. om det nye
selskab, som skal stå for vedligehold. Han lagde ikke skjul på, at
fremtiden vil blive præget af en opsplitning af DSB i særskilte enheder. Det er en udvikling, som vi stiller os lidt skeptiske overfor, da vi

En af vore kolleger kunne stolt
fortælle, at han havde tilmeldt sig
DSBs gratis fitness-ordning.
Som han sagde: ”Jeg har alt at
vinde, og intet at tabe”!

ikke mener, at opsplitning medfører
et bedre samarbejde. Men desværre er det den vej, de politiske vinde
blæser. Der skal kunne dokumenteres og vises regnskaber i en så detaljeret grad, at man er i fare for at
miste det store billede. Mødet var
selvfølgelig som sædvanligt for kort
til, at vi kunne ordne hele verdenssituationen, men det endte godt i en
gang mad og bowling.
”We Move You bølgen” er ikke gået
vores depot forbi, og undertegnede
har lige netop været på kurset. Det
skal ikke være nogen hemmelighed,
at jeg ikke havde hørt mange rosende ord om kursets indhold, så det
var uden de store forventninger og
med en temmelig stor portion skepsis, at jeg mødte frem. I vores lokale
gruppeleders fravær, var det gruppeleder Peter Hjeresen fra Fredericia, som stod for kurset. Han skal i
den anledning faktisk have ros for,
at han ikke gjorde det mere langhåret end højst nødvendigt. Alt i alt var
det en god dag, hvor vi fik diskuteret, hvordan vi skal servicere vores
kunder – som vi heldigvis stadig må
kalde dem. Der skal ikke herske
tvivl om, at vi altid bør være villige til
at forbedre den service, som vi
yder, og det var egentlig også det,
som deltagerne i kurset alle var enige om.
Men er der da slet intet, som man
kan stille sig kritisk overfor med
hensyn til ”We Move You”. Åh jo.
For det første kan man jo spørge
sig selv, hvorfor vi skal sovse tingene ind i engelske ord og fraser. Det
virker jo besynderligt, at vi under
kurset er igennem en del, som hedder ”Klar Besked”. Hvordan kan
man forvente, at vi skal give klar
besked, når vi bliver bombet med
”popsmarte” engelske udtryk som;
”Service Drivers”, ”Service Recovery”, osv. Hvilken ”Human Ressource” chef kan se på et sådant materiale, og så tænke: Hold da kæft,
hvor er det godt!” Det er da præcis
”det lille ekstra” – præcis den slags
proaktiv, positiv energi de har brug
for at ”MOVE” ”helt fremme i skoene”.

Fischer,
Lokomotivfører Søren
10
Nykøbing Falster 20

Gudskelov. Det er jo efterhånden
også blevet pinligt at optræde i familiemæssige sammenhænge med
en så banal titel. Min svigerinde, der
var receptionist, er nu ”Front Desk
Manager”, og min lurvede sælgeronkel er blevet ”Key Account Manager”. For ikke at glemme min fætters søn, der plejede at være flaskedreng, men som nu er Returemballage Konsulent. Lokomotivfører – lyt
dog til det, det går jo bare slet ikke.
Jeg håber, fra og med det næste
blad, at kunne underskrive mig som
”Superior Front Engine Control and
Regulation Manager of the Highest
Degree”
– Se så bliver der fand’me noget
ved at gå til familiefester igen. ;o)
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- dit blad, mit blad, vores blad

Måske burde jeg ikke lade mig gå
på af det. Det er jo bare ord. Sandsynligvis skal vi heller ikke være
lokomotivførere meget længere.
Det Blå Blad
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Kalundborg
Af: Steen Rasmussen

Når du læser dette indlæg, sidder
du måske og kigger ud på snevejret. Det er i skrivende stund at løvfaldet er i sit efterår og vinterforberedelserne skal være på plads. For
Kalundborgs vedkommende, skulle
de foregående års prøvelser, hvad
snerydning på pladsen angår, være
et læst kapitel. Banedanmark skal
ikke fremover deltage i det lokale
sneberedskab. Der er lavet aftale
med en privat operatør der i flere år
har ryddet P-pladsen og øvrige arealer tilfredsstillende. Der er i kontrakten indføjet hvilke gangarealer
der evt. skal håndryddes. Vi mangler jo stadig ramper ved opstillingssporene.
Afrimningsanlæg ME
Sidste vinter kørte vi ofte med indkoblet afrimningsanlæg på ME, når
der var kraftig fygesne, specielt når
lokomotivet gik bagest. Når afrimningsanlægget indkobles, går motoren op i stilling 4 for at strømforsyne

Stavefejl i bladet
Hvis du - mod forventning - finder
en stavefejl i julenummeret af Det
Blå Blad, må det nødvendigvis
være sætternissen, der har været
på spil… ;o)
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de varmelegemer der skal sørge for
at sneen bliver til vand, så den ikke
når ind til elektronikken i vekselretterrummet. Så ved et tilfælde, var
der nogle håndværkere ude på et
tog på vendesporet og snakken
faldt på afrimningsanlægget. Og
hold nu fast! Det viser sig, at værkstedet har afbrudt afrimningsanlægget for mere end 15 år siden. Det til
trods går motoren i skrivende stund
stadig op i stilling 4, når afrimningsanlægget indkobles, men altså til
ingen nytte.
Afrimningsanlægget kan kun betjenes på lokomotivet. Så når der køres fra styrevognen er det permanent indkoblet – hele vejen fra Kalundborg til Østerport. Uagtet at der
på vendesporene på Østerport er
fokus på netop støjmiljø, står dieselmotoren altså og banker i stilling 4
til lokomotivføreren kommer ned på
maskinen og kan udkoble anlægget.
Det værste er, at vi som gik og troede, vi var på forkant med situationen og havde taget vores forholdsregler mod nedbrud, er blevet snydt.
Der mangler måske lidt information
fra værkstedet og ud til os i driften.
Forsyningssporet
Spor 114, der blev renoveret for
nogle få år siden i forbindelse med
etablering af det nye forsyningsanlæg, skal tages op igen. Underlaget
synker, så der skal piloteres, og det
arbejde er så småt begyndt her i
november. Arbejdet forventes at
vare til sidst på foråret. Der etableres et nødforsyningsanlæg for olieforsyning og toilettømning i spor
113. Vaskeanlægget bliver så lukket
mens arbejdet står på.
Turvalget
Turvalget er overstået og der er kun
1 ledig plads i en aftentur. Der er 24
mand i tur fordelt på; en morgentur
med 4 mand, en blandet tur med 8
mand og en tidlig og sen aftentur
med 4 og 6 mand. Der ud over fortsætter Rammeturen med 6 mand. I
de nye ture vil et par planlagte IC3
løb bliver erstattet af DD materiel.
Det får så nogle konsekvenser på
klargøringstiderne. Nu er der som
bekendt ikke noget der er skidt,
uden det er godt for noget. Der er
problemer med perronlængderne,
når IC3 togene består af mere end
3 sæt. DSB SIN løser ikke dette
problem, snarere tværtimod. Der er
Det Blå Blad

flere gange gjort opmærksom på
problemstillingen, med aflåste sæt
det ”forkerte sted” i forhold til perronerne!
Strækning 5
Der er p.t. mange hastighedsnedsættelser (La) på strækningen fra
Kalundborg til Roskilde, på 40, 60,
80 og 100 km/t. Der ud over er der
steder, hvor sporet ikke ligger for
godt. Det udløser måske nogle ekstra La når frosten sætter ind.
Relæhytten i Holbæk, som brændte
i juni, er der ikke sket så meget
med. Rygtet siger, at det måske
varer 1-1½ år endnu, før der er
etableret en ny relæhytte. Som det
er nu, er alle 4 I-signaler forbundet
til en ”stikkontakt”, så de lyser stop,
på fuld styrke, døgnet rundt. De
fremskudte signaler for DSB og Regionstog, står side om side og blinker i takt på det samme relæ. Så
alle tog til og fra Holbæk foregår
ved ind -/ udrangering.
”Det er klamt at blive ramt”
Der kører p.t. en kampagne på
strækning 5, hvor vi i samarbejde
med Banedanmark og DSB, har
haft nogle kolleger ude og kortlægge alle de uautoriserede overgange
på og omkring stationerne. Alt er
filmet, beskrevet og kortlagt, og det
udarbejdede materiale danner rammen for kampagnen; ”Det er klamt
at blive ramt”. Der er ved alle de
autoriserede og uautoriserede steder opsat sandwich skilte, for at
appellere til de pågældendes samvittighed.
Studietur
Studieturen til London var en succes. Vi drog 10 mand af sted med
tog og fly. Vi besøgte et af Europas
største togmuseer i York – med gratis adgang. En lille smuttur på små
300 km hver vej. Det foregik med
200 km/t i et højhastighedstog bygget i 1995. Det lå utroligt godt i sporet.
Museet var en stor oplevelse. Der
var damptog i alle afskygninger,
kongevogne, signaler modeltog og
meget mere. Damplokomotivet,
Hogwarts Express, som var med i
filmen om Harry Potter stod og funklede i sit stiveste puds. Alle de udstillede tog var i øvrigt meget flot
restaurerede og malede. Der var
også udstillet en Napier Diesel En-

gine. En lille kort sag som fylder
mindre end en ¼ af en GM diesel i
ME lokomotivet, men som ydede
alligevel 3000 hk. Det var en 2-takts
diesel med 3 krumtapper og modgående stempler.
På 2. dagen besøgte vi et klargøringscenter for togsæt. Alt indhegnet bag gitterlåger og pigtråd. Efter
vores guide havde skrevet os ind i
logbogen fik vi tilladelse af portvagten til at gå ind. Vi fik en kort orientering om togselskabets strategi,
som til forveksling ligner vores We
Move You. Derefter var vi ude på
togsættene. Kort fortalt var det ikke
noget at skrive hjem om, specielt
førerrummene var dårligt indrettet.
Efter den seance kørte vi til ASLEF.

En selvstændig fagforening, som
organiserer alle lokomotivførerne.
Der fik vi en rundvisning i deres hovedkontor, en flot gammel bygning,
som de dog lige havde solgt for at
flytte over i noget mere tidssvarende. ASLEF var efterfølgende vært
ved en frokost på en pub i nærheden. Om de ejede den ved jeg ikke,
men der var mange togfolk der. Jeg
vil sige det på den måde… Vi gik
ikke hverken sultne eller tørstige
hjem. Vi vil i den forbindelse udtrykke vores tak til DJ, for de fine gaver
vi fik og kunne overrække vores
kolleger i ASLEF. Det var især det
lille ”Brio Tog” – salt og peber sættet – der var en værdig gave.
De, der har været i London ved, at
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der er mange fristelser. Det lykkedes da også en enkelt at blive væk
fra gruppen. Efter en times tid var vi
heldigvis samlet igen. Hændelsen
gør dog, at det ved kommende ture
skal overvejes, om vi skal gå med
veste i stil med dem, de bruger i
børnehaverne, og gå to og to med
hinanden i hånden.
Husk! Generalforsamlingen afholdes onsdag den 19. januar 2011 kl.
14.30. I lighed med tidligere år foregår det på Restaurant Fjorden.
Husk også at ferievalget bliver den
12. januar.
På lokalgruppens vegne ønskes alle
kolleger og bladet læsere en god jul
og et godt nytår.

- dit blad, mit blad, vores blad

Godt nytår 2011

Århus
Af: Hans Schøn Merstrand

Turvalget i Århus har været, og er
forsat, præget af (politiske) udmeldinger omkring en eventuel samkøring mellem Grenåbanen og Odderbanen. Emnet optager alle her i Århus, da Grenåbanen er en meget
væsentlig del af vores kerneproduktion.
LPO Århus er som udgangspunkt
ikke uenig i en eventuel samkøring,
som kan planlægges med en vis
fornuft for jernbanen - og dens kunder - og også for os som lokomotivpersonale. Hvis politikkerne og vores arbejdsgiver eventuelt bliver
enige om en mulig samdrift, så forventer LPO Århus helt naturligt at
blive inddraget i udfærdigelsen af
løsningsmodellen for driften, i øvrigt
sammen med vore kollegaer, der for
indeværende er ansat ved Odderbanen.
LPO Århus vil frem til et kommende
turskifte bruge tiden på at indsamle
erfaringer med ture på Grenåbanen,

da vi pt. har fire ture med tjenester
kun på Grenåbanen. Vi vil især fokusere på arbejdsmiljø og trivsel
ved kørsel på kun en strækning. Det
er medlemmerne af LPO Århus som
sidder med nøglen til en "god slutning på historien", hvis politikkerne
virkelig vil en samkøring.
Litra MQ
Uddannelsen til de nye MQ togsæt
til Grenåbanen er i fuld gang. Disse
togsæt skulle gerne give vores arbejdsplads et kæmpe løfte, så vi
fremadrettet – næsten helt slipper
for de gamle (men dog pålidelige)
MR tog. Der er dog en række forhold omkring de nye MQ, som er
blevet indmeldt til LPO Århus.
F.eks. "sprækken" ved førerrumsdøren. Der er ligeledes en problematik omkring "handicap knappen"
udvendigt på togsættet. Her mener
LPO Århus, at det er de samme
retningslinjer som på Svendborgbanen, som er gældende, dvs. lokomotivpersonalet er ikke en del af
den faste "handicaphjælp"
Studietur
Siden sidste nummer af Det Blå
Blad, har godt 30 kollegaer fra Århus været på studietur til Tyskland.
Destinationerne var Harzen og Kassel, og emnerne var damptog i drift
og letbanetog. Redaktionen er bekendt med, at alle havde en rigtig
god tur, og vi har hørt, at det sidste
tøj og kufferter også er kommet
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godt hjem (selv om det var lidt
sent). Næste "mini studietur" er slået op (Se opslag på LPO tavlen).
Ordinær generelforsamling
LPO Århus afholder ordinær generalforsamling 2011, den 20. januar,
klokken 13 i DSB kantinen. Efter
generalforsamlingen er der fællesspisning.
Lokal redaktionen ønsker alle en
glædelig jul, samt et godt nytår

Lokomotivfører
Martin Kruse Winding, Nykøbing F.
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LPO-DSB Lokalgruppe Esbjerg

LPO-DSB Lokalgruppen Næstved

afholder ordinær generalforsamling

afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 25. januar 2011 kl. 14.00

Fredag den 28. januar 2011 kl. 14.00

På Esbjerg Højskole, Stormegade 200, 6700 Esbjerg
Dagsorden ifølge gruppens vedtægter.
Forslag vedr. vedtægter skal være bestyrelsen i hænde
senest søndag den 12. december 2010 - øvrige forslag
skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag den 11.
januar 2010. Efter generalforsamlingen er der fælles
spisning i højskolens kantine. Lokomotivførerpensionister er vanen tro meget velkommen til at deltage, også i den efterfølgende spisning
Tilmeldingsliste vedr. spisning, bliver fremlagt i briefing
rummet, Jernbanegade 37 i Esbjerg. Sidste tilmelding til
fællesspisningen er fredag den 21. januar 2010

i Metalhuset på Åderupvej 12 i Næstved.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tilmeldingsliste til spisningen bagefter ophænges på
tavlen ved siden af kontoret.

LPO-DSB Lokalgruppe Kalundborg
afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 19. januar 2011 kl. 14.30

på Restaurant Fjorden

På lokalgruppens vegne
Johnny Lyngsø

LPO-DSB Lokalgruppe Aalborg
LPO-DSB Lokalgruppe København

afholder ordinær generalforsamling

afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 19. januar 2011 kl. 12.30

Torsdag den 27. januar 2011
Tid og sted fremgår af opslag på depotet. Tilmelding på
fremlagte lister eller på sokris@dsb.dk
På gruppens vegne
Søren Max Kristensen
Lokalgruppeformand

I Håndværkernes Hus, Kattesundet 20, 9000 Aalborg.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.
Der er spisning efter generalforsamling og tilmelding
foregår på de ophængte lister.
Pensionister er velkomne
og kan tilmelde sig på telefon 2468 7571.

20 km nord for depotet i Nykøbing Falster ligger Storstrømsbroen
her fotograferet den 22. oktober 2010.
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LPO-DSB Korsør

LPO-DSB Lokalgruppe Odense

afholder ordinær generalforsamling

afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 2. februar 2011 kl. 18.00

Mandag den 17. januar 2011 kl. 14.00

på Søbrinken 34, 4220 Korsør.
Dagsorden iflg. lovene.
Forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage
før generalforsamlingen. Der vil blive serveret et let
traktement og tilmelding til formanden senest mandag
den 31. januar 2011.

Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, Odense
Dagsorden og tilmeldingsliste til spisning ophænges på
tjenestestedet senest den 17. december 2010.

På bestyrelsens vegne
Mogens Kleis

Bemærk: Det foregår i år på Hotel Plaza
da Hjallese Forsamlingshus er optaget.

LPO-DSB Lokalgruppe Tinglev

LPO-DSB Lokalgruppe Struer

afholder ordinær generalforsamling

afholder ordinær generalforsamling

Lørdag den 5. februar kl. 14.00

Fredag den 21. januar 2011 kl. 13.30

I Borgerhuset - Biblioteket Tinglev Midt.
Med efterfølgende spisning.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tilmeldingsliste til spisning ophænges på depotet

På Marina Club, Ved Fjorden 12 i Struer
med efterfølgende spisning.
Dagsorden ifølge vedtægterne og tilmeldingslisten til
spisning ophænges på tjenestestedet.

På bestyrelsens vegne
Errol Vestergaard

På bestyrelsens vegne
Jan Danielsen

Kim Kyhn
Lokalgruppeformand

LPO-DSB Lokalgruppe Århus

DSB-LPO Lokalgruppe Fredericia

afholder ordinær generalforsamling

afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 20. januar 2011 kl. 13.00

Tirsdag den 18. januar 2011 kl.13.00

DSB kantinen Sonnesgade 21.
Dagsordnen er ifølge vedtægterne. Der vil efter generalforsamlingen, traditionen tro, være fællesspisning.

mødelokalet, Fredericia hallen. Dagsorden i henhold
til gældende vedtægter, som bliver slået op lokalt.
P.B.V.
Palle Dahl

Vel mødt
Lokalgruppebestyrelsen

LPO-DSB Lokalgruppe Nykøbing F

LPO-DSB Lki gruppe

afholder ordinær generalforsamling

afholder ordinær generalforsamling

Lørdag den 22. januar 2011 kl. 10.30

Mandag den 24. januar 2011 kl. 14.45

Hjemmeværnets lokaler v. Kommandopost Nykøbing F.
Dagsorden ifølge gældende vedtægter. Husk at forslag
skal være formanden i hænde senest 14. januar 2011.

(Sted for afholdelse af GF følger)
Dagsorden ifølge vedtægter.
Efterfølgende spisning

Der vil blive serveret en let frokost og efter generalforsamlingen inviteres til spisning hvor pensionerede
medlemmer er velkomne til at deltage.

På bestyrelsens vegne
Jørn E Weiss

rsamlinger
Det Blå Blad
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Jubilæumsliste 2011
40 års jubilæum
04. januar
Karsten Ravnholt Jepsen, København
20. januar
Rasmus Stjerne Brøste, Struer
01. marts
Leif Gerner Jacobsen, Nykøbing F
09. april
Rene Davidoff, Odense
01. maj
John Pagh, København
03. maj
Tonny Andersen, Lki-gruppen
29. september
Jes-Peder K Lykke, Esbjerg
13. oktober
Jens Erik Hansen, Struer
20. december
Rass Peter Mollerup Rasmussen, Fredericia

25 års jubilæum
01. januar
Carsten Sørensen, Esbjerg
01. marts
Peter Vang, Århus
Karin Andersen, Århus
01. april
Pauli Gemél Jørgensen, Århus
01. maj
Gert Helding Suckow, Odense
Benny Birger Brøndum, Struer
Niels Haunstrup Christensen, Struer
12. juni
Bo Palmkvist, København
01. august
Jan Staunsholt Klausen, Kalundborg
Jan Hanssen, Næstved
Torben Hansen, Næstved
Carsten Michael Olesen, Nykøbing F
Brian John Jørgensen, Nykøbing F
Morten Andreasen, Århus
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01. september
Jørgen Lindevall, Næstved
Tommy Damstedt Jørgensen, Lki-gruppen
Ib Andersen, København
Kjeld Lehmann, København
Jan Dirch Jørgensen, Kalundborg
Henrik Mynster, Næstved
Kai Bogetoft Jørgensen, Nykøbing F
Henning Rasmussen, Nykøbing F
Skjold Vinther Blach, Odense
Poul Skov Hansen, Odense
Ivan Højlund, Struer
01. oktober
Jan Rahbek Bach Rasmussen, København
Frank Torndyb, København
Michael Beck, Odense
Michael Erik Hansen, Lki-gruppen
Carsten Alstrøm, Fredericia
Thomas Thomsen, Fredericia
Carsten Bjerre Pedersen, Fredericia
Jim Allan Sørensen, Esbjerg
Bo Munk Pedersen, Odense
Henning Nakskov Laursen, Århus
Jan Renner Pedersen, Århus
Lars Kristensen, Århus
Ole Holst, Århus
Lars Mielec, Århus
31. oktober
Jan Søndergaard, Fredericia
01. november
Torben Bjarne Jensen, Odense
Kurt Petersen, Lki-gruppen
Jan Schreiber Larsen, Kalundborg
Lars Gravlund Jacobsen, Næstved
Ole Iversen, Fredericia
Michael Willum Hansen, Fredericia
Steen Jørgensen, Tinglev
Errol Vium Vestergaard, Tinglev
John Hjort Petersen, Esbjerg
Poul Henning Rasmussen, Odense
Michael Stærke, Odense
Peter Kanstrup, Odense
Christian Lysdahl Hansen, Århus
Bjarne Hejlskov, Århus
Ulrik Dam Christensen, Struer
Jan Henrik Jensen, Odense
Lars-Ulrik Bonne, Aalborg
01. december
Bent Mogens Rasmussen, København
Dan Juul, Fredericia
Claus Hermann Falkenberg, Odense
04. december
Lars Kristian Jensen, Aalborg
Det Blå Blad

Stemningsbilleder fra Nykøbing Falster

Kenneth Jørgensen ved hovedindgangen til depotet

Eneste depot i landet med egen perron ;o)

Erik Christensen møder ind

Michael Søren Nielsen på ME 1536

Nykøbing Falster Station, fredag den 22. oktober 2010

Annette Matthisson, John Nielsen og
Henning Rasmussen

Lars Hugo Rasmussen

Niels Marius Kildegaard Nielsen

John
Danielsen

Lokomotivfører Leif ”Gus” Nielsen

Michael
Nielsen

Stefan
Axelsen

Svend Erik
Rasmussen
(Sveske)

Næste nummer:
Stemningsbilleder fra Esbjerg
Det Blå Blad

Johnny Michael Ptak
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Midt i en juletid!
(En historie om benhård research fra det journalistiske overdrev)
I anledning af den forestående Jul, har Det Blå Blads bagsideredaktion, i
november, besøgt Fornøje-Frederik på Nissernes Ø. Desværre viste det sig,
at Fornøje-Frederik kun er på sit vestindiske domicil i december måned. Efter 14 dages venten, og febrilsk søgen efter mulige kilder på diskoteker,
barer og hoteller måtte bagsideredaktionens medlemmer, og deres
"koner" (fnis), slukøret vende tilbage til Danmarks rå og umenneskelige vintervejr.
Inden vi tog hjem, fik vi dog et tip om, at Fornøje-Frederik arbejder inkognito i et større skandinavisk transportselskab. Samtidig fik vi, af en meget
hemmelig kilde, og efter mange Mojitos og en del Margaritas, oplysninger
om, at Fornøje-Frederik er medlem af VL gruppe 46 (http://vlgrupperne.dk/
gruppeoversigt), men under et dæknavn.
Det er desværre ikke lykkedes at opspore Fornøje-Frederik i Danmark. Vi
har dog modtaget to fotos, som måske kan lede os på sporet. Er der nogle af
Det Blå Blads læsere der kan hjælpe med en identificering, afventer vi
spændte en tilbagemelding.
Et andet spor kunne være, at Fornøje-Frederik normalt uddeler bananer. I
hans hemmelige liv uddeler han åbenbart kage.
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