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Lederen
Strategien der blev væk!
Af: Preben S. Pedersen

LPO DSB vil indledningsvis takke
tidligere transportminister Hans
Christian Schmidt for de 19 måneder han stod i spidsen for ministeriet. Aldrig tidligere har en transportminister formået at sætte så
meget fokus på jernbanetrafik og
sin egen person, som Hr. Schmidt.
LPO DSB er ikke i tvivl om, at ministeren bestred embedet efter sin
bedste politiske overbevisning.
Nemlig, at kollektiv transport ikke
er en opgave for staten. Det kan
man have flere holdninger til, men
man må medgive, at - om ikke andet – det lykkedes ham at lægge
en gammel hæderkronet virksomhed ned. Endda helt ned og så
samtidig påberåbe hele verden sin
uskyld. LPO DSB vil derfor give
sine varmeste anbefalinger til et
fremtidigt formandskab for Statens
Teaterskole.
LPO DSB vil også gerne benytte
lejligheden til at byde den nye
transportminister Henrik Dam Kristensen velkommen. At han siger
ja til at overtage transportministeriet viser, at han ikke er bange for at
påtage sig store udfordringer. Vi
nævner i flæng:
- IC4 togenes fremtid
- Fehmernforbindelsen og evt.
Kattegatforbindelse
- Letbaneinvesteringer
- Elektrificeringen af det danske
skinnenet, som er afgørende for
jernbanesektorens overlevelse.
- Implementeringen af et nyt signalsystem, som meget let kan
ende i en ny økonomisk milliard
skandale, hvis det danske ambitionsniveau sættes højere end
vor europæiske naboers, og der
ikke kommer en stram styring
på økonomien.

Og så var der jo også lige noget
med en betalingsring omkring København, som vil kræve øget kapacitet i den kollektive trafik og
forbedrede parkeringsmuligheder
til de mange nye passagerer. Det
er vores håb, at regeringen og Folketingets øvrige partier kan enes
om at skabe en økonomisk gennemtænkt trafikstrategiplan. I modsat fald bliver Danmark infrastrukturmæssigt sat yderligere tilbage i
forhold til det øvrige Europa, og en
gylden mulighed for at indarbejde
ovennævnte projekter i en samlet
vækststrategi, vil blive forpasset.
Der er behov for, at transportministeren og Folketinget tager stilling
til, hvad man vil med det statslige
selskab, DSB. Man må politisk
gøre op med sig selv, om DSB
igen skal være et departement
under ministeriet, eller om DSB
skal forsætte som en selvstændig
offentlig virksomhed (SOV). Hvis
sidstnævnte skal være en succes,
kræver det en stærk bestyrelse,
der kender eneaktionærens langsigtede økonomiske strategi, og
herefter får lov til at arbejde som
bestyrelse inden for de udstukne
politiske rammer.
Det DSB, Henrik Dam har overtaget, er bragt i en krise som er
uden sidestykke i virksomhedens
164-årige historie. DSB står på
grund af en uhørt forfejlet politisk
indblanding og en forfejlet intern
strategi, nu over for et sparekrav
på 1 mia. kr.. Det forventes, at 600
-700 mio. skal hentes på virksomhedens personaleomkostninger.
LPO DSB har altid gerne villet
fremstå som en ansvarlig samarbejdspartner, også i svære tider,
hvis blot der var et fornuftigt per-
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spektiv for virksomheden, kunderne og medarbejderne. En reduktion i personaleomkostninger i
nævnte størrelsesorden har imidlertid intet med fornuft at gøre, og
vil utvivlsomt afstedkomme en betydelig ringere service og tryghed
for vores i forvejen hårdt prøvede
kunder, i øvrigt ledsaget af en væsentlig ringere driftsstabilitet, med
store forsinkelser og aflysninger til
følge. Hvis virksomhedens nuværende ledelse tror, at den store og
misundelsesværdige passagerfremgang i den situation kan udbygges, eller blot fastholdes, så
tager de fejl.
Manglende ledelse, primært på
koncernniveau, kaotiske datterselskaber og uhørt store administrative omkostninger har hørt til dagens uorden, og det må stå lysende klart for enhver, at det er DSB’s
loyale medarbejdere, der gennem
det seneste turbulente år, har
holdt virksomheden på sporet. Det
vil derfor være en fadæse for virksomhedens fremtidige virke, hvis
det udelukkende er medarbejderne på ”gulvet” og DSB´s kunder,
der skal betale prisen for den fejlslagne politik. En ny langsigtet og
holdbar økonomisk strategi, der
beskriver, hvordan virksomheden
kan fordoble passagerantal inden
2030, er påkrævet. I modsat fald
bliver kunderne de store tabere.
Til sidst vil LPO DSB benytte lejligheden til at ønske alle læsere af
Det Blå Blad, en glædelig jul, samt
et godt nytår med håbet om et
Danmark i fremgang i det kommende år.
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Ledelse udefra
Af: Søren Max Kristensen
Igennem de sidste 10 år er der sket
en større modernisering af offentlige
virksomheder og institutioner. Gamle ledelsesformer er udskiftet med
managementprincipper fra det private erhvervsliv og mange virksomheder, her iblandt DSB, er blevet
kontraktstyret. Et klart udtryk for
denne udvikling er, at statens personaleafdeling, Personalestyrelsen,
nu er omdøbt til Moderniseringsstyrelsen.
Ud over brugen af eksterne konsulenter er mange ledere og chefer
ikke længere rekrutteret fra egne
rækker. Som vi også har oplevet i
DSB, bliver ledere og chefer nu ofte
hentet udefra. Mange i ledelseskredsen er altså uden jernbaneerfaring og faglig viden om den del af
virksomheden, som de er sat til at
lede. Det rejser spørgsmålet, om
det er godt eller skidt?
Som i så mange andre forhold i livet
er der ikke et enkelt og entydigt svar
på dette spørgsmål. I en gammel
virksomhed som DSB kan det have
en sund og udviklende virkning, at
andre kigger virksomheden efter i
sømmene. Samtidig kan en medarbejder med mange års erfaring være meget dygtig rent fagligt, men
ikke nødvendigvis en dygtig leder.
At lede er også et fag. En leder, der
kommer udefra, kan altså udfordre
virksomheden til at leve op til tidens
krav. Krav, som medarbejdere med
mange år i virksomheden måske
ikke kan se, da de ofte er optaget af
at løse dagligdagens problemer.
Produktionen skal jo holdes i gang.

Lokaltog i stribevis på Aarhus H.
Det kræver dygtige ledere og medarbejdere at få det til at hænge sammen
4

Debatindlæg
Omvendt har ledere udefra ofte den
mangel, at de intet kender til virksomheden og betingelserne for, at
produktionen fungerer. Jo mere
kompliceret en virksomhed er, jo
større et problem er denne uvidenhed. Uden baggrundsviden om forhold af betydning for f.eks. virksomhedens drift, kan den effektivisering
der, set med uvidenhedsbrillerne
på, virker indlysende, reelt vise sig
at være direkte skadelig for virksomheden, de ansatte og kunderne.
DSB er en virksomhed, der er meget kompliceret. Utrolig mange små
tandhjul skal fungere sammen med
den rigtige hastighed og med den
rigtige gearing, hvis vi skal levere
tog til tiden med velfungerende materiel, der er rengjort, med komforten i top og til en økonomisk ansvarlig pris. Det kræver utrolig stor viden
at kunne gennemskue sammenhængene, da en ændring af et enkelt lille hjul kan få konsekvenser et
helt andet sted.
Ledere og chefer med mange års
erfaring kan altså have svært ved at
udvikle virksomheden, mens ledere
udefra ofte ikke bliver i virksomheden, til skade for en langsigtet strategi, som er helt nødvendig i en investeringstung branche, som jernbanen er. Samtidig er det et meget
stort problem, at medarbejderne
ofte er meget loyale og bliver længe
i deres stillinger, mens ledelsen
kommer og går. Her bliver det svært
at få en fælles forståelse af virksomhedens tarv og et sammenhold,
hvor alle trækker på samme hammel. Medarbejdere og ledelse taler
simpelthen ikke samme sprog, og
der bliver bygget en bevogtet grænse, som hverken i praksis eller informationsmæssigt er let at overskride.
At få ledere udefra er en nødvendighed i en tung virksomhed som DSB.
At bruge den store erfaring og loyalitet hos ansatte med stor anciennitet er ligeledes en nødvendighed.
Disse to forhold kan godt kombineres. Det gyldne princip er gensidig
respekt for hinandens kompetencer.
I det øverste ledelseslag, bestyrelse
Det Blå Blad

og direktion, er ledelseserfaring og
udsyn ofte vigtigere end produktionsrettet erfaring. Blot skal en sådan bestyrelse og direktion have en
stor respekt for de ansatte, der har
den faglige viden. En viden som
ofte er opbygget gennem mange
års hårdt slid og ikke at forglemme
en del fejlbeslutninger. En ledelse
udefra skal altså kloge sig på ledelse, økonomi og strategier, men
overlade det at få togene til at køre
til de, der har forstand på det. Samtidig skal de "gamle" selvfølgelig
respektere, at verden udvikler sig,
og at dygtig ledelse ikke nødvendigvis betyder, at man ved alt om tog
og har afholdt 25 års jubilæum i
samme stilling.
Problemer mellem fagfolk og ledelse udefra opstår ofte, når der mangler respekt. Men der opstår også
problemer, når ledelse udefra breder sig fra topledelsen ned i driftsorganisationerne. Jo tættere på driften
man kommer, jo mere konkret faglig
viden er nødvendig. Både i forhold
til de enkelte hjul i organisationen,
men også fordi en virksomhed lever
af sine medarbejdere. Kan en ledelse ikke forstå sine ansatte og kan
de ansatte ikke forstå ledelsen, så
må det gå galt.
At ledelse udefra kan stille de
spørgsmål, der skal til, for at udfordre gamle og kendte metoder er
godt. Men ledelsen skal lytte til de
erfarne medarbejderes svar. Det
betyder, at jo tættere du er på produktionen, jo mere indhold skal der
være i spørgsmålet, hvis medarbejderne skal kunne finde et ordentligt
svar. Det nytter ikke at stille spørgsmål alene for spørgsmålets egen
skyld.
I tidligere kongeriger, hvor en enevældig monark kunne bestemme
over liv og ejendom, havde kongen
ofte en hofnar, som turde stille
spørgsmål, ofte gennem humor, til
kongens beslutninger. Det var en
god funktion, da hofnarren ikke havde noget at miste. Problemet opstår, når kongen og hofnarren er en
og samme person.

Brugerbetaling på
jubilæum
Skjold Vinther Blach, Lokomotivfører
Odense, skriver...
Brugerbetaling på jubilæum
Den 1. september 2011 skulle have
været en glædens dag. Jeg havde
været ansat i DSB i 25 år, så jeg
regnede med, at DSB ville afholde
et jubilæumsarrangement for mig
efter de retningslinjer, der er udstukket af koncernledelsen.
Men her tog jeg grundigt fejl. Det
blev ikke en glædens dag. Det blev
den dag, hvor jeg mistede den sidste rest af korpsånd. Glæden og
stoltheden over at arbejde for DSB
var pludselig forsvundet. Jeg havde
glædet mig til at hænge indbydelser
til mit jubilæum op på depoterne i
Kalundborg, København, Næstved
og Nykøbing F, så mine holdkammerater fra hold 2 kunne deltage i
mit jubilæum. Jeg havde ligeledes
glædet mig til at hænge en indbydelse op på Korsør depot, så de
kollegaer, jeg har delt depot med i 7
år, kunne deltage. Men sådan skulle
det ikke være. Når man er lokomotivfører i Togproduktion og ansat på
Odense depot, er der helt specielle
regler for, hvordan der afholdes jubilæum.
LPO Odense og DSB Odense har
indgået en aftale om afholdelse af
jubilæumsarrangementer. Mig bekendt er denne aftale ikke vedtaget
af medlemskredsen på nogen generalforsamling. Aftalen går ud på, at
LPO Odense og DSB Odense deler
udgifterne i forbindelse med afholdelse af jubilæumsarrangementer.
Med i aftalen indgår der en bestemmelse om, at det kun er lokomotivførere fra Odense depot, der kan
deltage ved lokomotivførernes jubilæumsarrangementer. Hvis jubilaren vil have andre DSB ansatte
med, skal jubilaren selv betale for
dem.
Nu er spørgsmålet hvilken interesse
har LPO Odense i at betale halvdelen af udgifterne, når DSB betaler
hele beløbet, jf. koncernledelsens
retningslinjer for afholdelse af jubilæum? Og hvorfor bestemmer LPO

Læserbrev
Odense, at det kun er lokomotivførere fra Odense, der kan deltage,
når DSB holder jubilæum for deres
ansatte? Jeg er ansat i DSB, derfor
kan jeg ikke forstå, hvorfor LPO
Odense indgår i et samarbejde med
DSB Odense om afholdelse af jubilæumsarrangementer, i stedet for at
varetage mine interesser. Det er da
mig der betaler kontingent til fagforeningen.

på nogen generalforsamling er blevet forkastet. Alle, som har deltaget
på én generalforsamling siden
2004, har under kassererens regnskabsaflæggelse hørt, hvorledes
tingene hænger sammen. Lokalgruppen må derfor undre sig over,
at Skjold, som har været næsten 10
år i Odense, kan blive overrasket
over den praksis, der har været i
lokalgruppen i hele perioden.

Med dette indlæg håber jeg, at LPO
Odense og DSB Odense tager deres aftale op til revision, så lokomotivførerne i Odense kan se frem til
deres jubilæum med glæde – og
uden brugerbetaling.

Som Skjold skriver, skulle et jubilæum jo gerne være en glædens dag.
Da lokalgruppens fornemste opgave
ikke er at genere medlemmerne,
har lokalgruppen, blandt andet som
en konsekvens af Skjolds brev, taget kontakt til vores lokale ledelse
for – med virkning fra 1. januar 2012
– at bringe samarbejdet om jubilæer
til ophør.

Svar fra lokalgruppeformand
Kim I Kyhn, LPO Odense:
LPO Odense vil gerne knytte et par
kommentarer til ovenstående læserbrev fra Skjold V Blach.

Kommende jubilarer må så tage til
takke med, hvad DSB kan og vil
tilbyde.

Historisk set er jubilæumsafholdelse
i Odense ikke en ny begivenhed.
Den rækker mindst 20 år tilbage i
tiden, hvor det var LPA Odense /
Nyborg gruppen, som stod bag arrangementerne. Hovedsubstansen i
arrangementerne var – og er – kollegaerne på depotets markering af
en kollega på depotets jubilæum.
Rigtig mange kollegaer har gennem
årene fået deres jubilæum markeret
på denne måde. Bedømt ud fra de
takkeskrivelser, lokalgruppen gennem tiden har modtaget, må man
sige, at markeringen af disse jubilæer har været en succes, som den
enkelte kollega har været glad for,
og som også har styrket sammenholdet på depotet, og vi har ikke
tidligere oplevet, at omtalte praksis
har givet anledning til kontroverser
mellem lokalgruppen og medlemmet / jubilaren.
Skjold skriver, at lokalgruppens
samarbejde med vores lokale ledelse omkring markering af jubilæer,
aldrig er blevet vedtaget på nogen
generalforsamling. Det har Skjold
ganske ret i. Omvendt må man konstatere, at samarbejdet heller ikke
Det Blå Blad

Aarhus den 25. oktober 2011
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"6 skarpe" til Sikkerhedschef
Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen

Af: Peter Kanstrup, Redaktør

Carsten Dam Sønderbo-Jacobsen
har været sikkerhedschef i DSB i
knap to år, og har en fortid i Søværnet, hvor han har været i 12 år. Carsten har arbejdet med at uddanne
officerer til skibsførere, og har selv
fungeret som skibschef. Carsten har
desuden været kommunikationsofficer på korvetten Olfert Fischer med
ansvaret for al kommunikation såvel
militær som sikkerhedskommunikation, og var senest afdelingschef i
frømandskorpset med ansvaret for
den fysiske sikkerhed i Søværnet,
antipirat indsatsen, livvagtsoperationer og militærpolitistationer nationalt
og internationalt.
Du er sikkerhedschef i DSB, hvad
indebærer dit job?
Groft sagt er opgaven at overskue
DSB’s risikobillede og de handlinger
som sikrer, at vi kan håndtere disse
risici. Afdelingen arbejder med: Sikkerhedsregler, sikkerhedskulturprogrammet, materielgodkendelser,
infrastruktur, risikostyring, sikkerhedsledelsessystemet, sikkerhedsledelse, lovgivning og certificeringer. Desuden deltager jeg i at udvikle sikkerhedsarbejdet i DSB, lægge
strategierne for sikkerhedsområdet,
deltager i styregrupper vedrørende
det nye signalsystem, lytter til organisationen og sikre kort afstand mellem min afdeling og driften. En af
mine favoritopgaver er at deltage i

Gitte Villad

s Larsen

kulturprogrammet hvor jeg møder
driften, så selv om sikkerhedskulturdagen næste år foregår lokalt, vil
jeg prøve at deltage i det omfang,
det er muligt.
Alle taler om sikkerhedskultur,
men hvad er sikkerhedskultur, og
hvorfor det er vigtigt?
En GOD sikkerhedskultur er, når
alle medarbejdere i DSB har samme opfattelse af hvad der er sikkert
og agerer herefter. Det er centralt
for sikkerheden, at den gode sikkerhedskultur fastholdes, og at opmærksomheden på sikkerheden i
alle led bevares. Dette fordrer, at
sikkerhedskultur til stadighed dyrkes, og derfor etableres der et program for det systematiske arbejde
med sikkerhedskulturen. En god
sikkerhedskultur bygger på fem
grundelementer.
1. Vigtigst er ledelsens engagement
i de daglige sikkerhedsudfordringer,
og at der handles derefter i alle
sammenhænge.
2. En åben og lærende organisation, hvor straf ikke benyttes, men
hvor der er åbenhed og konsekvens. Man skal lære af sine fejl.
Gør man ikke det, skal der udvises
konsekvent ledelse.
3. Regler og instruktionsstof skal
give mening og være lette at efterleve. De må ikke være komplekse, og
unødigt hæmmende for drift og rettidighed.
4. Der arbejdes systematisk med
sikkerhedsledelse.
5. Organisationen skal have gode
ambassadører, der viser vejen for
andre. Det kan være en dygtig lokomotivfører, kørerlærer, leder eller
instruktør.
Sikkerhedskulturen er vigtig fordi
den skal balancere en sikker udvikling i DSB i en tid, hvor der er et
generelt behov for øget effektivitet.
Rettidighed er en livsvigtig forudsætning for DSB, og sikkerhed og
god sikkerhedskultur er grundforudsætninger.
Hvis du ser på sikkerheden i DSB
lige nu, hvad er så fokuspunkter,
hvad kan / skal prioriteres?
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Helt centrale punkter i planerne for
2012 er følgende tre meget vigtige
opgaver.
1. Regelforenklingsprojektet skal i
mål, og vi skal fortsat være skarpe i
vores regelværk.
2. En øget, men meningsfuld involvering af ledelsen i sikkerhedsarbejdet, på tværs i hele DSB.
3.
Sikkerhedskulturprogrammet
skal forankres i organisationen og
ikke alene drives fra Jernbanesikkerhed.
Regelforenkling. Hvad går det ud
på, og hvilken betydning har det
for DSB Jernbanesikkerhed?
Regelforenklingen er helt centralt i
både jeres hverdag og i min. Regler
skal give mening for dem, der skal
bruge reglerne. Hvis reglerne ikke
kan forklares endsige forstås, vil de
kunne være genstand for et skred i
kulturen. Det er altså helt centralt, at
vi sikrer at reglerne giver mening.
En anden vigtig faktor i regelforenklingsprojektet er at sikre en tæt dialog mellem jer og regelskriverne i
min afdeling. Denne tætte dialog
gør, at vi bedre kan skrive i et
sprog, der passer ind i hverdagen,
og som sikrer ejerskab for regelværket i alle dele af virksomheden. Derfor er projektet af meget stor vigtighed for vores afdeling.
Et givent sikkerhedsniveau består af flere elementer. Hvordan
oplever du at afvejningen mellem
økonomi, regelstyring, tilsyn og
almen praksis fungerer i dagligdagen?
Det er et svært spørgsmål. Måske
er jeg ikke er den rette til at svare,
da mit fokus er på sikkerhed, og
dets plads i DSB. Jeg har berørt
emnet under sikkerhedskultur, men
vil gerne uddybe. Jeg mener, at
DSB i fremtiden vil komme til at
lægge endnu mere energi i sikkerhedsarbejdet, således vi fortsat kan
være en virksomhed i konstant udvikling, trods pres på rettidighed og
produktion. Sikkerhed er en grundforudsætning for DSB, og når sikkerhedsorganisationen gør sit arbejde godt og sikrer et glasklart beslutningsgrundlag, er det min oplevelse,

at sikkerheden
uden tøven.

bliver

prioriteret

Hvad ser du p.t. som den/de største udfordringer for jernbanesikkerheden i DSB?
Der er tre store udfordringer:
1. Tog er en meget sikker transportform, med meget få ulykker. Paradokset er, at vi derved let mister
fokus på sikkerheden og risikerer, at
sikkerhedskulturen ikke bliver i tale
sat tilstrækkeligt.

2. Øget konkurrence og krav om
øget effektivitet, rettidighed mm.
Ikke at dette nødvendigvis ikke kan
gå hånd i hånd med sikkerhed, men
det kræver et kulturprogram, der
kan sikre, at sikkerhedsopmærksomheden kan følge med.
3. Det skal sikres, at alle overholder
regelsættet til fulde. Reglerne må
gerne diskuteres, men vi skal samtidig støtte op om de regler, vi har.
En regel der har været genstand for
diskussion, er reglen om anvendel-

se af mobiltelefon. Det er vigtigt for
mig at pointere, at jeg – med ansvar
for at samle trådene og sikre fornuftige regler – vurderer reglen som
værende god og fornuftig. Husk, en
enkelt ulykke kan få fatale konsekvenser, og distraktion er vores
største udfordring under togfremførsel. En konklusion, jeg tror, flere
transportselskaber i fremtiden vil
komme til.

Områdegruppebestyrelsesseminar 2011
Af: Peter Kanstrup, Områdegruppekasserer
I tråd med tidligere års tradition tilbragte Områdegruppebestyrelsen
uge 45 i internat. Vores årlige seminar var denne gang forlagt til Axelgaard i Outrup ved Varde.
Axelgaard er en slags krydsning
mellem et luksussommerhus med
swimming pool, sauna, spa, osv. og
et traditionelt kursuscenter med alle
moderne faciliteter; lokaleindretning,
IT udstyr, mv. Axelgaard har imidlertid hverken kokke eller tjenere.
Alle praktiske gøremål udføres af
lejerne selv, hvilket faktisk er en
væsentlig del af det at være sammen i internat. Seminaret har, uanset det faglige indhold, nemlig et
socialt sigte. Lokalgruppeformændene, som udgør 4/5 af bestyrelsen,
har i dagligdagen ikke nødvendigvis
nære relationer med hinanden. Det
søger vi så at råde bod på, på seminaret. Fælles madlavning, små teams som står for borddækning og
afrydning, suppleret med fælles aktiviteter eller blot hyggeligt uforpligtigende samvær, er rammen for optimering af områdegruppens interne
sammenhold. Og nåh ja. Som kasserer er det da heller ikke uvæsentligt, at prisen kun er 500 - 600 kr. pr.
deltager pr. dag. Det får man altså
ikke meget kursusdøgn for rundt
omkring i de traditionelle danske
kursuscentre.
Så meget for det praktiske. Første

punkt på den faglige dagsorden var
– ud over en drøftelse af rigets almene tilstand i en kaotisk tid for
vores virksomhed – en intern drøftelse af LPO’s fremtid, i en situation,
hvor midlerne i forbundet skal prioriteres stadig hårdere som følge af 10
år med stadig færre medlemmer i
DJ og en yderst moderat stigning i
medlemskontingentet. Hvis det nuværende aktivitetsniveau skal opretholdes, vil det give nogle alvorlige
udfordringer, også for områdegrupperne. Med det afsæt, og en opfordring til at drøfte om en løsning også skulle indeholde strukturændringer, blev der nedsat 3 arbejdsgrupper, som meldte tilbage med bud på
fremtiden for LPO DSB. Det skal
ikke være nogen hemmelighed, at
budene var noget forskelligartede.
LPO’s daglige ledelse anmodede
derfor om, at der blev nedsat et
strukturudvalg, som skulle arbejde
videre med de ideer, de 3 arbejdsgrupper havde fremført. Områdegruppebestyrelsen støttede op om
forslaget, og arbejdet i det nye udvalg starter op først i det nye år.
Også ideer til overenskomstfornyelsen i 2013 blev drøftet i gruppearbejde. Nu bliver det jo nok ikke verdens største lønfest, som skyller ind
over statens medarbejdere fra 1.
april 2013. Omvendt, er vi ikke klar
med konstruktive – og alternative –
forslag, ja så ser det da først svært
Det Blå Blad

ud. LPO’s overenskomstudvalg
samler op på gruppearbejde inden
jul, og et idekatalog vil blive præsenteret på de lokale generalforsamlinger i januar 2012.
På seminarets næstsidste dag havde vi besøg af forbundets øverste
ledelse. Ulrik og Henrik gav en opdatering på forbundets drøftelser
med DSB omkring de bebudede
besparelser, ligesom der var sidste
nyt omkring trafikpolitik, letbaner og
forbundets kommentarer til ovennævnte omkring OK 2013 og DJ’s
økonomi.
Og til sidst en intern kommentar til
de hårde ”sparehunde” i arbejdsgruppe 1. Selv om I fjernede det
årlige seminar med et pennestrøg i
jeres oplæg, er det daglig ledelses
håb, at vi også i fremtiden kan finde
de nødvendige midler, da seminaret
styrker både det faglige og det sociale sammenhold.

En hockeykamp kan virkelig
ryste folk sammen
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Trafikstyrelsens
sikkerhedskonference 2011

Af: Jørn E Weiss, lokalgruppeformand LKI gruppen
Når man tilmelder sig nyhedsbreve,
så får man engang i mellem nogle
muligheder, man næppe ellers selv
ville have søgt. Sådan en mulighed
fik jeg (og 3 andre LPO’er) den 27.
oktober, hvor Trafikstyrelsen afholdt
deres årlige sikkerhedskonference.
Sikkerhedskonferencens overskrift
var ”Sikkerhed og øget selvforvaltning – hvad skal vi kunne, og hvordan gør vi det”?
Konferencen blev holdt i DGI byen i
København, og indledt med stående
morgenmadsbuffet. Jeg bemærkede en række kendte ansigter, herunder flere tidligere DSB folk, som
næsten var gået i glemmebogen.
Det totale deltagerantal var efter
sigende over 300, og rigtig mange
virksomheder var repræsenteret. Så
sikkerhedskultur må – heldigvis –
have stor interesse.
Efter velkomst ved direktør Carsten
Falk Hansen og et indlæg om Sikkerhed og øget selvforvaltning ved
sikkerhedsdirektør Jesper Rasmussen, gik vi til de sessioner vi havde
meldt os til. Jeg havde valgt: ”Nye
proceskrav og tekniske krav til rullende materiel”. Jeg skal i denne
spalte spare jer for lange deltaljerede forklaringer, og blot konstatere,
at det bliver mere enkelt fremover.
Der vil stadig være et meget omfattende papirarbejde i og omkring
godkendelsesproceduren. Men det
er nu op til virksomhederne at komme med en færdig ansøgning og
virksomhederne vil få mulighed for
selv at sikkerhedsvurdere mindre
ændringer som en del af deres sikkerhedsledelsessystem. Trafikstyrelsens rolle skifter, som de selv
skriver: ”..fra sagsbehandling af ofte
detaljerede teknisk forhold til højere
grad at monitere, at processerne

mellem aktørerne “kører som de
skal”. Så var der frokost, hvor der
var mulighed for at networke, som
det hedder på nydansk, dvs. få
snakket sammen om, hvad man
havde oplevet i de forskellige grupper. Der var nogen som havde haft
nogle sjove – ja næsten morsomme
- oplevelse!
Om eftermiddagen havde jeg valgt:
”Nye EU-krav på uddannelsesområdet”. Et emne som er meget relevant for LPO. Vi fik en indgående
orientering om det nye EU direktiv
2007/59. I fremtiden skal man som
lokomotivfører have en EU licens.
Tidsplanen for gennemførelse er:
- 29. oktober 2011: Alle nye lkf i
grænseoverskridende trafik
- 29. oktober 2013: Alle lokomotivførere, inkl. de såkaldte ”certifikat Aførere”
I Praksis kan de første nye EU licenser dog først udstedes medio
januar 2012.
På et spørgsmål om vandelsgodkendelse (via kontrol i Rigspolitiets
strafferegister) blev det oplyst, at en
lokomotivfører fra et andet EU land
kunne søge (og få) licens i Danmark, uden at man kontrollerede
disse oplysninger. Det er, som vi
ser det, et hul i “loven”.
Der forligger en EU kommissionsbeslutning om, at man fra d. 1. juli
2013 for eksisterende uddannelsessteder, kommer med krav til prøver,
mv. Lige adgang til uddannelser og
fair eksamination er omdrejningspunktet for kommissionens beslutning. Som noget nyt kan jernbanevirksomhederne og infrastrukturforvalterne uddanne eget personale,

hvis de opfylder gældende krav for
at blive godkendt som uddannelsescenter. I så fald indskrives dette i
virksomhedens sikkerhedscertifikat.
Det giver vidtrækkende muligheder,
og kan betyde de to skolers død.
Det kan også bevirke, at der kommer udbydere udefra, ikke mindst
set i lyset af ERMTS og de nye
sprogmuligheder. Så nu kunne det
være dejligt, om DJ fik sat sig ned
og fik udarbejdet en politik på dette
område. Skal vi i fremtiden også
have indflydelse på, hvordan og
hvor uddannelserne skal være, så
må vi i gang NU!
Afslutningsvis var der et foredrag
ved Karen Davies fra ERA
(European Railway Agency), som
omhandlede jernbanesikkerhed i de
forskellige EU lande. En spændende dag var slut, men lad mig slutte
med en et par små finurligheder.
Alle var udstyret med et navneskilt
og oplysning om, hvor man kom fra.
Under vores navn stod: ”Dansk
Jernbaneforbund”. Når man så
mødte en, man godt kunne se ville
“networke”, så læste han skiltet,
hvorefter han hurtigt forsvandt igen.
På en af sessionerne var der én,
som ikke kunne undlade at tale om
ansættelseskrav for lokomotivførere. Man kunne tydeligt høre, at vedkommende gerne ville have gjort
uddannelsen og adgangen til denne
mere enkel. Og selv om foredragsholderen fra Trafikstyrelsen tydeligvis ikke lige ønskede den debat, var
det da svært ikke at føle sig lidt ugleset som lokomotivfører og repræsentant for DJ. Det sælger altså
ikke rigtig i de kredse. Med disse
oplevelser in mente vil jeg slutte af
med at love (nogen vil måske kalde
det true med), at vi kommer igen
næste år.

Det Blå Blad
Dit blad - mit blad - vores blad
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Mens vi venter på
IC-4 toget

Kan man tale et projekt i stykker?
Jeg ved det ikke, men der er efterhånden sagt og skrevet så meget
om IC4, at man kun kan undres
over det tilsyneladende uudtømmelige antal aspekter, sagen har. Det
er i de her dage 10 år siden, at jeg
som turudvalgsmedlem var med til
at tage en række principielle beslutninger om ny depotstruktur med
afsæt i Gode Tog til Alle (GTA) og
IC4 som rygraden i den danske
fjerntrafik. Jeg skulle hilse og sige,
at der er løbet meget vand i stranden siden. Ja, faktisk er de fleste af
planerne i dag gennemført, så nu
mangler vi bare IC4. Ansaldo lovede at levere fra efteråret 2003, som
blev til 2004, som blev til 2005, osv.
Årene er gået og skandalen er bare
vokset i omfang. Ja, undskyld Ansaldo og IC4 fans, jeg ved da godt,
at mere end halvdelen af togsættene står i Aarhus. Der står de muligvis godt. Jeg er dog ikke så sikker
på, at alle de mange kunder, vi har
stående i togene – fordi de manglende IC4 tog giver pladsproblemer
– står lige så godt.
Men hvad er løsningen så? Sikkert
ikke enkel, så var den nok allerede
gennemført. Politikere, journalister,
fagbladet Ingeniøren og hvem der
ellers interesserer sig for IC4, er
gennem årene kommet med en
række opsigtsvækkende bud, desværre ofte ledsaget af skældsord
om virksomheden DSB, og krav om,
at togene skulle skrottes eller leveres tilbage. Men så længe juristerne
fastholder, at DSB ikke kan komme
ud af kontrakten, er det en helt urealistisk tilgang.
Vi må forblive i ”løsnings-mode”.
Derfor – Kom nu ind i kampen. Skal
der tages afsæt i den seneste rapport fra Atkins, og investeres op til
800 mio. kr. med det håb, at togene
indfrier fastsatte krav og forventninger? Hvis ja, hvordan skabes der så

tillid blandt de, der bevilliger penge,
primært politikerne til at der findes
den nødvendige tekniske ekspertise
til at omsætte de mange millioner til
køreklare og driftssikre togsæt? Og,
hvis ikke – hvilke alternativer er der
så? Skal IC4 bruges som enkeltkørende togsæt i regionaltrafikken,
som nogen har foreslået? Hvis ja,
hvad så med IC2, hvad skal de så
bruges til? Hvad med elektrificeringen af de resterende hovedstrækninger? Hvordan spiller det sammen
med indsættelse af 83 dieseltogsæt? Eller hvad med det noget alternative forslag om at lade IC4 fungere som (verdens dyreste) personvogne, skubbet – eller trukket – af el
-lokomotiver, hvor der er køreledning, ellers af dieselmaskiner, mens
elektrificeringen udbygges?
Som medarbejder i virksomheden
frygter man efterhånden for de påvirkninger, den manglende indsættelse af IC4 afstedkommer. Vi er
senest blevet præsenteret for et
stort minus på koncernens regnskab, primært som følge af hensættelser til tab på IC4. Hvem mon man
forestiller sig skal stå for skud, når
regningen skal betales? Medarbejderne?

Glædelig jul og godt nytår!

Af: Peter Kanstrup, bekymret redaktør

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.

Redaktørens klumme

Sidst men ikke mindst. Hvorledes
stiller det her morads overhovedet
virksomheden DSB med hensyn til
økonomi og tab af image? Og hvor
er den person, som skal lede os
gennem disse betydelige udfordringer?
Uhyggeligt? Måske – og i hvert fald
værd at tænke over, mens vi byder
2012 velkommen. God jul og godt
nytår fra redaktionen til alle bladets
læsere.
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Farvel til Præcisionsledelse?

Af: Preben S. Pedersen, Carsten M. Olesen
og Peter Kanstrup, LPO daglig ledelse

I det meste af 2011 har LPO i samarbejde med ledelsen i Togproduktion beskæftiget sig med emnet
præcisionsledelse, og i en artikel i
Det Blå Blad 2/2011 omtales projektet i positive vendinger. Ingen skal
være i tvivl om, at lokomotivpersonalet støtter op om de tiltag, der kan
forbedre regulariteten. Rettidig toggang minimerer stresspåvirkningen
på den enkelte lokomotivfører, både
ved mindre forceret kørsel og som
følge af glade og tilfredse kunder.
Det er det, virksomheden lever af,
og når det går virksomheden godt,
er det alt andet lige lettere at være
medarbejder.
Når det så er sagt, skal det da ikke
være nogen hemmelighed, at det
som indledningsvis virkede specielt
tillokkende på LPO i forbindelse
med projekt Præcisionsledelse, var
ideen om, at forbedringerne skulle
ske via inddragelse af tillidsrepræ-

Kort nyt

sentanterne i et ligeværdigt samarbejde.
Og hvad er der så sket siden de 3 –
i øvrigt udmærkede – seminarer i
foråret. Ja, trods et overvejende
fornuftigt samarbejde ude lokalt, har
der desværre været en række sager, hvor overdreven fokus på præcision – med ledelsens velsignelse
– har afstedkommet opfordring til,
eller de facto, overtrædelser af gældende sikkerhedsinstrukser. Det er
ganske vist ikke sket i det direkte
samarbejde med de lokale tillidsrepræsentanter, men i de såkaldte
præcisionsgrupper, og i et enkelt
tilfælde i en regionsinformation.
LPO har i øvrigt påtalt dette uvæsen
i LPO medlemsinformation 18/2011
og 19/2011.
Senest har der været knas i den
centrale samarbejdsrelation. Det er

vores oplevelse, at vi som faglig
organisation ikke inddrages i de
processer, der leder frem til virksomhedens beslutninger, og vi står
derfor tilbage med en følelse af, at
vores input er uønskede. Vi er gentagne gange blevet mødt med beskeden om, at: ”Ledelsen har retten
til at lede og fordele arbejdet”. Det
er et statement, som er problematisk for enhver samarbejdsrelation,
og så fjernt fra ligeværdigt samarbejde, man næsten kan komme.
Som følge heraf har Områdegruppens ledelse, med beklagelse, valgt
at trække sig ud af projekt Præcisionsledelse. Vi deltager naturligvis
gerne i fremadrettede projekter, der
gavner virksomhedens og medlemmernes interesser, såfremt disse
projekter bygger på et ligeværdigt
samarbejde

Kort nyt - Kort nyt - Kort nyt - Kort nyt - Kort nyt - Kort nyt - Kort nyt - Kort nyt - Kort nyt - Kort nyt - Kort nyt

Tankevækkende
Der er stadig ingen bud fra ledelsens side på, hvordan DSB kommer
videre. Derimod er der en række
appeller til holdånden hos medarbejderne fra høj som lav i ledelseshierarkiet. Det er de samme chefer,

som de senere år har ladet lokomotivførerne køre i asbestfyldte førerrum, stået bag 2 fyringsrunder og
opsagt omstillingsgarantien uden
mulighed for genforhandling. Det er
alt sammen noget, de har nået,
samtidigt med at de har kørt virksomheden økonomisk i grøften.
Ikke en eneste af de kerneværdier,
som de selv agiterede for under

stort postyr, har de levet op til. Nu
ser de ingen anden udvej (foreløbig)
end at appellere til holdånden.
Måske det var bedre, hvis de appellerede til Helligånden. Det får de
ganske vist næppe meget ud af,
men det ville ikke være så uforskammet overfor medarbejderne.
Jørgen Grønstrup

Medlemsinformation
LPO DSB ønsker, som en udstrakt medlemsservice, fremadrettet at oplyse om, hvilke medlemsinformationer, der
er udsendt siden sidste nummer af Det Blå Blad udkom.
I perioden er udsendt følgende LPO medlemsinformationer:
-

Medlemsinformation nr. 13/2011 vedr. brug af bisidder
Medlemsinformation nr. 14/2011 vedr. dialog mellem koncernledelsen og den faglige organisation
Medlemsinformation nr. 15/2011 vedr. fakta om lokomotivpersonalets løn og arbejdsforhold
Medlemsinformation nr. 16/2011 vedr. stationskendskab i nye omstillingsanlæg
Medlemsinformation nr. 17/2011 vedr. brug af LPO’s hjemmeside
Medlemsinformation nr. 18/2011 vedr. sikkerhedsinstruktionsstof og præcisionsgrupper
Medlemsinformation nr. 19/2011 vedr. udsendelse af sikkerhedsinstruktionsstof

I øvrigt henvises til www.lpo-dsb.dk
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Placering af Greenspeedskærm i førerrum
Af: Carsten M. Olesen, Næstformand LPO-DSB
En af Det Blå Blads faste skribenter,
kom i sidste nummer af bladet med
et lille ”øf” i forbindelse med placering af Greenspeedskærmen i dobbeltdækker styrevognen, og gav i
den anledning udtryk for, at han da
håbede, at LPO ikke havde deltaget
i denne uheldige beslutning! Det er
imidlertid således, at hvis man ønsker at deltage, og derved få indflydelse, må man nødvendigvis også
tage ansvar, hvilket er tilfældet her,
og jeg påtager mig det fulde ansvar
i LPO regi for denne beslutning.
Men forud for beslutningen er følgende hændelsesforløb som måske
vil kaste lidt mere lys over sagen?
Alt vores materiel er holdt oppe på
et aftalegrundlag som er beskrevet
og godkendt i koncernledelsen sammen med de faglige organisationer.
Disse kommissorier – for de såkaldte ”3 grupper” – beskriver deltagerkreds, arbejdsopgaver og ansvar.
Når jeg skriver ”disse” er det fordi
der findes tre stk., men med forskellige kompetencer.
Gruppe 3.0 er det øverste lag hvor
man øverst i koncernen og DSB´s
bestyrelse aftaler planer for indkøb /
leje af nyt materiel. Gruppe 3.1 arbejder og planlægger tiltag og brug
af lejet / købt materiel, hvor der stadig er garanti fra leverandøren.
Gruppe 3.2 arbejder og planlægger
brug / ombygning af ejet materiel.

Indførelse af Greenspeed er således både blevet behandlet i grupperne 3.1 og 3.2 da vi både har lejet
og ejet materiel og Greenspeed
projektet har fra dag et gjort brug af
disse aftaler med blandt andet undertegnede som deltager i arbejdsgrupperne. For så at komme til sagens kerne om den valgte placering
på de forskellige litra følger her den
korte version;
Litra MF/ER:
Midlertidig placering oven på førerbordet indtil indbygning af ERTMS
og ny strækningsradio, hvor så
skærmen til Greenspeed også vil
blive integreret (indbygget).
Litra ME:
Oven på førerbord i højre side, og
hvis ME skal levetidsforlænges er
der sat krav om indbygning i lighed
med Dobbeltdækker.
Litra ABS (dobbeltdækker):
Indbygget i førerbord i synsfeltet og
bremsemanometre flyttet til højre
side (Sikkerhedsmæssigt og ergonomisk bedste placering).
Litra MQ:
Indbygget i førerbord i synsfeltet
Litra MG:
Her udestår endelig beslutning, men

indbygget i venstre side oven på
førerbord (i lighed med skærm for
døre i højre side) har været omtalt
som et muligt og egnet sted.
Litra BR605:
Greenspeed vil ikke blive indbygget
her. Man skal køre efter de nuværende regler (papirudgave af TKØ/
V, La, mm.)
Litra MR:
Greenspeed vil ikke blive indbygget
da materiellet skal udgå (?) og økonomisk vil det ikke kunne svare sig.
Litra EA:
Greenspeed indbygges heller ikke
her (kun få lokomotiver tilbage).
På alle nævnte litra har en kreds af
sikkerhedsfolk, håndværkere, lokomotivførere, kørelærer og instruktører været en del af beslutningsprocessen, og alle beslutninger er taget
i forhold til de mulige sikkerhedsmæssige og økonomiske forhold.
Dette svar vil ikke nødvendigvis
tilfredsstille alles synspunkter og
holdninger, men forhåbentlig højne
forståelsen! Der skal dog ikke herske tvivl om, at vi (LPO) altid vil
kæmpe for det bedst opnåelige arbejdsmiljø i samarbejde med de
valgte Arbejdsmiljørepræsentanter.

LPO´s hjemmeside: www.lpo-dsb.dk
Områdegruppen ønsker at gøre
opmærksom på vores hjemmeside.
Siden er løbende blevet forbedret,
senest med en ny mobil applikation
til smartfones. Derudover har vi
etableret undersider forbeholdt
LPO’s medlemmer, hvortil der kræves adgang via log ind. Adgang via
log ind kræver, at man er medlem af
Dansk Jernbaneforbund, og har en
jobfunktion, der henhører under
LPO DSB enten lokomotivfører,
lokomotivfører-kørelærer, lokomotivinstruktør eller stationsbetjent
rangerfører.
Første gang man logger ind, skal
man trykke på registrering (øverst til

højre på siden) og indtaste mailadresse, DJ medlemsnummer, navn
og oprette (adgangs)kodeord. Disse
oplysninger anvendes for at kontrollere medlemskab i DJ, henholdsvis
for at kunne sende en bekræftelse
på godkendelse. Da LPO DSB ikke
har direkte adgang til DJ’s medlemsdatabase er kontrol af disse
oplysninger manuel, og kan tage
nogle dage.
Efter log ind (som du finder lige ved
siden af registrering) finder du følgende informationer:
- Aftaler: De mest anvendte og
relevante aftaler for lokomotivpersonalet i DSB.
Det Blå Blad

- Løn: Gældende lønsatser bl.a. til
brug for kontrol af lønseddel.
- Referater: Fra områdegruppebestyrelsesmøder, mv.
Det er områdegruppens håb, at du
fremadrettet vil anvende siden, når
du mangler oplysninger af faglig
karakter. Det skal dog i samme åndedræt understreges, at hjemmesiden kun er at opfatte som et supplement til din daglige kontakt med,
henholdsvis personlige henvendelser til, din lokalgruppe.
Adressen er:
www.lpo-dsb.dk
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Nyt fra lokalgrupperne
Aarhus tirsdag den 25. oktober 2011

Godt nytår 2012

København
Af: Søren Max Kristensen

Den evige historie vedrørende den
manglende risikovurdering i forbindelse med ændringen af afgangsproceduren i DSB First fortsætter.
LPO DSB har afholdt et møde med
DSB Sikkerhed. Som Lokalgruppen
hele tiden har haft mistanke om, har
DSB sikkerhed ikke foretaget en
selvstændig vurdering af, om der er
en risiko ved, at vi har to forskellige
afgangsprocedure gældende for det
samme materiel. Hverken i forhold
til lokomotivpersonalet eller togpersonalet. Dette til trods for at Fremføringen har meddelt det modsatte.
DSB sikkerhed og ledelsen i DSB
har her påtaget sig et meget stort
ansvar i forhold til medarbejderne,
myndighederne og vores passagerer. Da der nu var indkaldt til møde
med DSB sikkerhed, rejste LPO
DSB problemet med, at det SIN

DSB cirkulære (135/2011), som vi
bruger, når vi kører for DSB First,
efterhånden har fået et omfang, så
det minder om et selvstændigt sikkerhedsreglement. Dette problem
var DSB sikkerhed parat til at kigge
på, og det blev aftalt, at cirkulæret
ville komme ind under det regelforenklingsprojekt, som i øjeblikket
pågår. Det er Lokalgruppen meget
tilfreds med.
Opholdslokaler
I det lokale samarbejdsudvalg, kaldet kontaktmøder, hvor ledelsen i
København og Lokalgruppen har til
opgave at finde fælles løsninger på
de lokale problemer og udfordringer, er det for længe siden aftalt, at
vores opholds- og pauselokalers
indretning sker i et samarbejde. Det
er derfor med stor forundring, at
Lokalgruppen kan konstatere, at der
er placeret en info. skærm i KAC
uden at Lokalgruppen er inddraget
eller blot informeret. Ledelsen beklager, at Lokalgruppen ikke er informeret, men mener nu tilsyneladende, at vi ikke skal inddrages.
Lokalgruppe KH tager stærkt afstand fra denne manglende evne til
at samarbejde og overholde det
aftalte. Mange ledere forstår ikke, at
vi ønsker alle aftaler nedskrevet.

Seks førere fanget på depotet i Aarhus. Fra venstre: Jørgen Schwartz, Jørn Bailum,
Kim Nielsen, Kjeld S. Sørensen, Anders Pedersen og Kim Utoft. Tanken var, at
alle skulle vinke, men her var layouteren ikke god nok med kameraet...
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Hvorfor kan vi ikke blot tale sammen? Her er et godt eksempel på,
hvorfor vi ønsker aftaler på skrift.
Igennem mange år har det været et
fast princip, at lokomotivføreren skal
rette sig efter arbejdssedlen. Ifølge
ledelsen er det åbenbart ikke sådan
mere. Nu skal lokomotivføreren bare gøre, hvad der bliver sagt. (citat
fra en leder). Men uanset hvor mange skærme ledelsen hænger op i og
omkring vores lokaler, er det, efter
lokalgruppens mening, lokomotivførerens arbejdsseddel, som beskriver, hvor og hvornår en lokomotivfører skal udføre en opgave. I tilfælde
af uregelmæssigheder er det Driftscenteret der disponerer.
Decemberfesten
I skrivende stund er tilmeldingen til
vores Decemberfest i fuld gang. I de
sidste 17 år har vi holdt festen på
Viby Kro. Efter ønske fra mange
medlemmer har vi i år valgt et andet
sted. Det bliver på O´Learys på Hovedbanegården. Bestyrelsen er meget spændt på, om det bliver en
succes. Når dette læses er vi nok
blevet lidt klogere…måske?
Generalforsamlingen 2012
Andet steds i dette blad findes annoncen for vores generalforsamling.
Vær opmærksom på, at sidste frist
for forslag til vedtægtsændringer er
den 1. januar 2012. Fristen for øvrige forslag er den 16. januar 2012.
Se i øvrigt opslag på depotet.
Arbejdsgiverjul
Alle kollegaer ønskes en god jul og
et godt nytår. Julen er godt nok en
rigtig ”arbejdsgiver-jul”, da den falder i en weekend. Det nye år bliver
rigtigt spændende med IC4, økonomisk krise i virksomheden og meget
mere. Men mon ikke togene skal
køre alligevel, og mon ikke der skal
være veluddannet personale til at
fragte vores passagerer sikkert frem
og tilbage hele døgnet, alle årets
365 dage.

Godt nytår 2012

Struer
Af: Niels H. Christensen

I uge 44 drog 14 mand fra Struer på
studietur til det sydlige Tyskland.
Inviterede deltagere uden for lokalgruppen var Louise fra Fredericia
og vores ”ferieafløser” gruppeleder,
Allan Vinjegaard. Der blev bl.a. tid til
et bryggeribesøg i Rosenheim. To
timer med masser af ost og øl, en
oplevelse turens deltagere har talt
med stor glæde om siden. På hjemturen var der et længere ophold i
München, hvor der blev tid til at besøge DB’s ICE værksted. Rundviseren var meget stolt af togene, og
fremhævede, at deres tog ikke havde problemer, hverken med at koble
eller standse. Jo, han havde skam
fulgt med i den danske IC4 farce
med stor faglig interesse. Som tysker var han overbevist om, at alle
problemer havde været borte, hvis
blot vores tog havde været stemplet
”Made in Germany” på siden. Det

Godt nytår 2012

Odense
Af: Lars Vilstrup Olsen

Uha da, da. Man kan ikke sige andet, end at DSB har været i vælten
det seneste halve år. Nye direktører
er kommet – og gået igen. Broer der
revner og de evige problemer med
IC4. Og så fik de fleste lokomotivførere vist også lige kaffen galt i halsen, da der kom en rapport, hvori
man påstod, at lokomotivpersonalet
havde en effektiv arbejdstid på 1
time og 45 min. Sikke en gang
vrøvl, og heldigvis var forbundet
fremme i nyhederne for at dementerer dette falsum. Problemet er bare,
at når først folk har læst i avisen, at

var en flok trætte, men glade kollegaer, der kom hjem fra turen.
Omstillingsanlæg
Vi vil gerne ønske Fredericia tillykke
med deres nye omstillingsanlæg.
Der er ingen tvivl om, at alle bliver
glade for anlægget, når det er færdigetableret. Jeg undrer mig dog
over, at standerne absolut skal være grå, de havde været meget lettere at se, hvis de var blevet malet i
gule eller orange farver. Alle lokomotivførere i Struer har nu endelig
fået uddannelsen, og vi håber, at
der også på sigt vil blive etableret
omstillingsanlæg lokalt hos os, selv
om vi er flere operatører der benytter banegården.
Flere og flere MR tog
Vi er flere, der har bemærket, at
antallet af MR tog er stigende. Der
dukker hele tiden litranumre op i
driften, som har været hensat på
sidesporene i Fredericia. Lad os
håbe, at det er deres sidste ”Indian
Summer”, vi er vidne til. Det er i
øvrigt ved at være grotesk, at MR
findes i så mange versioner. Jeg
bemærker, at der fortsat er nogle
med loftsventil og gammel køreplansbelysning!
Hvorfor skal man altid glemme at
bygge et par stykker om?
vi ikke engang knokler 2 timer om
dagen, ja så tror rigtig mange på
det. Så det er op ad bakke at fortælle, at 2 timer knap svarer til en omgang på Svendborgbanen, og jeg
synes da nok, at der som regel står
lidt mere end det på min arbejdsseddel.
Rangering i Esbjerg og Aarhus
Det varer ikke længe før vi tager fat
i K12. Her i Odense har vi fået ture,
hvor der skal rangeres rundt på Pristen i både Aarhus og Esbjerg. Så
der er nogle stykker, der lige må en
tur dertil for at blive instrueret i sporog omstillingsanlæg. Og gad vide
hvad vi får at køre med i de løb, der
var planlagt med IC4? I Odense er
der lige blevet uddannet et IC4 hold,
og egentlig skulle et hold mere have
været på skole her inden jul, men al
uddannelse er sløjfet indtil videre
Litra-efteruddannelse i stor stil
Lokalt på depotet er der virkelig
gang i EUT. Det har været en vælDet Blå Blad

Brandbekæmpelse i Randers
Den nye efteruddannelse i brandbekæmpelse og evakuering finder, for
Struers vedkommende, sted i Randers, idet vi jo ikke er tunneluddannede. De, der har deltaget, er alle
meget begejstret for stedet og kurset. Vel har der været nogle små
ting, der kunne rettes, men det er
vores opfattelse, at der bliver lyttet
til kritikpunkterne og ageret på dem.
Nyt elektronisk feriesystem
Jeg er spændt på, hvorledes det
nye elektroniske feriesystem vil blive modtaget af førerne. Det var meningen, at det skulle have været sat
i drift i uge 43, men som med så
mange andre nye ting, var der lidt
der drillede. Mere præcist handlede
det om samspillet med IT systemerne LTD2 og SAP, som skal sikre, at
det er det korrekte antal ferietimer
(fra den rigtige konto), der trækkes
eller føres tilbage, hvis ferien annulleres. Der krydses fingre og testes,
og alt ser ud til at virke i skrivende
stund. I følge den reviderede plan
overgår vi til søgning via ”nettet” d.
22. november, og der er i min optik
ingen tvivl om, at vi bliver glade for
det.
Alle ønskes en glædelig jul og et
godt nytår fra os i Struer.
dig succes. Lige knap 100 lokomotivførere har været igennem efteruddannelse på MR + ER, henholdsvis
MQ + MF. Desværre kniber det med
at sikre den fornødne tid på materiellet, idet alle de togsæt, der kan
køre, er ude i driften.
Skitur til Østrig
Peer og Carsten har planlagt skituren til Østrig, og der snakkes på
stuen allerede om, hvilket udstyr
man bruger. Så det bliver sikkert en
god tur. Bjørn og Jesper har lagt
planer for en studietur til Amsterdam. Anbefalingen herfra til kollegaerne er. Tag med på sådanne ture.
Det er bare hyggeligt.
Nu varer det ikke længe før vi rammer julen, denne gang uden julegaver fra DSB. Men det var vel ventet,
firmaets økonomiske situation taget
i betragtning. Mon sneen også bliver sparet væk i år? Næppe, så
kom bare an Kong Vinter, vi er forberedte.
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Godt nytår 2012

Næstved
Af: Jan Sejr Lundstrøm

Når dette læses er den nye køreplan trådt i kraft. Den betyder nye
minuttal, specielt for 22xx-togene på
Sydbanen og på Lille Syd. Den væsentligste ændring er, at vi nu holder en halv time over i Roskilde i de
tidsrum, hvor der ikke er halvtimesdrift. Vi har fortsat en 8-mands morgentur, to blandede ture med 8 i
hver og en aftentur med 10 lokomotivførere. Morgenrammeturen er til
gengæld fortid nu. Onsdag, torsdag
og fredag har vi en enkelt tjeneste
uden for tur. Der er fortsat mest kørsel på Lille Syd. Desuden kører vi til
København H / Østerport, Holbæk,
Nykøbing F / Rødby F og to ugentlige MR udvekslinger til Fredericia.
Desværre har vi i K12 ikke længere
kørsel til Kastrup.
I år har vi fejret hele seks 25 års
jubilarer, svarende til over 10 % af
depotets 57 lokomotivførere.
Tur til Jernbanemuseet
I sidste nummer af Det Blå Blad
skrev jeg om, hvor vanskeligt det er
blevet at arrangere ture, og beklagede, at der ikke var ture på bedding. Måske var det derfor, vores
alle tiders rejsearrangør Poul S.
Nielsen lavede en tur til Jernbanemuseet. Ja, faktisk blev det til tre

ture. Omkring halvdelen af depotets
lokomotivførere – og en del af vore
pensionister – blev vist rundt på
Jernbanemuseet af Flemming Søeborg, der gav os en levende indføring i Danmarks jernbanehistorie.
Efter besøget på museet gik turen
med Desiro tog til Fruens Bøge,
hvor vi tilbragte nogle hyggelige
timer med god mad og drikke. En
stor tak til Poul for det gode arrangement!
Graffitimalerier
Heldigvis er det sjældent, vi her i
Næstved får malet graffiti på vores
tog. Men når det sker, kan det undre, at DSB ikke har en mere klar
politik om at få registreret
(fotograferet) hærværket, og få det
meldt til politiet. Og hvad med arbejdsmiljøet? Man har jo hørt om
førere, der kører i ”nymalede” tog,
der også indeni stinker af opløsningsmidler. Hertil kommer, at passagererne i en del tilfælde ikke kan
kigge ud af vinduerne. Måske er
sandsynligheden for, at politiet kan
fange graffitimalerne ikke stor, men
det virker som om, man på forhånd
har opgivet, når man ingenting foretager sig.
MR materiel
Op til folketingsvalget kunne man
høre, at trafikpolitikere fra både” blå
og rød stue” ville befri jyderne for
flere MR tog. Det kan undre, at de
700.000 rejsende på Lille Syd ikke
er mere interessante for de folkevalgte, for her har ingen lovet mere
miljøvenlige tog med klimaanlæg og
lavgulv. Heldigvis kommer der til at
ske meget på Lille Syd de kommende 5 år, og spørgsmålet er, om MR

Aarhus den 25. oktober 2011. Lokomotivfører Anders Mølgaard Aarhus, på MY 1101
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togene overlever det. Først får vi
sporombygning på de afsnit, der
stadig ligger med træsveller fra midten af 1960’erne, så skal strækningen være teststrækning for ERTMS,
og nu hvor politikerne atter taler
elektrificering, er strækningen fra
Køge Nord (hvor Lille Syd møder
den nye strækning fra København
via Køge til Ringsted) den første
strækning Øst for Storebælt, der
foreslås elektrificeret (der er jo allerede aftale om at elektrificere den
nye bane via Køge og banen til
Rødby Færge).
Der spåes et passagertal på 3,3
millioner allerede i år 2020, hvilket
stort set svarer til en femdobling i
forhold til i dag. Det er for mig meget svært at se, hvordan man kan
transportere 3,3 millioner rejsende
årligt på en enkeltsporet strækning,
idet man må formode, man ikke
ønsker at forringe betjeningen af de
eksisterende stationer!
Arbejdsmiljø nyt
DSB ejendomme har solgt det gamle pakhus, og der er nu indrettet et
stort fitnesscenter. Vi frygter, det vil
få den i forvejen omfattende ulovlige
trafik på den store traktorovergang
til at nå nye højder, og kan kun frygte for konsekvenserne! Det kan undre, at DSB Ejendomme ikke har en
klarere holdning til, at frasolgte
ejendomme skal hegnes ind. Tænk
hvis der var indrettet børnehave!
Depotets arbejdsmiljørepræsentant,
der også er forfatter til spalterne
her, er uden modkandidat blevet
genvalgt for en ny periode, og kan i
den egenskab oplyse, at der p.t.
arbejdes på at forny vores arbejdspladsvurderinger. Relevante dele
laves i samarbejde med togpersonalet, som vi jo deler de fleste lokaler med. Afslutningsvis vil jeg nævne, at vores arbejdsmiljø naturligvis
også er præget af den usikkerhed,
der er i hele virksomheden. Det kan
undre, at vores øverste ledelse ikke
i højere grad har taget afstand fra
de åbenlyst fejlagtige oplysninger i
den berygtede Quartz rapport. Kritik
er altid velkommen, men den skal
ske på et sagligt og sandfærdigt
grundlag. Det lever Quartz rapporten desværre ikke op til!
Alle ønskes en glædelig jul samt et
godt nytår her fra Næstved.

Godt nytår 2012

Fredericia
Af: Palle Dahl

Endnu et år et gået, og snart skal vi
se tilbage på 2011, som har været
et år med mange forskellige hændelser. Det er faktisk kun et år siden, at jeg her i bladet kunne berette om flytningen af 31 lokomotivførere fra Vejlevejsbygningen til maskindepotets bygning i P-risten, da
der fra K11 var etableret 2 mødesteder i Fredericia. Nu er de så,
med virkning fra køreplanskiftet,
tilbage på Vejlevej, da der fra K12
igen kun er et mødested her i byen.
P-risten i Fredericia
P-risten er det store samtaleemne
nu, hvor alle går og glæder sig til at

Godt nytår 2012

Århus
Af: Hans Schøn Merstrand

Forleden dag, på lokomotivførernes
opholdsstue i Århus, var der en stor
diskussion, både omkring den økonomiske situation i DSB, og andre
forhold i virksomheden. Det var tydeligt at mærke, at det fyldte i kollegaerne, og vel med rette, det er jo
deres/vores arbejdsplads.
Efterhånden udviklede diskussionen
sig. Bølgerne gik højt, stemningen
blev mere og mere frustreret, og ind
imellem også lidt aggressiv. Så
pludselig var der en kollega, der
sagde, at det største problem for
DSB efter hans opfattelse, var medarbejdernes svigtende tillid til, at
virksomhedens nuværende ledelse,
evnede at løfte opgaven. Et synspunkt mange kollegaer støttede op
om. Lokalredaktionen skal lade det

se det færdige resultat af ombygningen, herunder ikke mindst til at alle
omstillingsanlæg er færdige, og alle
de høje perroner er monteret. Rygtet vil i den forbindelse vide, at de
høje perroner skulle være færdigmonteret ved årets udgang, men lad
os nu se.
Projekt P-rist Fredericia har vist, at
man ikke kan lave en så stor ombygning uden gener, og dem har
der været mange af. Færdsel i og
ved P-risten har krævet megen opmærksomhed og forsigtighed, og
personalet har rigtig mange steder
haft betydelig risiko for at komme
galt af sted, hvis ikke man udviste
forsigtighed og så sig rigtigt godt
for. Men det skal som bekendt være
skidt, før det bliver godt.
Mere plads til lokalgruppen
2011 blev året, hvor LPO Fredericia
fik et nyt kontor, da der i forbindelse
med Hans Jakobs udnævnelse til
IC4 driftschef, blev et kontor ledigt.
Det kunne LPO så flytte ind i 1. november. Endelig fik vi et kontor,
være usagt om ovenstående er en
generel holdning, eller blot "stue
snak".
Flytning og samkøring
Nu gør de mange andre problemstillinger i Aarhus – flytningen af lokomotivpersonalet fra Sonnesgade til
Aarhus H, og specielt situationen
omkring samkøringen af Grenå- og
Odderbanen – nok heller ikke de
lokale frustrationer mindre. I september 2010 – altså kort før turvalget – blev lokomotivpersonalet underrettet om, at tjenesterne på Grenåbanen i K11 skulle lægges i særskilte ture (kun med Grenå kørsel)
gældende frem til juni 2011, hvor
der skulle oprettes et selvstændigt
operatørselskab, som skulle drive
både Grenåbanen og Odderbanen,
altså en sammenlægning af DSB
produktionen og Midtjyske Jernbaner i Aarhus.
Status er i skrivende stund (25. november 2011), at intet er sket endnu. End ikke en udmelding fra DSB
til det berørte personale i Århus, er
det blevet til. Derfor er alsidigheden
– og med den, det gode arbejdsmiljø i turene – væk for andet år i træk.
Den uafklarede situation omkring
Det Blå Blad

hvor det var muligt at være, så formanden havde lidt svært ved at få
armene ned bare af glæde.
Jule-hygge arrangement
I skrivende stund planlægges vores
årlige julehyggearrangement for
pensionerede kolleger. Det holdes i
år i Teknikgården for at give de ældre førere lidt fornemmelse af en
tid, hvor det var dem, der holdt hjulene kørende, og vi andre der gik og
drømte om de store larmende maskiner, som kørte Danmark tyndt.
Der skal dog også lidt nyt til, så målet er, at de i løbet af dagen får en
rundvisning på et IC4 tog, så de kan
følge lidt med i udviklingen på deres
ældre dage.
Til sidst vil jeg ønske alle kolleger
og deres familie en rigtig glædelig
jul samt et godt nytår. Og til de som
holder hjulene i gang, mens andre
hygger sig i familiens skød, vil jeg
bare sige tak for hjælpen. Det bliver
også Jeres tur til at hygge med familien en anden god gang.

samkøringen af Grenå- og Odderbanen giver anledning til store frustrationer, og hovedrysten blandt
lokomotivpersonalet. Og hvad mon
ikke de berørte lokalsamfund langs
de to baner tænker?
Lokalredaktionen vil gerne ønske
alle kollegaerne en rigtig god jul og
et godt nytår. Mon ikke der fortsat er
brug for alle lokomotivførere i Aarhus i det nye år, set i lyset af de
mange udfordringer virksomheden
har. Det tror lokalredaktion bestemt
på.
PS! Husk så lige vores generalforsamling den 19. januar - se opslag
på tavlen.

Lokomotivfører Gitte Villads Larsen
Aarhus, på MG 5636
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Godt nytår 2012

Aalborg
Af: Lars Rolving Jensen

Virksomheden fattes penge. Der
skal spares, skæres ned eller helt
skæres væk. Der er nedsat et antal
fokusgrupper, som skal komme
med forslag til ændringer, skærpelser eller amputeringer af bl.a. lokomotivførernes ture og vagter. Herfra
skal lyde en opfordring til fokusgrupperne: Ikke alt kan gøres op i penge. Det er f.eks. meget svært at
sætte en pris på den goodwill, vi
udviser, den tålmodighed vi er i besiddelse af, eller den evne vi har til
altid, trods tæsk fra diverse tvivlsomme rapporter, at bevare fokus
og fremføre tog sikkert og rettidigt.
Minuttal 21 - pine og død
Og når vi nu taler om rettidighed.
De af Jer som kender strækning 24
fra Aarhus til Hadsten, ved, at når et
IC tog har afgang fra Aarhus i minuttal 21, så SKAL vi pinedød køre i

Godt nytår 2012

Kalundborg
Af: Steen Rasmussen

Så er vi i gang med at smøre det
sidste blad i det herrens år 2011.
Siden sidst er hovedparten af de
mange La, vi var belastet af, forsvundet som ved et trylleslag. Der
var kun to tilbage, da Banedanmark
havde afsluttet arbejdet. Efterfølgende er der dog kommet en enkelt
ny til på listen.
Smutoanlægget
Smutoanlægget i Kalundborg er
kommet i drift hvilket er et kæmpe
løft for sikkerheden og arbejdsmiljø16

minuttal 21, for ellers har vi ikke en
kinamands chance for at ankomme
til Hadsten i minuttal 38. I hvert fald
ikke hvis alle passagerer stadig skal
sidde på deres sæde, og bagagen
fortsat skal ligge i bagagehylden.
Nu kommer Greenspeed så, og skal
hjælpe os med at spare brændstof.
Et helt igennem prisværdigt initiativ,
som med introduktionen af det levende kørebillede, letter lokomotivførerens hverdag.
Er der mon nogen kommunikation i Sølvgade?
Samtidig skamrider vi litra MF på
det grusomste, da det p.t. er det
eneste tog, vi med nogen respekt
kan kalde tidssvarende. Værkstederne arbejder som små heste for
at holde dem kørende, hvilket bestemt ikke kan være billigt i længden. Og så til pointen. I K12 får IC
togene afgang fra Aarhus i minuttal
21, og helt i samarbejdets ånd, bliver ankomsttiden i Hadsten minuttal
37. Køretiden forringes altså med et
minut. Jamen det er da til at falde til
druk over. Taler de overhovedet
ikke sammen i Sølvgade? Er det
måske der, fokusgrupperne skal
rette deres opmærksomhed? Og
mens jeg er ved det. Det er samme
køreplanskontor, der har lavet IC
køreplanen med MR tog således, at

et. Akseltællerne er dog ikke alle
lige hensigtsmæssigt placeret da de
simpelthen står for tæt på fremmednetstandere og 1500 volt kabler.
Hvis man kommer til at røre akseltællerne med et kabel, når det skal
sættes på plads, går hele anlægget
i sort. Det skal så fejlrettes af autoriseret personale inden der kan køres
i anlægget igen.
Der er kommet gang i arbejdet med
fundering ved vaskehallen, forsyningssporet og grunden til det nye
depotskur. Det er planen, at arbejdet skal være færdigt inden årsskiftet. Nu må vi se. I skrivende stund
er der piloteret i spor 114, hvor der
er banket mange pæle ned. 32 meter måtte man ned, inden der var
fast bund. Selv det nye depot til rengøringspersonalets effekter er blevet piloteret. Det skal trods alt ikke
bære mange kilo. Årsagen til det
omfattende arbejde er, at store dele
af området er gammel havbund og
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forbindelse sydpå i Aarhus er kørt 3
min før toget fra Aalborg ankommer.
Udtryk for overadministration? Døm
selv, men jeg er ikke imponeret.
Ny mester: Flemming D Nielsen
Nu vi taler om at ”race” af sted, så
har Henrik K. Jensen og René Geertsen atter engang arrangeret et
vellykket gokartmesterskab lokalt
her i Aalborg. Resultatet blev en 1.
plads til Flemming D. Nielsen, 2.
plads til Peter Nielsen og en 3.
plads til Kenneth H. Gunvald.
Og så har vi holdt julefrokost sammen med togpersonalet, med god
mad og efterfølgende ”socialt samvær”. To arrangementer som med
al tydelighed og på forbilledlig vis
demonstrerer ånden og sammenholdet heroppe nordpå.
Med ønsket om en god jul og et
godt nytår.

Aalborg dværg 149-2
Måske en lille sød dværgkanin ? ;o)

derfor indeholder en masse sand.
Det skal afslutningsvis nævnes, at
gangvejene bliver asfalteret alle de
steder, hvor der ikke er gangriste.
Godt besøgt medlemsmøde
Medlemsmødet i september trak
mange til, ca. 47 % var fremmødt.
Det var især ture og turenes struktur, der var i fokus. Peter Augustinussen gennemgik de nye ture og
ridsede de største ændringer op.
Tur 250 er blevet udvidet med 2
pladser. Der er derfor nu 26 mand
m/k i tur, inklusiv rammeturen. Lo-

komotivpersonalet i Kalundborg
overnatter ikke længere i København, ligesom København heller
ikke overnatter hos os. Det bevirker
så, at vores første mødetid bliver
klokken 02:36.
Turrepræsentant for depotet, Peter
Augustinussen blev spurgt om turene og materiel under de 3x3 måneders total sporspærring, 2012 –
2014, mellem Holbæk og Roskilde, i
forbindelse med etableringen af det
nye dobbeltspor. På medlemsmødet
svarede Peter, at der endnu ikke
var taget stilling til, hvilken type materiel der skulle sættes ind, da planlægningen slet ikke var påbegyndt.
Vi har dog senere fået den besked,
at det bliver MR, som skal tage slæbet mellem Kalundborg og Holbæk.
I vores stille sind havde vi håbet på
udvidede ferierækker i 2012, og der
er vel håb endnu, for skal der uddannes il MR, skal uddannelsen jo
være afsluttet inden sporspærringen
etableres 1. juni. Der bliver nogle
udfordringer med at få uddannet
førerne på så kort tid, og det bliver
bestemt ikke lettere af, at vi ikke har
MR kørende på strækningen.
Studietur til Hamburg
Studieturen var en succes. Turen
ned til Hamburg gik godt, men hjem
– uha uha. Ove havde fundet et lille
fint og rent hotel, som lå kun 5 min.
gang fra Hovedbanegården. Ankomstdagen blev brugt til at orientere sig lidt i nærområdet til fods. På
2. dagen var vi i Hamburg centrum
og gennem det enorme og flot udsmykkede rådhus. Vi traskede videre til Miniatur Wunderland, hvor vi
ankom ved middagstid. Der var 3
timers ventetid ved indgangen, så vi

tte
Lokomotivfører Gi

Stuen Aarhus den 25. oktober 2011. Fra venstre: Kim Mikkelsen,
Henrik Rasmussen, Jesper Henriksen og Anders Pedersen
blev enige om at bruge ventetiden
på at se U 434, verdens største
konventionelle ubåd, som er af russisk oprindelse.
Turen, som var til fods, gik langs en
af Hamburgs mange havnekajer,
med en god udsigt over havneområdet. Halvvejs var der flertal for et
pitstop, da ømme fodsåler fortalte
hjernen, at de ikke kunne klare mere. Det var også et forsøg værd at
prøve at ramme den tørre plet i halsen, og fylde lidt i maven. Vi var dog
fire, som opretholdt kampgejsten og
fortsatte mod målet. Vi fik set ubåden og den, trods størrelsen, begrænsede plads i ”cigaren”. Hverken Arbejdstilsynet eller førerrumsgruppe 3.2. havde vist været inde
over tegningerne.
Vel gennem ubåden og en oplevelse rigere, gik vi tilbage, samlede de
andre op, og kl. 15 blev vi så sluset

rh
Villads Larsen, Aa

us

bag om og ind i Wunderland. Nu
skulle vi se modeljernbane. Det var
helt fantastisk, så mange detaljer de
havde fået med, både hvad angår
selve togbanen og landskabet omkring. Der var avancerede vejbaner
med biler som kørte rundt, herunder
et biluheld, hvor ambulancer og andre redningskøretøjer ilede mod
ulykkesstedet med blå blink. Der var
også en lufthavn, hvor fly lettede og
landede gennem et hvidt stykke
klæde i væggen. Meget imponerende og vil man se mere er deres
hjemmeside: http://www.miniaturwunderland.de/
3 timers togforsinkelse
3. dagen gik til Zoologisk Garden i
fuld sol, og eftermiddagen blev
brugt til at ose og shoppe. Den sidste dag var vi nogle stykker der lige
fik set museet for industri og kunst,
inden hjemturen startede ved 14
tiden. Første melding – toget er minus 40 min. Det blev til minus 80.
”Så kan vi lære det”. Fra uofficiel
kilde fik vi oplyst, at der havde været bombeanslag mod nogle signaler og et tog var blevet beskudt, hvilket gjorde, at vores tog var blevet
omlagt ad en anden rute. Nå, endelig kom vi ombord i ”Fætter BR”, og
så gik det mod Danmark. Desværre
nåede vi kun til Næstved. Så blev
toget aflyst, og vi blev hældt ud på
perronen, hvor vi skulle tage næste
tog. Jeg må indrømme, at det ikke
var information i overflod, vi blev
forvirret af.
Nå, men hjem kom vi – kun minus 3
timer.
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Nykøbing F.
Af: Anders Bech Pedersen

Der var engang et lille futtog. Det
knoklede og svedte, og både dets
lokomotivfører og toget selv, var
stolte af deres arbejde. Ja, faktisk
var hele depotet stolte af hinanden.
Derfor var alle selvfølgelig også
stolte af, at der skulle komme flere
dobbeltdækkerstammer og ME til
depotet. Selv om alle var klar over,
at det var for en kort periode, var
det alligevel noget specielt. Lidt ligesom i gamle dage. Maskiner og
stammer over alt. At følelsen kom til
at vare længere, end først antaget,
kom som noget af en overraskelse
for alle. Og at det oven i købet skulle blive så voldsom en omvæltning,
var noget af et chok. Men som det
er kutyme i Nykøbing, forsøgte alle
at få det bedste ud af dét, som dagen nu bragte. Omvendt skal det da
ikke være nogen hemmelighed, at
folk efter rum tid, begyndte at blive
rastløse. For bevares. At have en
RDG/RDX i sin tur en gang imellem,
er noget, de fleste sætter pris på,
men når de udfylder 90 % af ens
arbejdsdag over en periode på flere
uger, så bliver det altså for meget.
Ugevis uden vi har set en udenbys
kollega på depotet. Det er lige før, vi

Fakta om
Storstrømsbroen
Storstrømsbroen forbinder Sjælland og Falster, eller mere korrekt
Masnedø og Orehoved. Broen
som er 3.199 meter lang og 9 meter bred, er projekteret af Anker
Engelund.
Det længste span er 136 meter og
den maksimale gennemsejlingshøjde er 26 meter. Den afløste en
tidligere jernbanefærgerute Masnedø-Orehoved. Den fører en tosporet vej og en enkeltsporet jernbane over Storstrømmen.
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savner dem, og det er jo nok gensidigt J. Men ros til folkene på depotet. Der er blevet afviklet en del afspadsering, og det er lykkedes at få
dagene til at gå på bedste måde.
Tog på Storstrømsbroen
Det er svært ikke at trække på smilebåndet, når man tænker på det
netop overståede turvalg, og samtidig kan konstatere, at der fra d. 21.
november og frem til en ukendt dato, kun må køre togsæt på Storstrømsbroen. Man skal ikke være
den store matematiker for at kunne
regne ud, at det vil få nogle kæmpe
konsekvenser for vores oprindelige
ture. Der skal i samme moment gives et anerkendende skulderklap til
både vores turfolk og lokale ledelse.
De har virkelig, i samarbejde, forsøgt at bestige de højeste tinder, for
at få turene til at gå op. Selv om jeg
godt er klar over, at man ikke kan
tilfredsstille alle, er det lykkes langt
hen ad vejen. Set fra min stol er der
blot at sige: ”Godt kæmpet”.
Studietur til Hamburg
Vores studietur til Hamburg vil
Svend Erik (Sveske) Rasmussen nu
berette om.
Midt i oktober lykkedes det endelig
at få arrangeret en studietur til Hamburg. Målet for turen var primært DB
klargøringscenter i Eidelstedt, hvor
deres ICE tog bliver klargjort inkl.
”Fætter BR”. Datoen for turen lå lidt
sent på året, men var dikteret af
tyskerne, som åbenbart var booket
godt op med rundvisninger. Turen
indeholdt også et besøg på Miniatur
Indvielsen fandt sted den 26. september 1937 og blev foretaget af
Kong Christian 10. Indtil Farøbroernes åbning i 1985, var den
en del af hovedvejen mellem København og Gedser. Jernbanen
fører stadig såvel regional som
internationalt trafik over Storstrømmen.
Storstrømsbroen er en del af Fugleflugtslinien mellem Nordtyskland
og Skandinavien. En ny Storstrømsbro vil koste ca. 3 mia. kroner.
Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi
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Svend Erik Rasmussen, Bedre kendt
som Sveske, er altid klar til rollen som
hjælpeskribent ;o)
Wunderland, verdens største modelbane. Der var plads til 12 deltagere, og turen blev ret hurtigt
booket. På grund af fridages placering blev der plads til yderlige 3,
således der, inkl. vores gruppeleder
og en enkelt LKI, var et selskab på
17 personer at holde styr på.
Miniatur Wunderland
Straks efter ankomsten til Hamburg
gik vi de 10 minutter til hotellet. Da
værelserne endnu ikke var klar, gik
vi en frisk tur på 20 min. til Wunderland. Det passede fint til den bookede tid, og da det råkolde vejr på
ingen måde gjorde det tiltrækkende
at sætte sig på en fortovsrestaurant
undervejs for at nyde en kølig øl,
hastede alle mod bestemmelses
sted for i det mindste at få varmen.
Og Miniatur Wunderland skuffer
ikke. Det er ikke bare tog og biler,
der i et kæmpe anlæg kører rundt i
europæiske landskaber, der imponerer. Også alle figurerne, og dem
er der mange tusind af, er et studie
for sig. Det er tydeligt, at kreative
kunstnere har været inspireret af
folks helt almindelige dagligdag,
såsom munken der får et blowjob
op ad en klippevæg! Wunderland
ligger ved Hamburgs havnefront
langs Elben, så derfor var det meget nærliggende at besøge den første underføring under Elben, der
stod færdig 1911 og stadig bruges,

hvor biler i elevator bliver sænket
eller hævet de 12 meter som er
dybden under Elben.
Torsdag - og sidste dag
Torsdag morgen, meget tidligt vil
nogle mene, skulle vi så med S-tog
til Eidelstedt, hvor det ene af DB’s 3
store klargøringscentre for ICE togene er placeret. Og størrelsen er
imponerende. 450 m langt og 65 m
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Tinglev
Af: Jesper Rodkjær Pedersen

Hvis vi i det sidste blad måtte melde
om en vis sommerferiestilstand i
Tinglev, så er der siden kommet
damp under kedlerne igen. Vi skød
efteråret i gang med et turmøde,
hvor Kent Larsen Jensen fra turudvalget kom på besøg og fortalte om
udfordringerne i forbindelse med
fordelingen af kørslen i K12. I forbindelse med et køreplanskift vil der
altid være spørgsmål til de nye tjenester, som kan være svære at svare på for de lokale turgrupperepræsentanter, så her var det rigtig fint,
at vi fik assistance fra Kent. Efter
turmødet blev der spillet bowling og
spist. Alt i alt var det en rigtig hyggelig eftermiddag. Hvis pengene i
disse krisetider ellers er til det, så er
det klart noget, som vi vil prøve at
arrangere igen.
Global og lokal krise
Krise – den globale, hører vi om
dagligt i medierne, og når vi så søger tilflugt på vores arbejdsplads, ja
så er det DSB’s krise, vi konfronteres med. Vi er overbetalte, dovne,
urentable og sikkert det, som er
meget værre. Før kunne man blive
mødt som en helt til selskaber, hvor
der både var konger, kejsere og
verdens førende hjernekirurger.
Dem var der ingen, der gad høre på
– nej folk ville høre om det eksotiske arbejde, det måtte være at køre
tog, og mest af alt ville de vide, hvor
mange mennesker man havde kørt

bredt. Vi fik en meget detaljeret beskrivelse og rundvisning i centeret,
som er for omfattende at beskrive
her i bladet. Eftermiddagen var til fri
disposition. Nogle valgte at få en
rundvisning på Hamburgs imponerende rådhus, der nærmest minder
om en regeringsbygning. Andre
valgte at se nærmere på Hamburgs
hektiske forretningsliv. En time før
afgang mødtes vi på Nagels, en af

Hamburgs ældste knejper, tæt på
Hovedbanegården. Vi var hjemme i
Nykøbing kl. 20.30 efter et par hektiske døgn, men det til trods, var der
masser af hygge og socialt samvær,
som der skal være på en studietur.

ned. Nu er man som lokomotivfører
ved DSB bare en skurk, og man kan
knap købe ind på vej hjem fra arbejde uden at blive mødt af fjendske
blikke over køledisken, mens man
febrilsk prøver at finde den billigste
færdigret for at vise, at lokomotivførere også bare er helt almindelige
mennesker. Heldigvis har vi brede
skuldre, så vi står nok stormen igennem sammen. Det paradoksale ved
vores egen krise i krisen er dog, at
vi godt nok hører og læser meget
om, hvor slemt det står til, men når
vi sidder ude foran i toget, så er der
ikke meget, som har forandret sig.
Om et år eller to vil vi forhåbentlig
se tilbage og kunne sige, at der var
mere røg, end der var brand i det
bål.

gang, så vi ikke utilsigtet lægger
hindringer i vejen for Bents bestræbelser for at gavne vores fælles sikkerhed.

Manglende riste og gangbroer
En hel konkret konsekvens af krisen
mærker vi på pladsen i Tinglev. Her
er hverken gangbroer eller omstillingsanlæg, så vi må ned og svinge
”ostene”. Ved sporskifte 1 har vi fået
en rist lagt imellem skinnestrengene, så vi ikke falder over eller glider
på svellerne, når vi dagligt skal betjene sporskiftet. Vores arbejdsmiljørepræsentant, Bent Kremmling
arbejder hårdt på, at vi også får
skråriste ved siden af skinnerne,
men det kan der pt. ikke afsættes
midler til. Arbejdet med at overbevise ledelsen om, at vi skal have disse riste besværliggøres af, at lokomotivførerne forcerer spor 1, når de
skal afløse i spor 2. Dette er ikke en
officiel adgangsvej til spor 2. Undertegnede er selv en af de skurke,
som (dog iført sikkerhedsvest) har
gjort dette. Det er selvfølgelig for
dårligt ikke at bakke op om arbejdsmiljørepræsentantens arbejde, så
jeg vil fremover bestræbe mig på at
benytte gangtunnelen. Jeg håber, at
andre også vil tænke over reglementerede gangveje en ekstra
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Alle kolleger samt deres familier,
ønskes en god jul samt et godt nytår.

Nogle vil måske, i relation til ovennævnte om sporskifte 1, mene, at vi
er håbløst bagefter, når vi kun er
ved sporskifte 1. Men for os giver
det altså mere mening at starte med
at få styr på problemerne med sporskifte 1 i stedet for at starte med
sporskifte 2010.
Jubilæer i Tinglev
Til den mere festlige side kan vi
nævne, at vi har haft to (faktisk næsten tre) jubilæer på depotet. Formand for de lokale rockere, Steen
Jørgensen og lokalgruppeformand
Errol V Vestergaard har begge været på skinnerne i 25 år, og i samme
ombæring skal det også nævnes, at
vores kontrolchef, Henrik O Henriksen (lokal sherif) ligeledes har været ved banen i 25 år. Alle tre skal
selvfølgelig have et stort tillykke
med på vejen. Nu kan vi kun
spændt afvente vinterens komme,
men er den lige så nådig ved materiellet, som sommeren var, så går vi
måske slet ikke så mørk en tid i møde.
Hermed ønskes alle en god jul og et
godt nytår fra os i Udkantsdanmark.

Tinglev, fra syd mod nord
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LPO-DSB Lokalgruppe Esbjerg

LPO-DSB Lokalgruppe Tinglev

afholder ordinær generalforsamling

afholder ordinær generalforsamling

Tirsdag den 31. januar 2012 kl. 14.00

Torsdag den 2. februar 2012 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 18. december 2011.
Øvrige forslag senest tirsdag den 17. januar 2012.
Efter generalforsamlingen er der fælles spisning i højskolens kantine. pensionister er vanen tro velkommen til
at deltage, også i den efterfølgende spisning.
Tilmeldingsliste vedr. spisning, bliver fremlagt på depotet. Sidste tilmelding til fællesspisningen er fredag den
27. januar 2012.

I Tinglev Midt/Biblioteket
Tilmeldingsliste til spisning ophænges på depotet

På lokalgruppens vegne
Jørgen Renner Christensen

DSB kantinen Sonnesgade 21.
Dagsordnen er ifølge vedtægterne og med efterfølgende spisning klokken 18.00 (Se opslag på tavlen).

På bestyrelsens vegne
Jesper Rodkjær Pedersen

LPO-DSB Lokalgruppe Århus
afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 19. januar 2012 kl. 13.00

LPO-DSB Lokalgruppe Nykøbing F

På vegne af lokalgruppebestyrelsen
Hans S. Merstrand

afholder ordinær generalforsamling

Lørdag den 28. januar 2012 kl. 10.00
I Hjemmeværnets lokaler v. FC Nykøbing Falster.
Dagsorden ifølge gældende vedtægter.
Forslag angående vedtægter skal være bestyrelsen i
hænde senest den 20. januar 2012. Der vil blive serveret
en let frokost. Efter generalforsamlingen vil der traditionen tro blive inviteret til fælles spisning. Pensionerede
medlemmer er velkomne til at deltage.
Dagsorden og tilmeldingslister bliver sat op på depotet.
Anders B. Petersen

LPO-DSB Lokalgruppe Aalborg
afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 18. januar 2012 kl. 12.30
I Håndværkernes Hus, Kattesundet 20, 9000 Aalborg.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Pensionister er meget velkomne til at deltage i den
efterfølgende spisning, hvorfor tilmelding er nødvendig
til kassereren på tlf. 2468 7571.
Bestyrelsen

LPO-DSB Lokalgruppe København
afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 26. januar 2012.
Tid og sted fremgår af opslag på depotet. Tilmelding til
spisning på fremlagte lister eller på sokris@dsb.dk
På gruppens vegne
Søren Max Kristensen
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LPO-DSB Korsør

LPO-DSB Lokalgruppe Odense

afholder ordinær generalforsamling

afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 1. februar 2012 kl. 18.00

Mandag den 16. januar 2012 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 30. januar 2012.

I Fagforeningernes Hus, Lumbyvej 11, 5000 Odense C
Dagsorden og tilmeldingsliste til spisning ophænges på
tjenestestedet senest den 16. december 2011.
Kim Kyhn
Lokalgruppeformand

På bestyrelsens vegne
Mogens Kleis

LPO-DSB Lokalgruppe Struer
afholder ordinær generalforsamling

LPO-DSB Lokalgruppen Næstved

Fredag den 20. januar 2012 kl. 13.30

afholder ordinær generalforsamling

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

Fredag den 27. januar 2012 kl. 14.00
i Metalhuset på Åderupvej 12 i Næstved.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Tilmeldingsliste til spisningen bagefter ophænges på
tavlen ved siden af kontoret.
Lars Hansen - LPO Næstved

På bestyrelsens vegne
Jan Bech Danielsen

DSB-LPO Lokalgruppe Fredericia
afholder ordinær generalforsamling

LPO-DSB LKI gruppe

Tirsdag den 17. januar 2012 kl.13.00

afholder ordinær generalforsamling

Mandag den 23. januar 2012 kl. 14.45
Hotel Plaza Odense, Østre Stationsvej 24, Odense.
Dagsorden ifølge vedtægter.
Efter generalforsamlingen er der fælles spisning,
hvorfor tilmelding er nødvendig.

I mødelokalet, Fredericiahallen.
Der vil være fællesspisning bagefter.
Dagsorden i henhold til gældende vedtægter.
P.B.V.
Palle Dahl

På bestyrelsens vegne
Jørn E Weiss

LPO-DSB Lokalgruppe Kalundborg
afholder ordinær generalforsamling

Onsdag den 25. januar 2012

Generalforsamlinger 2012
Det Blå Blad

Aarhus H. den 25. oktober 2011
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Jubilæumsliste 2012
40 års jubilæum
01. februar
Niels Marius Kildegaard Nielsen, Nykøbing F
15. februar
Hans Erik Sloth, Aarhus
01. juni
Tonny Wagner Johansen, København
Hans Jørgen Voetmann Nielsen, Nykøbing F
23. juli
Erik Jakobsen, Aarhus
24. september
Louis Gerhard Ingemann Antoft, Lki-gruppen
22. december
Kurt Bjørn Gulbæk, Fredericia

25 års jubilæum
01. januar
Jens Thornemann Hansen, København
Lars Schou Jensen, København
Niels Christian Hultmann Poulsen, København
Bent Helmer Rasmussen, Kalundborg
Freddy Jan Frederiksen, Nykøbing F
Rene Henri Rasmussen, Lki-gruppen
Bo Vingum Nielsen, Aarhus
14. januar
Preben Würtz Jensen, Aalborg
01. februar
Henrik Paw Nielsen, København
Poul Lindbjerg, København
Birgit Schmidt Nielsen, Kalundborg
Henning Winkel, Næstved
Kim Erling Nielsen, Tinglev
Jens Østerskov Hansen, Nykøbing F
Jesper Rose, København
01. marts
Torben Bjerregaard, København
Kim Grænge Andersen, København
Kenneth Langlet, København
Jørgen Peter Skov Nielsen, Aalborg
01. april
Jens Byrgesen, Nykøbing F
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01. maj
Allan Lindenskov Holm, København
Tonny Ib Jensen, København
Angle Tom Andreasen, Odense
Robert Eriksen, København
John Jørgensen,, Næstved
Per Roger Hansen, Nykøbing
Jens Peter Schou, Aarhus
17. maj
Olav Skjold, Lki-gruppen
01. juli
Kim Jensen, Fredericia
01. august
Michael Damgaard Petersen, København
Frank Wichmann, Fredericia
Tom Hemming Grønkjær Frederiksen, Fredericia
Jan Laursen, Fredericia
Peter Rasmussen, Aarhus
Hans Lund, Aarhus
Ole Leif Jørgensen, Aarhus
Søren Kirstein Pedersen, Aarhus
Henrik Mosbæk, Aalborg
Hans Trans Puggaard, Esbjerg
01. september
Kurt Nørgård, Aarhus
Lars Hedelbo, København
Jørgen Andersen, København
Torsten Kristian Hansen, Nykøbing F
01. oktober
Ulrik Bay Jensen, København
Ove Frank Hansen, Kalundborg
Jørgen Richard Kjellerup Hjorth, Lki-gruppen
Ole Skjelmose, Fredericia
01. november
Frank Svanholm Thomsen, Aarhus
Otto Willestrup Nilsson, København
Per Chabert, København
Arnold Ejner Rye Nielsen, Fredericia
Ole Steen Jepsen, Fredericia
Erling Villy Tychsen, Tinglev
Mogens Emil Helstrup Hauge, Esbjerg
Frank Esbensen, Odense
Frank Sørensen, Aarhus
Ole Hansen, Aarhus
Jens Clausen, Aarhus
Ole Møller Rust Nielsen, Struer
04. december
Carsten Mogensen, Aalborg
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Stemningsbilleder fra Aarhus

Broen ved Frederiks Allé med Aarhus H. i baggrunden

Aarhus spor 2 og 3. Tog mod Viborg og København

Anders Mølgaard på MY 1101

Jens Clausen fanget i P-risten

Fem litratyper i P-risten Aarhus

Lek Krüger

Lars Kjeldsen på MQ 4924

ejlskov
Bjarne H

Bo
Jørgensen

Lars Torp bortrangerer lyn 11

.F
Bjarne R

Jørgen
Andersen

Thomas H.
Søgaard

. Lassen

Jill Elisabeth
Knudsen

Næste nummer:
Stemningsbilleder fra Tinglev
Det Blå Blad

Poul Juhl-Godballe
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Ansøgning til jobbet som administrerende direktør i DBS
Som ekspert i katastrofale foretagender vil jeg – Ib Immergeil von Narkussen – hermed gerne ansøge om
stillingen som administrerende direktør i DBS.
Nogle vil måske mene, at det er halsløs gerning, men da jeg har ledet større og mere skandaleramte fallitboer, så betragter jeg nærmest stillingen her som et naturligt otium skabt specielt til mig.
Der kan jo overhovedet ikke herske tvivl om, at DBS har brug for en stærk mand udefra, som kan komme
og ryste posen. Efter at have læst de fyldestgørende rapporter over firmaets tilstand, så vil jeg straks sørge
for effektiviseringer på minimum 7 %, hvilket vil medføre, at en lokomotivfører vil komme til at arbejde
mindst 1 time og 53 minutter hver dag. Direktionen vil være undtaget for denne effektivisering: For den vil
Fair Løsnings 12 daglige minutter fortsat være gældende.
For at imødekomme det stigende passagertal og den stadige mindre mængde køredygtigt materiel, vil jeg
indføre en udvidelse af driftsdøgnet fra 24 til 30 timer. Herved kan vi transportere et større antal passagerer
uden at indkøbe yderligere materiel. Lønningerne skal holdes i ro eller falde, men jeg vil til gengæld arbejde
på at få fjernet millionærskatten, så lokomotivførerne vil opleve en reallønsstigning. Personalets fridage skal
fremover konverteres til omsorgsdage, som kan anvendes af alle, der har hjemmeboende børn over 60 år.
Jeg vil erstatte præcisionsledelse med ”Bunga-Bunga” ledelse. Det vil drastisk reducere uniformsbudgettet,
da alle kvindelige medarbejdere skal have meget sparsomme ”Bunga-Bunga” uniformer, og der vil af samme grund fremover kun blive ansat kvinder mellem 16 og 25 år med målene 90-60-90.
På sigt er det mit mål at udfase togdriften og kun bevare billetsalget, da det er her indtægterne er. Herefter
kan Sølvgade – som et PR stunt – gives til de hjemløse, hvorefter DBS’s aktiver flyttes til Cayman Islands.
Hvis I har brug for:
- En leder med et lyst sind, som er god til at sprede godt humør og sine gener (jf. ”Bunga-Bunga”)
- En leder der er fuld af varm luft i en kold tid
- En leder med stor erfaring med italienere
Så kig kun en vej.
Med venlig hilsen
Ib Immergeil von Narkussen

CV:
Tryggevælde Skole
Studentereksamen på Wikipidia-gymnasiet
Kommunalansat i Ålborg Kommune under Marius Andersen
Kommunalchef i Farum
Onkel Anders i Far til 4 i sneen
Vingrosserer og hofleverandør til Farum Kommune
Konsulent hos Kurt Thorsen 3 år
Aftrædelsesordning 6 mdr. Vestre Fængsel
Bygningsrådgiver hos R. Trads
Økonomichef i IT Factory og Stein Baggers højre hånd
Ferie 3 mdr. Horserød
Chefkonsulent Kabul Bank & Casino
Rådgiver I Eik Bank
Gældsrådgiver for den græske regering
Udvikler egenhændigt Bunga Bunga konceptet
Pt indehaver af eget Coaching Bureau ”Snyd og Gnask”
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