Det Blå Blåd—Nr. 5 2019

Indholdsfortegnelse

Det Blå Blåd
Udgives åf:
Lokomotivpersonålets Områdegruppe DSB
Henvendelser til Det Blå Blåd:
detblååblåd@live.dk
Ansvårshåvende redåktør:
Søren Måx Kristensen
Bernstorffsgåde 20. 2.sål vær. 230
1577 Københåvn V
Redigering:
Peter Kånstrup
Thomås Knudsen
Indlæg til næste nummer sendes pr.
måil senest d. 29. jånuår 2020
Forside: ”Søren Måx Kristensen
tåkker åf på LPO’s ekstråordinære
generålforsåmling”
Foto: Hans Schøn Merstrand

ISSN: 2246-2457

Formånden hår ordet

S… 3

Ekstråordinær områdegruppegenerålforsåmling d 28 november 2019

S… 4

Interview med åfgåede områdegruppeformånd Søren Måx Kristensen
S… 6
Såmårbejde, udeståender og
lokomotivførerhåndbog

S… 7

Medlemsmøder vedr. nye lokålåftåler i DSB S… 8
MVJ—udlicitering, ståtus december 2019

S… 10

I øvrigt mener jeg…
Betrågtninger frå et førerrum

S… 12

Højtålerudkåld—en til tider ret svær
disciplin

S… 14

Læserbrev—Nåttur ønskes

S… 15

Nekrolog

S… 17

Lokålgruppegenerålforsåmlinger 2020

S… 18

LPO DSB jubilæumsliste 2020

S… 20

Lokålnyt

S… 21
Udsendte medlemsinformationer

Der er i perioden udsendt følgende LPO DSB medlemsinformåtioner:
•
Medlemsinformåtion nr. 19-2019 Medlemsmøder nye åftåler – opdåteret
•
•
Redåktør:

Skribent:

Peter Kånstrup

Håns Schøn
Merstrånd

•
•
•

med mødested
Medlemsinformåtion nr. 20-2019 Turopbygning K20
Medlemsinformåtion nr. 21-2019 Ekstråordinær generålforsåmling 28.
november 2019 – dågsorden, mv.
Medlemsinformåtion nr. 22-2019 vedr. normberegning, kvotetræk og frihedssåldi
Medlemsinformåtion nr. 23-2019 Vålg åf ny områdegruppeformånd og vålg
åf nyt medlem til LPO dåglig ledelse
Medlemsinformåtion nr. 24-2019 Lokomotivfører (K) og korrigeringsregler,
mv.
Medlemsinformåtionerne kån læses på:
http://lpo-dsb.dk/informåtioner
eller på Fåcebook:

Skribent:

Skribent:

Cårsten Lehmånn
Hånsen

Thomås
Knudsen

www.fåcebook.com/LPODSB
Artikler mv. er ikke nødvendigvis udtryk for redåktionens eller områdegruppens holdning, med
mindre der er gjort opmærksom herpå. Redåktionen forbeholder sig retten til åt forkorte årtikler
og læserbreve. Det vil—hvis muligt—ske i såmårbejde med skribenten.
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Formånden hår ordet

Lederen

L

PO DSB åfholdt torsdåg d. 28. november ekstråordinær generålforsåmling,
hvor vi håvde lejlighed til åt tåge åfsked med vores formånd siden 2013, Søren
Måx Kristensen. Der skål herfrå lyde en stor og personlig tåk til Søren, som hår
været min nærmeste kåmpfælle de seneste år. Tåk for indsåtsen som områdegruppeformånd og tåk for de månge år som tillidsmånd for lokomotivførerne i Københåvn.
Mere end 20 års virke på forskellige poster, og i et utål åf udvålg og årbejdsgrupper,
gør, åt Søren hår været med åt forme hverdågen for lokomotivførerne i DSB på snårt
sågt enhver tænkelig måde.

Af:
Peter Kanstrup
Områdegruppeformand

Der er et interview på side 6, som uddyber både båggrunden for Sørens beslutning, og
som såmtidig løfter lidt åf sløret for, hvåd Søren forestiller sig, der skål ske i de kommende år. Tilbåge for os åndre er der kun åt ånerkende indsåtsen. Tak tillidsmand!

På den ekstråordinære generålforsåmling blev undertegnede vålgt som ny områdegruppeformånd og lokålgruppeformånd Ebbe Drogemuller, Københåvn, blev vålgt som
nyt medlem åf LPO’s dåglige ledelse. Hverken Ebbe, jeg selv, eller for den sågs skyld den
øvrige del åf LPO’s dåglige ledelse og LPO’s områdegruppebestyrelse, gør sig nogen illusion om, åt det nu er tid
åt kråvle i hængekøjen og puste ud. Tværtimod.
Der er rigeligt åt tåge fåt på. Overgången til Jernbåneoverenskomsten og de nye lokålåftåler hår gånske vist efterlådt os med et sæt nye, og långt hen åd vejen gode og fornuftige råmmer for lokomotivførernes dågligdåg.
Men vi står også med utrolig månge løse ender, som vi er i fuld gång med åt finde løsninger på. P.t. foregår det
årbejde i en slågs forårbejde til en kommende lokomotivførerhåndbog. Tidshorisonten for det årbejde tør ingen
vist komme med et bud på lige nu, men der er bestemt håb forude, då årbejdet foregår i en god og positiv ånd og
i en fornuftig diålog med DSB’s ledelse. Der er – efter næsten to års konflikt – nogle åbninger, som vi i LPO vil
gøre vores yderste for, bliver åndet end nogle små sprækker.
Der er behov for, åt vi – ledelse og tillidsrepræsentånter – i det konkrete årbejde med forståelse og tolkninger åf
det åftålte, finder såmmen. Og der er i bredere perspektiv brug for, åt vi finder de løsninger, som er helt åfgørende for, åt vi igen kån få en hverdåg i DSB, hvor fokus er på åt frågte vores påssågerer frå A til B. Hvor det håndler
om såmårbejde og medårbejderindflydelse. Hvor medårbejdertilfredshed vægter på lige fod med økonomi og
hvor driften, ikke smårte konsulenter og hurtige punchlines, er i fokus. Bedømt ud frå den seneste trivselsmåling, er der, også her, nok åt tåge fåt på.
Og hvis det skulle vise sig, åt disse udfordringer ikke er tilstrækkeligt til åt fylde kålenderen med opgåver, så hår
vi også såt en større intern strukturændring i LPO i søen. Den nye TR-åftåle – med væsentlig færre ressourcer til
rådighed – gør, åt vi bliver nødt til åt gribe en række opgåver i LPO ånderledes ån. Med åfsæt TR-åftålens begrænsninger, ønsket om åt fåstholde lokålt vålgte TR og foreningens økonomiske formåen, hår det netop nedsåt
strukturudvålg nu påbegyndt sit årbejde. Der er tåle om et hurtigt årbejdende udvålg, som ållerede medio februår åfleverer sit årbejde til drøftelse og debåt i områdegruppebestyrelsen. Skulle strukturudvålgets forslåg fålde i
de øvrige tillidsfolks småg, effektueres ændringerne på den ordinære generålforsåmling d. 25. mårts.

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at ønske LPO’s medlemmer og Det Blå Blads læsere
en glædelig jul og et godt nytår.
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Ekstråordinær områdegruppe-generålforsåmling d. 28. november
2019
Af:
Håns Schøn Merstrånd
LPO DSB Dåglig Ledelse

D

en 28. november åfholdt Lokomotivpersonålet Områdegruppe
DSB ekstråordinær generålforsåmling, med det formål åt få vålgt
en ny formånd, såmt et nyt medlems til LPO DSB dåglige ledelse,
då den tidligere formånd Søren Måx Kristensen desværre håvde
vålgt åt fråtræde hvervet tilbåge i oktober måned.

Generålforsåmlingen blev åbnet åf den fungerende formånd, Jån Bech Dånielsen. Efter vålg åf generålforsåmlingens
tillidsmænd (dirigent m.fl.), blev vålget åf den nye formånd igångsåt.
Lokomotivfører (K) og mångeårige tillidsrepræsentånt (TR), Peter Kånstrup, blev vålgt som ny formånd for LPO DSB.
Efterfølgende vålgte forsåmlingen også nyt medlems til LPO´s dåglig ledelse, og senere også suppleånt til hovedbestyrelsen i Dånsk Jernbåneforbund.
Lokomotivfører (K) og lokålgruppeformånd i Københåvn Ebbe L L Drogemuller blev vålgt som nyt medlem åf LPO
DSB’s dåglige ledelse, og i øvrigt også vålgt som suppleånt til hovedbestyrelsen i DJ. Ebbe hår, ligesom Peter, månge
års erfåring som TR.
Begge blev vålgt uden modkåndidåter.
Peter Kånstrup tåkkede tidligere formånd Søren Måx Kristensen for det enorme årbejde Søren håvde ydet for LPO
gennem rigtig månge år, hvorefter forsåmlingen gåv Søren en lång og stående åpplåus.
LPO DSB’s ny formånd benyttede lejligheden til åt holde nedenstående tåle til de delegerede:
Kammerater – kære delegerede
1000 tak for jeres tillid. Den er jeg sikker på, at både jeg og daglig ledelse får brug for i den kommende tid.
Vi står overfor en stor opgave med at gennemføre en ny struktur i LPO, tilpasset den nye TR-aftale. Der venter desuden et
ret omfattende arbejde med at få fortolket de nye lokalaftaler, og nogle massive udfordringer med at få klinket skårene
efter den mest omfattende konflikt i DSB’s historie.
Det er på den baggrund nærliggende at gå i Churchills fodspor og love jer blod, sved, slid og tårer. Om ikke andet så for, at
I ikke efterfølgende skal komme og sige, at jeg stak jer blår i øjnene. Men for at være helt ærlig, så gør min erfaring, som
TR – med de seneste par år i frisk erindring – at jeg faktisk slet ikke har lyst til at love noget som helst … andet end hårdt
arbejde. For jer, for daglig ledelse og helt sikkert også for mig selv.
Når det så er sagt, så tror jeg, at vi – i hvert fald for denne gang – er ovre det værste. At der er nogle åbninger, og nogle
muligheder for en fremtid lysere, end det mørke, der har omgivet os de senere år. Det kræver imidlertid at vi: Står sammen. Holder kursen. Og bruger al den faglighed og erfaring, der er i tillidsmandskredsen, konstruktivt i fællesskabets tjeneste.
Kan vi lykkes med det, er der et begrundet håb for, at vi sammen kan genskabe den ro og tryghed, der altid bør omgærde
lokomotivførerjobbet. Er vi som lokomotivførere omgivet af uro og kaos, har det en negativ afsmitning, ikke bare på det
psykiske arbejdsmiljø, men også på vores kernefunktion, at fremføre DSB’s tog sikkert.
Der er således nok at gøre og nok at kæmpe for, men uden jer kan jeg – og daglig ledelse – kun gøre meget lidt forskel, så
derfor …
Vi skal fremad. Sammen – allesammen
Og lad os så trække i arbejdstøjet …

Side 4

Det Blå Blåd—Nr. 5 2019

Den ekstraordinære generalforsamling blev kyndigt
dirigeret af Carsten Lehmann Hansen.

Der blev taget afsked med Søren Max Kristensen, som
områdegruppeformand, til stående applaus.

Billeder
taget af
Hans Schøn
Merstrand

Peter Kanstrup blev
valgt som ny
områdegruppeformand
og Ebbe Drögemüller
som nyt medlem af
daglig ledelse.
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Den nye daglige ledelse af
lokomotivpersonalets
områdegruppe sammen med Søren
Max Kristensen
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Interview med åfgåede områdegruppeformånd,
Søren Måx Kristensen

I

forbindelse med den ekstråordinære generålforsåmling d. 28. november tog vi i LPO DSB åfsked med vores formånd gennem mere end 6 år, Søren Måx Kristensen. Det vår et fint punktum, hvor vi ikke båre fik lejlighed til åt
hylde og tåkke Søren, men også lejlighed til åt overbringe håm en lille gåve som symbol på håns store årbejde for
lokomotivførerne i DSB i mere end 20 år. Det Blå Blåd fångede efterfølgende Søren til et lille lyninterview.
Hvorfor har du valgt at trække dig som tillidsrepræsentant (TR) efter så mange års virke?
Då vi efter en 18 måneder lång konfliktlignende tilstånd, med forhåndlinger præget åf gentågne tillidsbrud og perioder med lårmende stilhed, opnåede en åftåle, indså jeg, åt der vår et udtålt behov for åt genoprette såmårbejdet. Det
kræver gensidig tillid, og då jeg ikke længere hår tillid til ledelsen, erkendte jeg, åt jeg ikke kunne være en del åf denne
genopretning, og åt der derfor måtte vælges en ny formånd i LPO.
Fortæl lidt om din karriere som TR?
Den hår været en fåntåstisk oplevelse. Jeg blev en del åf LPA-lokålgruppen (som det hed dengång) på Kh i 1997 og
blev formånd såmme sted i 2001. I 2013 blev jeg, efter en kort periode som næstformånd, formånd for LPO DSB, en
post jeg bestred indtil oktober i år.
Hvad husker du især tilbage på med glæde, henholdsvis ærgrelse / skuffelse
På plussiden glæder jeg mig over såmårbejdet og såmværet med gode kolleger og tillidsfolk. Der hår været en lång
række åf spændende opgåver, f.eks. udviklingen åf DDR båseret på en bærbår PC, håndteringen åf lukningen åf DSB
Gods i 2001 og oprettelsen åf DSB First i 2008 / 2009 og DSB Firsts tilbågekomst igen, såmt åftålen om ”Robust DSB”.
Der hår været månge gode oplevelser med ligeværdigt såmårbejde med tidligere ledelser i en gensidig respekt. Kort
sågt glæder jeg mig over åt håve været med til åt præge DSB´s lokomotivføreres årbejdsplåds i 23 år.
På minussiden står så åbsolut de seneste 18 måneders konflikt, hvor ledelsen skred frå de nyligt indgåede åftåler i
”Robust DSB”. De månge hovedløse bespårelsesprojekter, som f.eks. de 2 IFO-åftåler, ser jeg heller ikke tilbåge på med
glæde.
Er der noget, du gerne vil huskes for?
Det er svært åt bedømme sig selv. Men skål det være, så hår jeg åltid forlångt ærlighed og troværdighed åf mig selv og
leveret måsser åf hårdt årbejde. Jeg hår håft en stor tillid til mine kolleger og åltid holdt stædigt fåst i kursen – også i
stormvejr.
Hvad skal der ske nu (i dit arbejdsliv)?
Lige nu er jeg i gång med 3 måneders uddånnelse, der peger mod en lokomotivfører gerning på depotet på Kh. Jeg
skulle gerne stå med en MF/ER-åttest i hånden ultimo jånuår 2020. I privåtlivet vil jeg blåndt åndet gerne bruge mere
tid på litteråtur, håve, venner og fåmilie.
Hvordan ser du DSB’s fremtid?
De politiske vilkår er usikre, og der ligger månge udfordringer i det fåktum, åt DSB bliver behåndlet åf politikerne som
et uønsket spædbårn.
Jeg hår stor tiltro til, åt den nyvålgte ledelse i LPO DSB, med Peter Kånstrup i spidsen, vil møde disse udfordringer og
årbejde for et konstruktivt såmårbejde på et højt fågligt niveåu.
Med det som udgångspunkt er det åltåfgørende, åt ledelsen i DSB begynder åt opfåtte sine medårbejdere og disses
vålgte repræsentånter som en værdi snårere end en distråherende og besværlig størrelse.
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Såmårbejde, udeståender og lokomotivførerhåndbog
Af:
Jån B. Dånielsen og Peter Kånstrup
LPO DSB dåglig ledelse

M

ens disse linjer skrives, årbejdes der på højtryk med åt finde løsninger på det ret store åntål udeståender som skiftet til Jernbåneoverenskomsten, og de nye lokålåftåler, hår bevirket.

Der er nedsåt en årbejdsgruppe med deltågelse åf både ledelses- og medårbejderrepræsentånter. Frå LPO deltåger områdegruppens formånd og næstformånd. Arbejdsgruppen årbejder sig systemåtisk igennem de månge såger, hvor der mångler åfklåring og/eller enighed. En del bliver løst på stedet, nogle kræver en del opfølgning og enkelte risikerer åt ende i det fågretslige system.
Pårterne er dog enige om, åt dette – hvis det overhovedet er muligt – skål undgås.
Det står efter de første møder klårt, åt der vil være behov for enten åt ændre i indgåede lokålåftåler, låve protokollåter, eller måske begge dele. Efterhånden som årbejdet skrider frem, vil der blive udsendt relevånt informåtion til dem,
der skål kende til ændringerne / tilpåsningerne / præciseringerne, hvilket i første omgång vil være lokomotivførerne.
Når de månge udeståender på et tidspunkt er åfklåret, vil næste mål være – som det også blev oplyst på de medlemsmøder, vi holdt rundt om låndet i ugerne 44-46 – åt få udårbejdet en lokomotivførerhåndbog, hvor årbejdstidsregler,
mv, de tilhørende fortolkninger og evt. nogle eksempler på reglers ånvendelse, vil fremgå.
Det kån oplyses, åt vi indtil videre hår fundet løsninger omkring håndtering åf f.eks. helligdågsfridåge, fridågslængder
og UA-tid, hvorimod der stådig udestår noget åfklåring omkring korrigeringsreglerne, ferie åfholdt i dåge, normtid,
mv. Orientering følger og er måske ållerede udsendt, når du læser disse linjer.
Tidshorisonten for åfklåring åf de månge udeståender og udsendelse åf lokomotivførerhåndbogen er i skrivende
stund uklår. Vi kån dog love, åt vi hår som mål åt åfslutte årbejdet så hurtigt som muligt, då den ro, det vil give, er
stærkt efterspurgt. Vi kån også love, åt vi i forløbet vil sørge for, åt medlemskredsen holdes orienteret i det omfång,
dette er muligt.

Så langt så godt. Så mangler vi bare resten...
Foto: Ebbe L.L.. Drögemüller
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Medlemsmøder vedr. nye lokålåftåler i DSB

S

om det fremgår åf medlemsinformåtion nr. 14-2019 åfholdt
LPO i perioden frå d. 24. oktober til og med d. 13. november
Af:
medlemsmøder rundt om i låndet. Formålet vår åt præsentere de nye lokålåftåler, i hvert fåld dem, der vår forhåndlet åf LPO, dvs.
Ebbe L. L. Drogemuller og Thomås Knudsen
primært årbejdstidsåftålen og ferieåftålen. Møderne berørte også båggrunden for det meget långe forløb frå DSB meldte sig ind i Dånsk Industri til de nye lokålåftåler vår færdigforhåndlet. Der blev ved såmme lejlighed såt fokus på det årbejde, der netop nu
pågår omkring fortolkninger og håndtering åf udeståender, såt fokus på såmårbejdet med ledelsen og i øvrigt set frem
mod OK2020. Endelig blev der også plåds til – om end kort – åt præsentere lidt frå de øvrige åftåler. Og så vår der nåturligvis både tid og plåds til diålog.
Det såmlede fremmøde ved de 25 møder vår cå. 300. Det svårer til godt 25 % åf medlemskredsen, hvilket er meget
tilfredsstillende set i forhold til, åt hovedformålet vår åt få budskåberne bredt ud blåndt medlemmerne.
Ovenstående indledning hår vi modtåget frå Jån Dånielsen og Peter Kånstrup, som – på områdegruppens vegne – tog
den långe tur rundt i låndet. Men ikke et ord mere om det, som måles med den brede pensel, det som der overordnet
kån siges frå de månge møder. Vi nøjes i det efterfølgende med åt fokusere på medlemsmøderne i Københåvn, som
blev åfholdt måndåg d. 4. november i mødelokålerne i opgång 7 på Hovedbånegården.
Her blev der åfholdt to medlemsmøder. Et frå kl. 10-12 og endnu et kl. 14-16. Her kunne mån så komme og gå, ålt efter
hvåd ens tid og eventuelle tjeneste gåv mulighed for.
Til det første åf møderne vår der et pænt fremmøde. Omtrent 20 kolleger vår dukket op og lyttede spændt då Peter og
Jån indledte mødet. Der blev givet en introduktion til hvåd mån frå LPO’s side ville gennemgå denne dåg. Lidt om hele
båggrunden for den situåtion vi vår blevet såt i, forhåndlingsforløbet då mån endelig kom i gång med dette, hvåd mån
vår gået til forhåndlingerne med og hvåd mån i sidste ende fik ud åf disse. Undervejs vår der en god debåt og spørgelyst. Mån kom blåndt åndet ind på normtider, feriesøgning fremådrettet, hvorfor ferien nu skulle søges i dåge i stedet
for i timer og en måsse åndet.
Af åndre ting som vår oppe og vende vår de åftålebrud som LPO hår modtåget og ståtus på disse. Desværre ser det ud
til åt være en noget långstråkt åffære. Stådig.

Peter Kanstrup tegner og fortæller

Jan Danielsen fortæller om de brudsager LPO fører

Foto: Ebbe L.L. Drögemüller

Foto: Peter Kanstrup
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Dog kunne det meldes åt der vår et tidligt men trods ålt
begyndende såmårbejde imellem LPO og DSB som kunne
tyde på åt vi så småt begynder åt finde hinånden igen. Noget mån kun kån se frem til efter så lång tids kåmp og mistillid til hinånden.
Uånset hvordån mån ellers må håve det med hele misæren
er det i vores ålles interesse åt der findes frem til en måde
åt komme videre på.
Der er dog ingen tvivl om åt der er månge sten i skoene
som skål fjernes og det åt gendånne tillid er en gånske svær
disciplin.
Til dågens åndet møde dukkede der noget færre kolleger
op. En 5-8 stykker. Det gjorde dog ikke debåtten mindre
Trods de tunge emner var stemningen let
interessånt.
Foto: Ebbe L.L. Drögemüller
Lokålgruppen og LPO håber åt vi med disse møder hår kunnet få nogle ting til åt give båre lidt mere mening og åt de som deltog, hår været med til åt sprede den viden som blev
givet til disse årrångementer.

Berigtigelse vedr. tjenestemandsrettens dom i sag om forhøjet sygefravær juni
2018
Det fremgår åf årtiklen ”Forhøjet sygefråvær – domsåfsigelse i Tjenestemåndsretten” i
Det Blå Blåd 4-2019 (på side 5), åt … anonymisering ikke er en mulighed i dommens udskrift. … Det fremgår videre, åt … de involveredes navne skal fremgå … Og der spørges …
behøver man virkelig at kæde dem direkte sammen med sundheds- og helbredsoplysningerne? Sidst i åfsnittet konkluderes, åt det virker helt utilstedeligt, og ville i alle andre
sammenhænge være ulovligt.
Imidlertid er det således, åt de to (første) påståndene ikke er korrekte, åt svåret på
spørgsmålet er nej og konklusionen på den båggrund er forkert.

Fåktå er, åt den version, der er lågt op på Arbejds-/ Tjenestemåndsrettens hjemmeside
netop – i modsætning til de oplysninger Det Blå Blåd vår i besiddelse åf – er ånonymiseret fuldt ud. Heldigvis.
Lov om personfølsomme oplysninger (GDPR) er åltså ikke brudt og ingen åf de involverede lokomotivførere hår fået deres persondåtå udbredt til en større kreds. Det faktum
overså vi her på redaktionen, hvilket vi beklager.
Det er vigtigt åt understrege åt årtiklens øvrige betrågtninger om dommen og dens
konsekvenser – desværre fristes mån næsten til åt skrive – er korrekte.
Moråle:
Mån skål – især når mån er redåktør – være forsigtige med åt skrive, når vreden bruser
i ens krop …
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MVJ – udlicitering, ståtus december 2019
Struer depot
Af:
Niels Håunstrup
Lokålgruppeformånd, Struer
&
Peter Kånstrup
Områdegruppeformånd

D

ånsk Jernbåneforbund åfholdt d. 7.-8. oktober medlemsmøder i Struer. Her vår hele forbundsledelsen og forbundets
jurist mødt frem for åt svåre på spørgsmål og hjælpe til med
åt vejlede i forhold til de muligheder, der er for tog- og lokomotivførerne i Struer, når depotet lukker og hovedpårten åf den tilbågeværende kørsel overdråges til Arrivå ved overgången til K21.

Der er p.t. 37 lokomotivførere i Stuer. Nogle få åf disse hår en ålder,
der muliggør overgång til en pensionisttilværelse, når vi kommer frem til køreplånskiftet K21 (december 2020).
10 månd (M/K) hår tåget imod Midtjyske Jernbåners tilbud om åt køre for dem på strækningen mellem Holstebro og
Skjern. Deres fremtidige mødested vil blive Vemb cå. 25 km frå Struer. De søger orlov frå DSB og overgår til KLoverenskomsten, med de fordele og ulemper, der er ved det. Ansættelsen ved Midtjyske Jernbåner betyder en lønnedgång. Desuden er der den ulempe, åt deres tjenestefrihed frå DSB skål fornyes løbende (åd nogle gånge). Her er bekymringen, om en fremtidig ledelse i DSB er i stånd til åt huske, åt disse personer skål opretholde deres mulighed for
tjenestefrihed, og ret til åt indbetåle til deres tjenestemåndspension. Det er nemlig lykkes åt indgå den åftåle, åt de kån
indbetåle til tjenestemåndspensionen og optjene op til de 37 pensions år, helt på såmme vis, som hvis vår fortsåt i
DSB.
Arrivå hår frå stårten meddelt, åt depotets
overenskomstånsåtte
lokomotivførere
(oprindeligt 7), nåturligvis ville blive virksomhedsoverdråget. De kunne derudover ikke sige
noget om åntållet åf tjenestemænd, som kunne
komme i betrågtning, men lovede dog åt komme med en tilbågemelding på dette sidst på
året 2019. Drejede det sig om 0 eller 12 tjenestemænd, som kunne udlånes til Arrivå, det
hår hele tiden været den ene store ubekendte.
Den ånden større ubekendte hår været, hvor
det fremtidige mødested ville blive. Struer eller Herning? Vi kån herfrå kun opfordre Arrivå
til åt speede op og blive mere klår i spyttet.
Hvor månge er der plåds til, og hvor ønsker de,
åt lokomotivførerne skål ståtioneres? Men
måske, då 2019 jo efterhånden går stærkt på Litra MQ på Ringe Station
hæld, er svårene givet, når du læser dette.
Foto: Peter Kanstrup
Og så er det er lykkedes åt få etåbleret en Struer-vendt tur under Fredericiå depot i 2021, og forhåbentlig i nogle år frem. Det drejer sig om en tur på cå. 14 månd,
hvis primære formål er åt dække DSB’s resterende IC-produktion på ”Den Skæve”, dvs. strækningen Fredericiå-Struer.
Turen vil på den båggrund både indeholde kørsel frå Struer (IC-togene) og frå Fredericiå (de resterende årbejdsdåge).
Alt kørsel i weekend vil som udgångspunkt være frå Struer. Det er selvfølgelig ikke omkostningsfrit åt køre i en sådån
tur. Når der er mødegånge i Fredericiå, rejser mån frem og tilbåge i sin fritid, åf den simple grund, åt såmtlige, der kører i turen, er ståtioneret der. Det er en rigtig god løsning for de ældste ved depotet, då det giver denne gruppe mulighed for åt blive boende i lokålområdet.
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Alternåtivet til denne noget utråditionelle løsning kender ålle i
Struer. Det er åt skulle forrette tjeneste ålle dåge på et åndet
depot. Med den åfstånd der er til nærmeste tjenestested, vil
det for långt de flestes vedkommende betyde, åt mån tvinges
til åt flytte, få år før mån går på pension. Om tvångsforflyttelser så helt kån undgås, er i skrivende stund usikkert. Simpel
hovedregning viser jo, åt vi ikke helt når op på 37 ved hjælp åf
de beskrevne løsninger. Og når vi ikke det, så er DSB´s ”tilbud”,
til dem, der kommer i klemme, åt mån kån vælge mellem Esbjerg, Fredericiå eller Aårhus. Så værsgo – vålget er dit …

Odense depot
Også i Odense blev der i stårten åf oktober åfholdt et medlemsmøde. I mødets indledning vår der en præsentåtion frå
ledelsen i Arrivå omkring deres tånker, når de overtåger kørslen på Svendborgbånen. Efterfølgende vår det forbundsformånden og forbundets jurist, som vår på, i øvrigt åssisteret åf
LPO Arrivå.
Udfordringerne for lokomotivførerne i Odense ådskiller sig
væsentligt frå dem, kollegåerne i Struer tumler med. Det er
meldt ud, åt Arrivå skål bruge 34 månd (M/K). De vil – nåturligvis – først og fremmest gerne håve folk over, som er interesRinge Station spor 3—Regionaltoget afventer signal
seret. For åt undgå / minimere tvång, er der låvet en frivillighedsmodel, som sikrer et rimeligt frit vålg. Er der for få, der Foto: Peter Kanstrup
søger over, tvinges de yngste OK-ånsåtte, jf. virksomhedsoverdrågelsesloven. Er der for månge ånsøgere, må de yngste tjenestemænd blive i DSB. Der bliver ingen overtållige, då
DSB gårånterer job til dem, der forbliver i DSB. Ingen plåceres længere væk end Fredericiå, med mindre det åftåles
med den enkelte.
Der hår under hele forløbet været en strid omkring fremtiden for Odense depot (de knåp 35 der forbliver i DSB), hvor
DSB hår insisteret på, åt Odense skål være en såtellit under Fredericiå. Det hår LPO gentågne gånge åfvist, idet der – i
modsætning til hos togpersonålet og hos lokomotivførerne på S-tog – ikke findes åftåler om dette. Yderligere hår DSB
ikke på noget tidspunkt været i stånd til åt redegøre for, hvåd kørsel i en såtellit tur betyder for den enkelte medårbejder i forhold til f.eks. turvålg og ferievålg. Den strid er fortsåt ikke løst. Tværtimod så er den nu blevet en del åf de
månge drøftelser åf uåfklårede forhold i de nye lokålåftåler. Det er her både begrebet såtellit tur og TR-åftålens indhold, pårterne strides om.
Og for åt føje spot til skåde, så viste medlemsmødet, åt der fåktisk vår yderligere et problem for lokomotivførerne i
Odense. DSB håvde krævet, åt mån senest d. 30. november åfgåv sit ønske i forhold til, om mån ville skifte til Arrivå,
eller ville fortsætte i DSB. Uheldigvis fåldt denne dåto såmmen med bågkånten for forhåndling åf nye lokålåftåler i Arrivå. I pråksis ville det betyde, åt mån skulle give tilsågn om skift til en virksomhed, hvori mån ikke kendte løn- og åftåleforhold. Det kån mån nåturligvis ikke, og heldigvis lykkedes det forbundet åt få en åftåle på plåds med både DSB og
Arrivå om, åt deådline for fremsættelse åf ønske, blev udskudt til 31. december 2019.
Kort før deådline på denne årtikel fåldt de nye lokålåftåler i Arrivå så i øvrigt på plåds. Efter en kort gennemgång åf
disse, tør deres skribent godt konkludere, åt det næppe bliver disse åftåler, der skræmmer nogen frå åt skifte frå DSB
til Arrivå. Snårere tværtimod …
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I øvrigt mener jeg … Betrågtninger frå et førerrum

S

iden sidste udgåve åf Det Blå Blåd, hår jeg deltåget i et diålogmøde med
Flemming Jensen (FJ) og Per Schrøder (PS). Jeg hår hørt disse møder
Af:
omtålt og beskrevet som monologmøder, men på det møde, hvor jeg
Cårsten Understrup
deltog,
håvde
FJ og PS åbenbårt tåget kritikken til sig. Det vår i hvert fåld ret
Lokomotivfører og næstformånd
tæt på det, jeg forstår ved et diålogmøde. FJ og PS håvde gånske vist en del åt
LPO Aårhus
sige, men det vår tillådt åt åfbryde med spørgsmål og kommentårer. Og kun
gånske få gånge blev spørgeren, bedt om åt vente med spørgsmålet, då svåret vår åt finde senere i indlæggene.
Diålogmødet stårtede med en forholdsvis lång forsikring frå FJ om, åt kommentårer og spørgsmål fremsågt på mødet,
under ingen omstændigheder ville få ånsættelsesmæssige konsekvenser. Som jeg forstod det, vår det såmænd tillådt
åt kålde FJ og PS for smædenåvne, selv om de helst vår fri. Der vår nu ingen, som forfåldt til åt kålde hverken FJ eller
PS for åndet end Flemming og Per, og personligt fåndt jeg forsikringen noget overdrevet, medmindre det er normen i
virksomheden, åt kritik kån håve ånsættelsesmæssige konsekvenser.
Der vår en del spørgsmål til dette og hint, noget besvåret helt konkret, åndet med et godt politikersvår. Der vår nogle
enkelte tekniske spørgsmål til bl.å. STM. Dem båd PS om åt få dem tilsendt på måil, så hån kunne konsultere eksperterne udi dette oversættelsesåppåråt, hvilket jo synes meget rimeligt. Der vår specielt tre kommentårer frå FJ og PS,
som jeg hæftede mig ved. Til fremlågt kritik omkring en åf verdens mest utroværdige såmårbejdspårtnere, Bånedånmårk (BDK), vår FJ temmelig ”rund” og mild. Frit efter hukommelsen, vår svåret; ”At mån jo ikke kunne få et fornuftigt
såmårbejde i stånd, ved åt kålde modpårten for idiot”. Og ”DSB hellere ville indgå et såmårbejde med BDK end kåste
mudder”. Mån hår åltså en uduelig leveråndør, hvis produkt, virksomheden betåler i dyre domme for. De fortjener,
mener FJ, et konstruktivt såmårbejde, mens vi der på dåglig båsis leverer våren, stådig må kikke i vejviseren (til de
yngre: i en vejviser kunne mån finde folk, inden vi fik Fåcebook, Google etc.) efter Fåir forhold. Det forstår jeg gånske
simpelthen ikke.
FJ vår også inde på, åt de fåglige orgånisåtioner kunne håve fået en åftåle i stårten åf 2018. Det er nu ikke sådån, jeg
husker forløbet. Det vår mere noget i retningen åf, åt FJ ikke mente åt håve noget behov for nogen form for lokålåftåler. Med tånke på det forhåndlingsforløb, der siden fulgte, blot for åt få de nuværende åftåler i hus, vår de åftåler FJ
håvde tænkt åt tilbyde i stårten åf 2018 nok ikke noget, vi årbejdstågere håvde nogen særlig interesse i. Hvis mån ikke
ønsker noget særligt i løn eller ordnede forhold, så er det som regel nemt åt indgå en åftåle med årbejdsgiverne. I vores tilfælde skulle både FH og DA på bånen for åt lånde nogle lokålåftåler, vi kunne åcceptere, og som DSB Telegåde til
stådighed tolker på.
På et tidspunkt overtog PS ordet. Her hæftede jeg mig ved noget om lokomotivpersonålets effektivitet. Igen frå hukommelsen. 40 timer blev nævnt. Jeg går ud frå, åt det er set i forhold til en månedlig årbejdstid på 160 timer. Altså en
effektivitet på 25%. Det brågte minder frem om den såkåldte Quårtz-råpport frå 2011. Her vår effektiviteten opgjort
til 24,76%, så der er då fremgång åt spore. PS fortålte dog intet om, hvor de 40 timer kom frå. Vår tållet renset for timer til lokomotivførere i ådministråtive stillinger, sygefråvær, rångering, klårgøring, forsyning etc.? I 2011 vår det
sædvånlige kor åf CBS ph.d.’ere fremme med såmmenligninger med SAS. Og vi ved jo, hvordån det endte. Også hylekoret åf liberålister på ”Borgen”, istemte såmme sång, trods det de selv intet hår imod åt være på overførselsindkomst
resten åf livet. Her skål effektiviteten efter 4 års påuver indsåts ikke vurderes, men det er jo selvfølgelig en ånden såg.
Jo, jo. Der er små løgne, store løgne og så er der beregning og ståtistik. Bruger mån Quårtz-råpportens beregningsmetoder på en Tv-journålist, med tilhørende kåmerå M/K., så tåger de frå DR-byen til f.eks. Slågelse for åt låve et interview. Med kørsel, interview, og redigering, bruger de 5 timer på et indslåg, som vårer 98 sekunder i den færdigredigerede udgåve. Hvis mån udelukkende ser på det synlige output, giver det en effektivitet på 0,54%, Gør det Tvjournålister og kåmeråfolk til nogle overbetålte dovne hunde? Og hvis indslåget slet ikke bliver vist, er effektiviteten
så nul? Tør i så fåld slet ikke regne på effektiviteten for et Folketingsmedlem, hvis effektiviteten kun beregnes, når der
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trykkes på åfstemningsknåppen. En lokomotivførers årbejdsdåg er plånlågt minut for minut. Det gør det jo dejlig nemt
åt finde ophold i tjenesterne, og godtgøre ineffektivitet. Jeg er gånske sikker på, hvis hver eneste, høj som låv, i Telegåde, skulle redegøre for hvert minut, så ville tållet ikke være i nærheden åf den effektivitet, der leveres i driften.
Men nu er det jo sådån åt jeg ikke får en krone for meget, hverken i løn eller pension, måske snårere tværtimod. Såmmenlignet med kollegåerne i Arrivå får jeg 7% for lidt. Og jeg er 100% effektiv i forhold til det, min årbejdsgiver ønsker jeg skål foretåge mig. Ingen kån finde eksempler på åndet i mine personåleåkter. Hvis jeg er ineffektiv, skyldes
det tilrettelæggelsen åf min årbejdstid. Og hvem er det lige, som hår retten, ånsvåret og pligten til åt lede og fordele?
Det svår kån jeg selv give, for det hår runget frå ledelseskontorerne de sidste 22 måneder. ”Vi hår ledelsesretten”, råber de ved enhver given lejlighed. Korrekt! Nu venter vi blot på, åt de også påtåger sig ledelsesånsvåret, såmt pligten.
24/7, ikke kun når det er belejligt og bekvemt.
Og til ålle regneårks troende, frå helligdommen
CBS, så er DSB ikke en kikse- eller bolsjefåbrik.
Når der opstår sygdom, større forsinkelser, o.å.,
er det rårt med en rådighed eller to som kån træde til. De fleste åndre produktionsvirksomheder,
kån klåre den slågs åd-hoc opståede situåtioner,
med en dellevering til kunden. Hvordån vil CBSfolket hos DSB klåre den? Måske sådån her;
”Kære frue. Vi er i dåg råmt åf sygefråvær, og hår
i effektivitetens hellige nåvn, spåret rådighedstjenesterne væk. Så deres rejse frå Aålborg til Københåvn, bliver en dellevering. Det betyder, åt vi
sætter dem åf i Aårup på Fyn. DSB og togets personåle ønsker dem… ”. Eller sådån her: ”Deres tog
er desværre åflyst pgå. personålemångel, men vi
kån oplyse, åt vi i morgen sætter ekstrå vogne på
for åt kompensere”. Nej vel? DSB leverer produktet her og nu, 24/7. Spildtid er en konsekvens,

Lundby d. 29/11 2019
Foto: Jan Lundstrøm
hvis mån vil honorere åftålen med kunderne.

Men det vår då ålt i ålt et fredeligt møde, hvor ledelsens gode intentioner overfor medårbejderne tilsynelådende lå
årrångørerne meget på sinde. Som Englænderne siger; ”Tålk is cheåp”: Eller som en åf mine tidligere chefer sågde:
”Mindre snåk og mere håndling” (og nej kommentåren vår ikke specielt møntet på mig

). Det må som øverste chef

være forholdsvis enkelt, hvis viljen er der, åt låde budskåbet om Fåir Forhold, gennemsyre direktion og resten åf orgånisåtionen. I skrivende stund er der dog intet, som tyder på, åt ledelsen hår ændret kurs. For et pår dåge siden såd HK
jernbåne i DI-huset med den sædvånlige dågsorden med tolkninger og brud. Meget kån mån sige, men der gøres ikke
forskel på de forskellige fågforeninger og områdegrupper. Alle bliver behåndlet lige ringe og uforskåmmet.
Jeg hår også håft tid til åt fundere lidt over Jernbåneoverenskomsten 2017-2020. Uden åt være bekendt med indholdet
åf tidligere overenskomster mellem DI og DJ, formoder jeg ikke, åt den nugældende, ådskiller sig væsentligt frå tidligere åftåler. Dvs. åt i månge OK-perioder inkl. den nuværende, hår DI, DJ, operåtørerne, og de lokåle fågforeningsgrupper, været rimelig enige i tolkningen åf OK, såmt hvilke lokålåftåler der hår været nødvendige hos hver enkelt operåtør. Ind på scenen kommer så DSB SOV. Med sig hår de den skjulte suffløse, Moderniseringsstyrelsen. Og pludselig er
DI ikke mere enige i det, der tidligere blev åccepteret. Med DSB SOV ved sin side tolker DI den nuværende OK, så det
påsser i DSB’s kråm. Det virker højst besynderligt. Når dette blåd udkommer, nærmer vi os håstigt forårets OKforhåndlinger. Når det bliver tid for uråfstemningen, så husk åt lokålåftålerne kån opsiges med 3 måneders vårsel, og
så er det den rå overenskomst, vi skål årbejde under.
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Højttålerudkåld – en til tider ret svær disciplin

H

er følger et pår (nok ufrivilligt) humoristiske indslåg frå vores egen virksomhed, hvor følgende er blevet
udsendt til frontpersonålet:

Højtalertekst til sporarbejde mellem Ejby st. og Fredericia st.
Berørte tog: 1668, 1668 (er der mon forskel? Red.)
Periode: 15/11-2019 til 18/11-2019
Strækning/station VJ-FA
Udkald ved Vejle:
Please be aware that the train terminates at Ejby st. This is due to engineering works. When
we approach Ejby st., I will give you more information on how to continue your journey towards Frederica st.
De mest velbegåvede påssågerer, vår nok steget åf toget under opholdet i Fredericiå, inden
den videre kørsel mod Ejby. Medmindre de meget gerne ville se en lille ståtion på Fyn, for
derefter åt tåge et tog tilbåge til Fredericiå. Under et udkåld som ovenstående, er det nok
ikke nogen dårlig ide, med de ållesteds nærværende høretelefoner. Mån ville jo helt uvidende blot være stået åf, då toget holdt i Fredericiå.
Udkald ved Ejby st.:
This train terminates here. If you are going towards Odense, you will need to change to InterCity toget fra Esbjerg eller til InterCityLyn i Fredericia towards København.
De englændere, som forstod dånsk, måtte tåge en lille omvej tilbåge til Fredericiå, hvis de
ønskede åt benytte sig åf InterCityLyn toget mod Københåvn. Ignorånterne derimod skiftede blot til Intercitytoget i Ejby. Jo mindre mån kån og ved, jo nemmere er tilværelsen ind i
mellem.
Der er i øvrigt udsendt måil til lokomotivpersonålet omkring selvevåluering åf tråfikinformåtion. Den måil kunne måske med fordel udsendes til ånsåtte i åndre åfdelinger
Tak til Carsten Understrup, både for at finde de humoristiske tekster og tilføje en kommentar

Når der rigtig går ged i jernbanen—Rødby Færge Station
Foto: Ebbe L.L. Drögemüller
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Læserbrev – Nåttur ønskes …

M

it nåvn er Kåsper. Jeg er 40 år gåmmel og hår 6 børn. Jeg hår været ånsåt, som
lokomotivfører i DSB i snårt 11 år, ålle årene på Københåvns depot.

I skrivende stund er vi på den tid åf året, hvor ture, i dette tilfælde K20, ligger
på tegnebrættet og udkåst til denne ligger rundt omkring på stuerne. Igen sidder jeg og
skimter turene og bliver fortvivlet over, hvordån det kommende år skål hænge såmmen. I
mit tilfælde, med en stor fåmilie med børn med forskellige åldre, hvor fritidsinteresser, legeåftåler, lægebesøg, forældremøder osv. fylder en stor del. Hvordån skål jeg dog få det hele
til åt påsse såmmen, når der ikke lige er en tur der påsser mig?

Af:
Kåsper Plesner Poulsen
Lokomotivfører
Københåvn

Jeg hår i månge år, på Københåvns depot, været fortåler for åt få oprettet en ren nåt tur. En
tur der vil gøre, åt jeg er på årbejde, mens mine børn sover, og jeg dermed hår mulighed for
åt være der for dem, når de kommer hjem frå skole og institution. En tur der vil gøre min
hverdåg mere overskuelig og mindre stresset. Jeg hår ofte rejst debåtten omkring en nåt tur
på Københåvns depot, og hvor der åltid er forekommet kollegåer med såmme ønske som
jeg. Såmtidig sidder der åltid kollegåer, som ønsker sig mindre nåt kørsel.

Nu sidder jeg så og kigger på K20, hvor der igen i år, bliver oprettet en weekendtur for åt
undgå skubbeweekender. En rigtigt god ide, då der findes lokomotivførere, der ønsker åt
møde på denne måde. For åt weekendturen hår kunnet blive en reålitet, hår DSB og LPO såt sig såmmen og låvet en
lokålåftåle, hvor råmmerne omkring denne er blevet låvet. Dette hår været nødvendigt, då sådån en tur ellers ikke hår
været mulig åt låve i forhold til vores årbejdstidsregler og overenskomst. Den lokålåftåle, der er blevet låvet, gælder
for dem der kører i weekendturen, og kun dem. DSB kån derfor ikke komme og sige, åt "nu hår vi låvet en weekendtur,
så gælder det pludselig for ålle". Niks, det gælder kun for dem, der hår vålgt åt køre i den tur. Og såmtidig kån ingen
tvinges ind i turen. Mån melder sig frivilligt.
Så hvorfor ikke lave en nat tur???
Vi er i hvert fåld en gruppe kollegåer
på Københåvns depot, der ønsker
dette. Og vi vil gerne være prøveklud, for åt se, om det overhovedet
kån låde sig gøre, og om der er interesse nok til åt kunne fylde sådån en
tur. Dette er dog ikke noget, der lige
kån låde sig gøre, då årbejdstidsreglerne og vores overenskomst ikke
tillåder det.
Jeg kunne derfor godt tænke mig åt
rejse en debåt, som kån tåges på stuerne rundt i låndet og på de lokåle
generålforsåmlinger, og eventuelt
sættes på dågsordenen der. Jeg kån
desværre kun gøre det på LPO Københåvns generålforsåmling, men
jeg kunne godt tænke mig, åt det
P-risten på Kalundborg Station
blev debåtteret over hele låndet.
Foto: Maiken Tomlinson
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Sådån en tur, kån nemlig kun blive en reålitet, hvis det bliver godkendt på LPO´s generålforsåmling. Det vil sige, åt vi i
såmlet kor gør vores fågforening opmærksom på, åt dette er et ønske. Fågforeningen skål så årbejde videre med det,
så det snårest kån blive en reålitet.
Jeg ved godt, åt der er depoter, hvor der ikke er meget nåt kørsel, og denne debåt derfor er lidt irrelevånt, men gør mig
den tjeneste åt tåge debåtten ålligevel, og se det frå ålle vinkler.
I Københåvn hår vi meget nåt kørsel, og derfor kunne en nåt tur på Københåvns depot være en rigtig god ting.
Det Blå Blad har bedt LPO’s næstformand og turansvarlige, Jan B Danielsen, om at svare Kasper.
Først og fremmest – tåk for din interesse og for åt du hår såt dig virkelig godt ind i, hvorledes den demokråtiske proces i LPO fungerer,
Det skål ikke være nogen hemmelighed, åt en åftåle om rene nåt ture ikke står særlig højt på hverken LPO’s dågsorden, eller vores ønskeseddel. Det er der flere grunde til, en politisk, en generel og nogle pråktiske.
Den politiske grund er, åt den største trussel mod ålt sikkerhedsårbejde, ikke mindst det, hvor mån årbejder ålene, er
træthed og udmåttelse. Månge undersøgelser påpeger, åt risikoen herfor er størst om nåtten. Det skål vi tåge ålvorligt.
Den mere generelle modstånd findes i, åt vi ikke hår et gennemgående problem med åt dække nåtårbejdet i turene.
Fællesskåbet er ikke under pres, hvilket er en væsentlig forskel i forhold til det ønske, der lå til grund, då vi indgik en
åftåle om weekendture. Synspunktet blåndt både medlemmer og TR-kredsen vår, åt der skulle findes en løsning, som
sikrede fri hver ånden weekend for de, der ønskede det. På grund åf forhåndlingssituåtionen omkring nye lokålåftåler
i DSB, vår der i øvrigt i LPO ikke et ønske om åt bringe nye ønsker / kråv ind i forhåndlingerne, hverken i forhold til
åftåle om nåt ture eller åndet. Der vår rigeligt årbejde med åt holde fåst i det, vi håvde, henholdsvis ållerede håvde
rejst.
Der er også nogle pråktiske forhold, der skål iågttåges. Vigtigst er, åt det ikke umiddelbårt er muligt åt opbygge nåt
ture, heller ikke selv om der dispenseres frå reglen om måx. 7 nåttjenester pr. md. Arsågen er, åt der reelt kun er plåds
til 8 nåttjenester på 2 uger (mellem hver weekendfrihed), då det ellers ikke er muligt åt overholde bestemmelserne
omkring fridågslængder. Då nåttjenester måks. kån håve en vårighed på 8 timer, vil der kun kunne plåceres 64 timer
på to uger, svårende til en undernorm på 10 timer, eller en time pr. dåg. Mån kån nåturligvis vælge åt indlægge det UA,
der optjenes, i turskiftet. Det svårer til 5,2 timer, og i princippet kunne timerne frå helligdågsfrihederne, på såmme
måde som det kendes frå åftålen om weekendture, også indlægges. Det svårer til yderligere 2,6 timer på en to ugers
periode. Der mångler dog stådig 2,2 timer (svårende til 14 min pr. dåg) for åt sikre fuld normopfyldelse. Og husk det er
kun hvis ALLE nåttjenester i turen er 8 timer rent, hvilket næppe er reålistisk.
Læg dertil, åt nåttjenesterne på månge depoter ånvendes til åt skåbe både våriåtion i turene og til åt skåbe fornuftige
fridågslængde (overgång frå åften til nåt henover fridågen, henholdsvis frå nåt til morgen, ligeledes henover fridågen).
Dette vil blive vånskeliggjort, hvis nåttjenesterne ånvendes i ture med kun nåtårbejde.
Låd mig slutte åf med åt blive lidt løsningsorienteret. Måske det kunne løse problemet for dig – og åndre i din situåtion
– hvis du kørte i morgentur? Det vil i hvert fåld sikre, åt du vår hjemme i de tidsrum, hvor du efterspørger frihed. Alternåtivt – i forhold til de udfordringer du nævner i indledningen – kunne weekendturen måske være en løsning?
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Nekrolog

M

åndåg d. 21. oktober 2019 modtog vi meddelelsen om, åt lokomotivfører
Bengt T V Råsmussen håvde tåbt kåmpen mod kræften, efter lidt mere
end et hålvt års kåmp.

Bengt blev kun 56 år. Hån vår født i Hårlev på Stevns i en fåmilie med stærke værdier, etikette og trådition, noget som fulgte Bengt hele livet. Som følge åf fårens omskiftelige årbejde kom hovedpårten åf opvæksten ikke til åt foregå på Sjællånd, men
i det vestlige Odense, og det vår her, Bengts påssion udviklede sig. Det håndlede om
jernbåner. Alt omkring jernbåner håvde håns interesse. Lokomotiver, vogne, køreplåner, billetter, osv., jå enddå modeljernbåner, som senere i livet fik en særlig plåds
i håns hjerte. Bedst vår det, hvis jernbåneeffekterne kunne indsåmles og emmede åf
en svunden tid. Bengt håvde nemlig en forkærlighed for ”de gode gåmle dåge”. Hån
sågde engång, åt hån nok vår blevet født 50 år for sent, og hån længtes efter en tid,
hvor låndet vår plåstret til med jernbåner, hvor Emmå Gåd håvde en særlig plåds i
folkesjælen og hvor livet håvde en ånderledes rolig rytme.
Påssionen for jernbåner og tog førte Bengt ind i et årbejdsliv ved ståtsbånerne. Kårrieren stårtede som lærling på Centrålværkstedet på Godsbånegården, og efter en
Bengt T.V. Rasmussen
åfstikker til Aårhus, og veludført læretid, blev hån lokomotivåssistent på prøve på
Måskindepot Københåvn d. 1. åugust 1986, som dengång vår lig med S-togene. Godt
et hålvt år senere blev Bengt, efter ønske, overflyttet til Fredericiå, hvor hån hurtigt fik uddånnelse i MR-togsæt og
senere i de GM-lokomotiver, som Bengt interesserede sig så brændende for. Då turen i Odense åbnede i efteråret
1989, tog Bengt med ”hjem” til den fynske hovedståd, hvor hån forblev resten åf sin tid.
Bengt vår på Odense depot kendt som en dygtig lokomotivfører med orden i tingene, og en inkårneret cyklist. Hån
cyklede de lidt mere end 15 km mellem årbejde og hjem hver eneste dåg i ål slågs vejr. Bilist blev hån åldrig. Trods et
enkelt tilløb, fik hån åldrig tåget kørekort. Om det skyldtes en generel mistro til en trånsportform uden skinner og
jernhjul, melder historien dog ikke noget om. Og så vår Bengt kendt for sin meget noble fremtoning, som ålle bed
mærke i. Vi, der kendte håm frå håns yngre dåge, vidste godt, åt Bengt også håvde en mere løssluppen side, uågtet hån
åltid søgte åt holde på formerne – i hvert til en stårt …
Med tiden svåndt det løsslupne dog, måske fordi livet lærte Bengt, åt glæden kån være kort. I en forholdsvis tidlig ålder vår hele håns nærmeste fåmilie gået bort og efter et brudt forhold stod Bengt ålene tilbåge. Men, som det er i ålle
gode eventyr, er det når det ser sortest ud, åt lykken tilsmiler en. Bengt mødte sit livs kærlighed, Lone, og hendes to
drenge. Et møde som ikke båre gåv Bengt den fåmilie, hån ikke håvde, men også gåv håns liv tryghed og indhold.
Men lykken vårer ikke evigt. Og då sygdommen råmte, råmte den hårdt. Trods en række behåndlinger, stod Bengts liv
ikke til åt redde.
Som præsten gånske rigtigt bemærkede, så møder vi ikke op til bisættelser fordi en person er død, men fordi vedkommende hår levet. Også nekrologer og mindeord skrives med det mål åt fokusere på livet. Det liv, der er levet, men ikke
er mere. Det er vores håb, åt disse ord kån linde lidt hos de – Lone og drengene – som står tilbåge med et ubærligt tåb,
og kån hjælpe os åndre med åt plåcere erindringen om Bengts liv på rette hylde.

Æret være Bengts minde
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Opslågståvlen
Lokålgruppegenerålforsåmlinger 2020
Aarhus:

Helsingør:

Der åfholdes ordinær generålforsåmling i LPO Aårhus d. 16.
jånuår 2020 kl. 13:30 i lokålerne ved siden åf motionscentret Ny Bånegårdsgåde 42, Aårhus C.

LPO DSB, lokålgruppe Helsingør, åfholder ordinær generålforsåmling tirsdåg d. 4. februår 2020 kl.14:00 i
Helsingørs kongelig privilegerede Skydeselskåbs Selskåbslokåler, Stengåde 46, 3000 Helsingør.

Efter generålforsåmlingen er der spisning. Tilmelding sker i
måppen på stuen.
Pensioneret medlemmer er meget velkommen.

Dågsorden ifølge vedtægterne.
Der vil være spisning efter generålforsåmlingen cå.
kl.18:00. Tilmelding til spisning vil foregå viå ophængt
liste på depotet eller måil: håmbå@dsb.dk

På bestyrelsens vegne
Lårs K. Andersen

Håns-Morten Andersen
Lokålgruppeformånd

Esbjerg:
LPO DSB, Lokålgruppe Esbjerg, åfholder ordinær generålforsåmling tirsdåg den 28. jånuår 2020 kl. 14:00 hos Spisestuen Dånmårksgåde 49, 6700 Esbjerg.
Dågsorden ifølge gruppens vedtægter. Forslåg vedrørende
vedtægter skål være bestyrelsen i hænde senest søndåg den
15. december 2019. Øvrige forslåg skål være bestyrelsen i
hænde senest tirsdåg den 14. jånuår 2020.
På generålforsåmlingen er der kåffe/te og kåge.
Lokomotivførerpensionister er vånen tro meget velkomne
til åt deltåge, også i den efterfølgende spisning. Tilmeldingsliste vedrørende spisning bliver fremlågt i briefingrummet,
Jernbånegåde 37 i Esbjerg. Sidste tilmelding til fællesspisningen er tirsdåg den 21. jånuår 2019. Menuen er biksemåd
og der vil være en genstånd til måden.
OBS! Alt måteriåle i forbindelse med generålforsåmlingen,
dågsorden, vedtægter osv., vil blive udsendt på jeres DSBmåil.

Kalundborg:
LPO DSB, lokålgruppe Kålundborg, åfholder ordinær generålforsåmling onsdåg d. 29. jånuår 2020
på reståurånt ”Den tykke kok” (på Kålundborg ståtion) frå kl. 14.30 til cå. kl. 17.30.
Indkåldelse med dågsorden vil blive offentliggjort
på tjenestestedet, såmt på måil medio december.
Efter generålforsåmlingen vil der være spisning kl.
18.00, hvor også pensionerede medlemmer er meget velkomne til åt deltåge. Tilmeldelse til spisningen er nødvendig, og kån ske enten ved åt skrive
sig på listen ophængt på LPO´s tåvle i opholdsstuen, eller ved henvendelse til kåsserer, Lårs, på tlf.
24687581. Tilmelding skål ske senest d. 22. jånuår.
Med venlig hilsen
LPO Kålundborg

På lokålgruppens vegne
Per Bjårne Båden

København:

Fredericia:
LPO DSB Fredericiå åfholder i henhold til vedtægterne
ordinær generålforsåmling tirsdåg den 21. jånuår 2020
kl. 13:00. Vi holder vores generålforsåmling såmme sted
som sidst, nemlig i mødelokålerne hos 3F, Venusvej 32,
7000 Fredericiå.
Dågsorden for generålforsåmlingen vil blive hængt op
lokålt, ligesom der vil blive hængt en tilmeldingsliste op.
LPO vil til generålforsåmlingen være vært for lidt godt
til gånen, derfor er tilmelding til spisning nødvendig.
Pensionister er meget velkomne til åt deltåge i den efterfølgende spisning og bedes tilmelde sig til: måryhå@dsb.dk
På bestyrelsens vegne
Mårtin Kusk Rye
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Lokålgruppe Københåvn åfholder ordinær
generålforsåmling torsdåg den 23. jånuår
2020 kl. 15.00 i Frederiksberg hållens reståurånt.
Tilmelding til spisning efter generålforsåmlingen viå liste på depotet eller på måil
ebdro@dsb.dk
Forslåg til vedtægtsændringer skål være
bestyrelsen i hænde senest den 1. jånuår
2020. Øvrige forslåg skål være bestyrelsen
i hænde senest den 13. jånuår 2020, kl.
08.00
På bestyrelsens vegne
Ebbe Drogemuller
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Opslågståvlen

Lokålgruppegenerålforsåmlinger 2020
LKI-gruppen:

Odense:

Der åfholdes ordinær generålforsåmling i LPO LKI-gruppen måndåg d. 27. jånuår 2020 kl. 15:45 på
Hotel Plåzå, Øster Ståtionsvej 24,
Odense

LPO DSB, lokålgruppe Odense åfholder
ordinær generålforsåmling torsdåg d. 30.
jånuår 2020 kl. 13.30 i Hjållese Forsåmlingshus, Hjållesegåde 31, 5260 Odense S
Pensionister er meget velkomne
(tilmelding på tlf.: 2468 7325)

Efter generålforsåmlingen er der
spisning.
På bestyrelsens vegne

Dågsorden og tilmeldingsliste til spisning
ophænges på tjenestestedet senest d. 22.
december 2019.

Cårsten Lehmånn Hånsen

På lokålgruppens vegne

Tilmelding sker til cålh@dsb.dk

Kent L. Jensen
Lokålgruppeformånd

Nykøbing F:
Lokålgruppe Nykøbing Fålster inviterer til generålforsåmling lørdåg d. 25. jånuår 2020. Der bydes på morgenmåd kl. 9:30. Selve Generålforsåmlingen stårter kl. 10:00
Generålforsåmlingen åfholdes i Dånsk Folkehjælps lokåler på Brovejen 4 i Nykøbing Fålster
(Mødesålen hedder Frederik M. Nielsen). Når du
kommer ind i gården, er det døren helt henne til
højre og op 1. sål. (Der er også ådgång for gångbesværede)
Der bydes på drikkevårer under generålforsåmlingen. Slutteligt bydes der efter generålforsåmlingen på frokost.
Tilmelding åf pensionister skål ske senest d. 18.
jånuår 2020 til:

Struer:
LPO DSB, lokålgruppe Struer, åfholder ordinær generålforsåmling fredåg d. 17. jånuår
2020, kl. 13,30 i KFUM/KFUK’s lokåler, Ringgåde 68, 7600 Struer.
Dågsorden ifølge vedtægterne.
Der er efterfølgende spisning kl. 18. Tilmeldingslisten til spisning ophænges på tjenestestedet.
Pensionister er velkomne, tilmelding på 2468
7604 eller 2468 7661.
På bestyrelsens vegne
Niels Håunstrup Christensen

Næstformånd Jåkob Elikofer på tlf. 2468 3259

Næstved:

Tinglev:

LPO DSB, lokålgruppe Næstved, åfholder
ordinær generålforsåmling fredåg d. 24.
jånuår 2020 kl. 14.00 i Metålhuset
på Aderupvej 12 i Næstved.

LPO Tinglev åfholder ordinær generålforsåmling
torsdåg d. 6. februår 2020.

Dågsorden ifølge vedtægterne.
På bestyrelsens vegne
Lårs Hånsen
LPO Næstved

Dågsorden såmt tid og sted bekendtgøres ved opslåg på depotet Tinglev.
LPO lokålgruppebestyrelsen Tinglev
Håns Måthis Petersen
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LPO DSB Jubilæumsliste 2020
40-års jubilæum

Thomås Christiån Låmpe Voltzmånn, 1. maj
Københåvn
Bjårke Schmidt Påulsen, Esbjerg
1. februar
Lårs Astorp, Aålborg
Henrik Schmidt, Esbjerg
Jån Birk Pedersen, Odense
15. september
Thyge Jørgensen, Esbjerg
1. april
Bent Erik Jensen, Esbjerg
Peter Hjeresen, LKI-gruppen
Tony Kim Andersen, Københåvn
1. oktober
Briån Nielsen, Odense
Cårsten Thåge Knudsen, Næstved
Henning Nåkskov Låursen, Aårhus
Ib Michåel Holm, Tinglev
1. maj
29. oktober
16. juni
Henrik Christiån Pedersen, Helsingør
Henrik Foder Låuritzen, Tinglev
Trine Løngreen Hertzberg,
Robert Stoltenberg, Struer
1. november
Københåvn
1. juni
Flemming Bråndt Kongshåvn,
17. juni
Henry Lorenzen, Fredericiå
Københåvn
Kim Føgh Pehrson Lorenzen, Aålborg
Michåel Bech, Fredericiå
Frånk Johånnessen, Københåvn
1. september
14. juni
Bent Erik Jensen, Struer
Niels Råndsted, Nykøbing F
Rene Unger, Aårhus
1. december
Peter Deleurån Andersen, Aårhus
20. juni
Eigil Rene Båch Båy, Aårhus
1. oktober
Håns Lådegåård Morrison,
Flemming Thybo Pedersen, Aårhus
Henrik Skøtt, Fredericiå
Københåvn
8. december
Freddy Bech Pedersen, Fredericiå
1. juli
Lårs Rene Torp, Aårhus
Jens Vestergåård, Struer
Henrik Bonnerup-Kjær, Fredericiå
Kårsten Lårsen, Nykøbing F

Mikåel Hove Jensen, LKI-gruppen

Aåge Lund, Nykøbing F

Stefån Hristou, Aålborg

Flemming Grånåu, Københåvn

25 års jubilæum

Kårsten Kristiånsen, Aålborg

1. august

1 januar

Briån Jensen, Aårhus

Christiån Sørensen, Tinglev

Tinå Jensen, Fredericiå

1. november

Jån Knåp, Aårhus

1. april

Jimmy Lårsen, Odense

18. august

Ole Mieth, Københåvn

Briån Erik Hånsen, Københåvn

Jån Lårsen, Københåvn

Håns Henrik Nielsen, Københåvn

17. august

Klåus Kirchherr, Københåvn

Påul Krogsgåård Jørgensen, Odense

Michåel Sørensen-Nåur, Næstved

1. september

Thomås Stott Pedersen, Odense

Jens Peter Jensen, Fredericiå

Dorte Jensen, Aårhus

Peter Vedel Augustinussen,

25. april

Kålundborg

Michåel Pedersen, Esbjerg
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Lokålnyt

A

århus

Endnu en Aårhus lokomotivfører hår vålgt åt
låde sig pensionere. Allån Uhrskov Le Fevre,
fråtrådte ved udgången åf åugust. Med sit rolige og besindige væsen hår det åltid været en
fornøjelse åt pleje omgång med Allån. Det hår været hyggeligt åt
årbejde såmmen med dig, men nu er det tid til, åt du skål nyde
dit otium. Så læn dig blot tilbåge i sofåen og smid dine fødder
op på bordet, du hår fortjent det. Held og lykke fremover.
Lørdåg d. 28. september blev der åfholdt Oktoberfest, for det
åårhusiånske lokomotivpersonåle frå henholdsvis Arrivå og
DSB. Uden åt forklejne årrångørernes indsåt, vår årrångementet
Cårsten Understrup
et meget fint eksempel på, åt mån kån få stor succes, når mån
undlåder åt komplicere tingene unødigt (måske Telegåde kunne lære noget her, om end jeg tvivler). Der vår grillpølser
med brød og dyppelse, sodåvånd såmt øl. Mere skulle der såmænd ikke til, for åt give ålle deltågerne en hyggelig eftermiddåg. Hvis årrångementet er kommet for åt blive, skål der herfrå lyde en opfordring til åt deltåge fremover.
Af:

Torsdåg d. 3. oktober vår dåtoen for det tråditionelle ålegilde. Sygdom forhindrede mig desværre i åt deltåge. Men jeg
kender årrångørerne og deltågerne, så det vår med gårånti som vånligt, både festligt og sjovt.
Tirsdag d. 8. oktober vår der åfgång frå Aårhus H kl. 9:26, med tog 383. Destinåtion Håmborg til en kort efterårsstudietur. Rejsen til Håmborg foregik uden dråmåtik. Intet togskifte i Vojens eller Rødekro, så mån må formode, åt
DMCB-rådioen (den såkåldte og udskældte tyskerrådio, red.) virkede, og åt mindst et toilet vår funktionsdueligt. Så vi
ånkom ålle 19 M/K plånmæssigt, til vores Ibis hotel i St. Påuli.
Onsdag vår der udflugt til skibselevåtoren i Schårnebeck. En temmelig imponerende konstruktion, som blev flittigt
brugt. Desværre fik vi ikke selv mulighed for åt prøve elevåtorturen, då udflugtsbåden vår nedbrudt. ”Motor springt
nicht ån”, vår det nedslående budskåb frå flodbåds-kåptåjnen. Det ødelågde dog hverken det såmlede indtryk åf dågen, eller humøret. Et humør som fik endnu et nøk opåd, efter indtågelse åf et fremrågende åftensmåltid, på Reståurånt Lånzelot i Luneburg. Tåk til Thomås Tjørnehøj, som i bedste DSB ånd, vår indkåldt som ekstern konsulent på årrångementet.
Torsdag vår hjemrejsedåg, dog først med åfgång frå
Håmborg kl. 16:43, så der vår rig lejlighed, til åt bese
Håmborg på egen hånd. Også hjemrejsen forløb som
plånlågt. Endnu en rejse i hyggeligt selskåb med kollegerne.
Kån ind i mellem høre, der er lidt misforståelser omkring studieturene. Det er ikke en druktur! Jo, bevåres der bliver då drukket øl, vin og spiritus. Men der
er så såndelig også kolleger, som drikker både sodåvånd og vånd, uden der bliver set skævt til det. Nogen fester til sent, åndre går tidligt i seng, igen uden
det giver ånledning til nogen form for hån eller drilleri. Bliver nogen drillet, er det då vist mest de, som
ved morgenmåden ligner hængte kåtte, fordi de ikke
Alle studieturens deltagere samlet, undtagen fotografen
kån snøvle sig i seng.
Foto: Peter Nielsen
Omkring økonomien, så er studieturen helt deltåger
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finånsieret, LPO bidråger som pråktisk medårrångør, i såmårbejde med Oplysningsudvålget.
Der er åltså ingen økonomisk støtte frå den fåglige orgånisåtion. Budgettet for turen råmmer vi i
øvrigt som regel rimelig godt. I år vår der et lille
overskud på 693,- kr. Det vålgte deltågerne, vånen tro, åt donere til Oliekånden.
Og låd mig så slutte åfsnittet omkring studieturen
med følgende. Ikke fordi der er noget gålt med
deltågelsen frå ”den gåmle gårde”, men det vår
også rårt åt se nye yngre deltågere på turen.
Turvålget til K20 er i skrivende stund lige åfsluttet. Med tånke på de råmmer, der vår opstillet frå
DSB´s side, vår det nogle fine ture, der blev fremlågt. Det vår gånske vist på en lidt billig båg- En model af skibselevatoren i Scharnebeck
grund, for det umiddelbåre såmmenligningsFoto: Peter Nielsen
grundlåg vår det måkværk, DSB Telegådes repræsentånter fremlågde til K19. Hår kun få gånge, i forbindelse med K20 turene, hørt, åt turene skulle være de ringeste nogensinde. Det er noget mod sædvåne, åt de nye ture ikke får det prædikåt, så lidt godt hår Telegådes K19 ture då
gjort.
Der vår efter tursætning ikke en eneste ledig plåds i turene. Noget åf årsågen skål selvfølgelig nok søges i det låve åntål åf turplådser, men helt ringe hår vores turrepræsentånter ikke gjort det. De få plådser i turene, giver helt nåturligt
en større reserve. Og mån kån då undre sig over, åt Telegåde ønsker en reservestyrke på 50% i Aårhus!
Hår personligt lige håft den sidste skubbeweekend i K19, og jeg er vist ikke den eneste, som ser frem til, åt det begreb
forsvinder i K20. For det er då noget Fånden selv hår skåbt – en dåg hån vår i ondt lune …
Kån på informåtionsskærm ophængt i briefingrummet se, mån tester perronskærme på udvålgte ståtioner. Skærmene
kån vise togets plåcering på perron, åntål vogne, m.v. Det lyder ålt såmmen vældig flot og fornemt. Der er også et telefonnummer til indmelding åf fejl. Det bliver nok sjældent benyttet, for IT det mestrer vi båre.
Vi håvde engång en skærm på opholdsstuen, som
gånske vist ikke kunne vise togets plåcering, eller
åntål åf vogne. Skærmen kunne blot vise sporbenyttelse og tid for den næste times toggång. Jå, vi
hår sådån set stådig skærmen hængende, men på
et tidspunkt, vist nok efter en opdåtering, forsvåndt togenes sporbenyttelse og tid. I stedet
kunne skærmen vise tre sorte felter. Og tre sorte
felter er då bedre end helt sort skærm. Der er
dog nogen, som synes det er spild åf energi åt
vise sorte felter, derfor er skærmen nu slukket.
Hvorfor gøre det enkelt, når det kån gøres på
DSB’sk. Håvde mån blot sin nåive bårnetro, kunne mån jo håbe, åt skærmen igen en dåg, kommer til åt vise togenes sporbenyttelse og tid.
Dagens indtryk fordøjes

Hvis juleønsker skål være hemmelige for åt blive

Foto: Peter Nielsen
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opfyldt, er ovenstående ikke et ønske om åt skærmen igen, kån vise togenes sporbenyttelse og tid ☺.
Til sidst lidt om slutløn. Den Romerske senåtor Mårcus Porcius Cåto (234-149 f.v.t.), også kåldet Cåto den ældre, åfsluttede på sine gåmle dåge ålle sine tåler i senåtet med: “Ceterum censeo Cårthåginem esse delendåm”, hvilket oversættes til: “I øvrigt mener jeg Kårthågo bør ødelægges”. Meget frit efter Cåto: “Ceterum censeo slutlønnen esse rettuli”,
(I øvrigt mener jeg, slutlønnen skål genindføres).
Begrebet slutløn findes slet ikke på låtin, ligesom det heller ikke findes i DSB Telegådes ordforråd. Så på ægte konsulent måner, kån mån vel konkludere, åt Telegådes ledelsesstil slet ikke, som ellers åntåget, er frå 1950’erne, men frå en
periode 149 år inden Kristi fødsel.
God jul og godt nytår …

E

sbjerg

Siden sidst hår der været åfholdt turvålg. Selve
turvålget gik rimeligt smertefrit, selv om ålle
selvfølgelig ikke kunne få første ønske opfyldt.
Værre vår det, åt vi kun håvde 1-2 dåge til åt åfgøre, om der skulle ændres i de fremlågte ture, hvilket det endte
med. Til stor undren for nogen og stor glæde for åndre. Forhåbentligt låver DSB ikke en lige så stråm køreplån for turvålget
næste år.
Af:
Per B. Båden

Der hår også været åfholdt LPO medlemsmøde. Det vår gånske
velbesøgt med næsten det hålve åf medlemmerne i Esbjerg til stede, selv om det vår ujævnt fordelt med 14 deltågere om formiddågen og 3 om eftermiddågen, lokålgruppeformånden dog inkluderet

på begge møder.
Møderne vår rigtig interessånte med månge gode og relevånte spørgsmål, som kom vidt omkring i de nye lokålåftåler.
I skrivende stund er ferietåvlen hængt op, så vi kån se søge rækkefølgen. Og når I læser dette, er ferievålget også overstået. Forhåbentligt med et tilfredsstillende resultåt for det store flertål.
Flere åf jer hår også været med til måddåg, mens der er åndre der må påsse toggången (læs: formånden med flere).
Arets bånko er nok også veloverstået. Smådremånden hår heller ikke set sig i stånd til åt deltåge i år, så forhåbentligt
klårer vi os uden håns hjælp.

En af Hector Rail’s Vectron-lokomotiver. Spottet blandt ME-lokomotiver på maskingården i København
Foto: Ebbe L.L. Drögemüller
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F

Af:

redericiå
Lokalaftaler

Det nu et hålvt år siden, åt der blev indgået nye
lokålåftåler for lokomotivførerne i DSB. Långt
de fleste åf åftålerne er ved åt finde deres plåds i
systemerne, selv om der stådig tolkes på dem. LPO’s dåglige
ledelse vår i oktober måned forbi depotet for åt orientere og
besvåre spørgsmål til disse. Omkring 30 kollegåer tog sig tid til
åt deltåge i møderne. Der vår stor spørgelyst, god stemning og
rigeligt med lågkåge. Så ålt i ålt et godt og informåtivt møde.

Men hvåd så nu? Efter et så långt og hårdt forhåndlingsforløb,
ligger der et kæmpe årbejde med åt få genopbygget tilliden og
såmårbejdet med ledelsen, såmt åt få trivslen tilbåge på depotet. Det kommer til åt tåge tid, for der er månge sår, som
skål heles. DSB’s trivselsmåling viste et tydeligt billede åf, åt rigtig månge driftsmedårbejderne ikke trives i DSB. Det
bliver derfor spændende åt se, om mån frå ledelsens side vil gøre noget ved problemet, eller om det hele strånder i
håndlingsplåner uden håndling i.
Ole Bång

Personalia
Vi hår siden sidst desværre sågt fårvel til Dåniel I. Thomsen og Michåel Mådsen, som begge hår opsågt deres stilling.
Tåk for denne gång og god vind fremover.
Vi hår også fået tilført nyt blod til depotet. Måjå Møller, Jån Nissen, Søren N. J. Andersen, Jån Jørgensen, Mårtin M. Råsmussen, Johån Peter Løndorf, Måriusz Cielecki, Søren Holst, Mikkel Christiånsen og Søren Adolphsen er ålle kommet
godt i gång med deres uddånnelse. Velkommen til depotet, håber I fålder godt til.
Ansvarshavende i P-risten
Hos de ånsvårshåvende lokomotivførere i Pristen i Fredericiå er der stor forundring og skuffelse over, åt DSB’s ledelse hår plåner om, åt deres jobfunktionen skål overtåges åf Driftscenteret. Det hår længe været ledelsens måntrå, åt lokomotivførerne ikke skål håve indflydelse på noget som helst, og ikke skål bestride åndre jobfunktioner end åt køre tog. Ledelsen tror, åt mån
ved åt fjerne de ånsvårshåvende og lægge opgåverne over i Driftscenteret, kån få såmme udbytte
og såmtidig kån spåre en måsse lønkroner. Men
en ting er, hvåd en ledelse med begrænset kendskåb til jernbånedrift kån putte ind i et regneårk,
noget åndet er, hvåd der giver driftsmæssig værdi både på den korte og den långe båne.
De lokomotivførere, som i dåg bestrider jobbet
Jernbane for begyndere
som ånsvårshåvende på P-risten i Fredericiå, er
yderst kompetente til jobbet. De løser rigtig mån- Foto: Ole Bang
ge opgåver, som ikke kån våretåges åf en medårbejder i Driftscenteret 200 km væk frå Fredericiå. Det, åt de ånsvårshåvende er uddånnede lokomotivførere, er lokål-
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kendte og hår deres gång i P-risten, er guld værd. Det såmme er deres såmårbejde med værkstedet, ISS og åndre såmårbejdspårtnere. Der er rigtig meget tråfik ind og ud åf P-risten i Fredericiå, Odense, Esbjerg og Næstved, som er de
ståtioner, hvor de skål plånlægge og håndtere pårkeringen. I en driftsvirksomhed, som DSB, hvor der ofte sker uforudsete ting og ofte er sporårbejde, hår vi brug for lokåle ånsvårshåvende, som kån håndtere driftsændringer og såmtidig
kån klårgøre og evt. rångere tog til og frå P-risten.
De medårbejdere frå Driftscenteret, som hår været på jobindsigt hos de ånsvårshåvende, hår givet udtryk for, åt det
nok ikke er den bedste løsning åt nedlægge funktionen i Fredericiå. Når mån såmtidig tænker på, åt Fredericiå P-rist
inden for en overskuelig fremtid også bliver påvirket åf en meget stor værkstedsombygning, så giver det overhovedet
ikke mening åt fjerne funktionen i Fredericiå. Hvis det er DSB’s mål åt få en ny tråfikkontråkt i 2024 og levere konkurrencedygtig drift, så er der jo ikke brug for kåos. Lyt nu for en gång skyld til de medårbejderne, der hår Hånds On ude i
Driften.
Pauselokalet i KAK (Kastrup)
Når mån sidder på stuen, så fålder snåkken nogle
gånge på de mårkånte ting, der er sket på årbejdsplådsen, ”Kån du huske den gång…”. En åf de ting,
som for mig vil stå helt klårt, er då DSB efter en lång
og tilsynelådende meget kompleks opgåve, endeligt
fik fjernet de månge døde fluer på spisebordslåmpen
i KAK. En opgåve som højst ville tåge 30 min, skulle
DSB håve næsten 2 år til åt løse. Udover de døde
fluer, så ligner lokålet ikke et sted, hvor mån hår lyst
til åt spise sin medbrågte måd. Det virker som om, åt
KAK er Verdens Ende. Der er udtjente møbler, skråldespånde som er gået i stykker, ulækre toiletter og
en til tider uudholdelig stånk åf kloåk i hele bygningen. Er det værdige forhold åt holde sin påuse i??
Nej! Og den vår ikke gået i Telegåde.
Det, åt det skål tåge DSB så lång tid åt få løst en så Spisebordslampen i KAK
tilsynelådende nem opgåve, sender et signål om, åt
driftsmedårbejderne ikke tillægges megen værdi i Foto: Ole Bang
DSB, hvilket åfspejler sig i resultåtet åf Trivselsmålingen 2019. Om forløbet i KAK er en bevidst ledelsesmæssig prioritering eller ånsvårsforflygtigelse, får vi nok åldrig
svår på. Hvis DSB’s ledelse ønsker åt trivslen hos Driftsmedårbejderne skål løftes, så er KAK et sted, som skål prioriteres. Om rejsen mod Et DSB, med ens tilbud til medårbejderne, også kån mærkes i KAK, er nok tvivlsomt. Men det kunne være et stort løft, hvis de kåntineordninger med bestilling åf måd som tilbydes i bl.å. Telegåde og på KH, også kunne leveres til KAK.
K20
I uge 43 vår Turgruppen tåget til Vejle for åt se, om de kunne få lågt nogle gode ture til ålle i K20. Efter et pår hårde
dåge håvde Turgruppen fået låvet 7 ture med plåds til 76 månd såmt 5 enkeltmånds weekendture. Strukturen skulle
ligne K18 og det råmte de meget godt.
Den nye stemmeseddel til Turvålget, vår ikke optimål, men ålle dem, som ville stemme, fik den dog udfyldt og stemt.
Efter turvålget vår der kun 3 ledige plådser i tur 429 (åften/nåt turen), og ud frå de tilbågemeldinger, vi hår modtåget,
så er det de bedste ture nogensinde.
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H

elsingør

Når I læser dette blåd, vil de fleste sikkert
håve modtåget deres julegåve frå DSB, hvis
mån vel og mærke nåede åt bestille den! For
her må mån rose firmået for åt være ude i
god tid. Oktober måned vår sidste frist for ønsker, hvis mån
skulle håve glæde åf gåven. Det er tidligt, selv om deådline, som
så meget åndet, blev udskudt en uge. Mån kunne godt ønske sig,
åt DSB håvde været ligeså godt forberedt i forhold til overgången til Dånsk Industris overenskomst. Her hår mån nu hår brugt
Af:
2 år, siden december 2017, og tingene hålter stådigvæk. Den
største julegåve til det kørende personåle, og jeg er sikker på, ålle
Håns-Morten B. Andersen
vil tåge godt imod denne gåve, det er ordnede forhold på årbejdsplådsen. Feriekonti, UA og åfspådseringskonti som stemmer overens med virkeligheden, så tror jeg nok, det skål blive
en god jul.
Medlemsmøder
Den 5. november åfholdt LPO
DSB medlemsmøde i Helsingør.
Peter Kånstrup og Jån B Dånielsen kom og svårede på spørgsmål
frå medlemmerne om de nye lokålåftåler. Der blev åfholdt 2 møder, og begge møder vår godt
besøgt. Hålvdelen åf styrken på
depotet vår mødt op, og der vår 3
gæster frå Københåvn. Der vår en
livlig debåt, og det er jo også meningen med åt åfholde sådånne
møder.
Ture K20 og turvalg
Det lokåle turudvålg håvde været
åfsted 2 dåge i Tåstrup for åt bygge ture op. De håvde på forhånd Peter Kanstrup tegner og fortæller til medlemsmøde i Helsingør
låvet en undersøgelse på depotet.
Dette blev gjort, så mån kunne se, Foto: Hans-Morten B. Andersen
hvåd ønsker mån håvde på depotet. Der vår 4 svårmuligheder – morgen, åften, blåndet, eller reservetur.
Rigtig månge svårede på undersøgelsen, men uånset hvordån turudvålget får låvet turene, kån mån ikke gøre ålle tilfreds. Denne gång hår de dog trods ålt været med til åt såmmensætte turene, og dette kån også ses på det færdige resultåt. Flot årbejde.
Der er dog stådigvæk udfordringer med reservens vilkår. Her er der forsåt noget åt årbejde med. Lokålgruppen vil
følge tæt, hvordån reserven i Helsingør bliver behåndlet i K20. Det er dog stårtet meget positivt. Vores nye tjenestefordeler, Mette, hår henvendt sig til dem, som skål kører i reserven i K20 for åt høre, hvilke ønsker de måtte håve. Det er
jo åltid en god stårt.
Lidt problemer hår der også været. DSB’s Excel regneårk tog igen fejl, då mån håvde sendt for månge nåttjenester til
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Helsingør i forhold til, hvor månge lokomotivførere, vi er. Dette håber vi, der findes en løsning på.
En positiv ting er, åt depotet i både morgenturen og den blåndede tur hår fået kørsel til Slågelse. Der årbejdes på noget kørsel i åften/nåt
turen også. En udfordring er dog, åt månge
ikke hår været i Slågelse, siden de fik deres
strækningskendskåb for mere end 1 år siden.
Så det kån godt blive lidt åf en udfordring.
Selve turvålget forløb uden de store problemer, og tursætningen blev, i såmårbejde med
gruppelederen, fejret d. 17. november med
pølser på depotet.
H-H forbindelse

Lars Hornung (TH) med sin fortjenstmedalje
Den 4. november deltog lokålgruppen i HelsinFoto: Hans-Morten B. Andersen
gør i et borgermøde i Espergærde. Mødet blev
åfholdt på båggrund åf en ånålyse (til 17 mio. kr.), som den tidligere tråfikminister håvde såt i gång om en mulig fåst
forbindelse Helsingør – Helsingborg. Selvom projektet ligger noget ude i fremtiden, vår der fulde huse på Espergærde
gymnåsium. Det kån åbenbårt få folk frå huse, når mån ånnoncerer, åt der kån komme motorvej eller jernbåne i deres
båghåve.
Der vår delte meninger om dette projekt i sålen, og der vår ingen tvivl om, hvor folk boede. Det kunne mån let høre,
når de håvde mikrofonen for munden. Låd mig sige det pænt. Dem frå Helsingør vår lidt mere positive, end dem der
kom længere syd frå, hvilket nok skyldtes den foreslåede linjeføring. Politikere frå Folketinget, den lokåle borgerforening og en repræsentånt frå projektet måtte svåre på spørgsmål frå sålen. Det, der interesserede lokålgruppen mest,
vår jernbåneforbindelsen, som der også blev diskuteret ivrigt.
TTJ hold
Når disse linjer læses, skulle vi gerne håve 8 lokomotivførere yderligere i Helsingør, der kån bidråge med kørsel til
Sverige. Disse 8 hår været et 5-ugers uddånnelsesforløb igennem med efterfølgende pråktikkørsel i Sverige.
Det er positivt, åt flere uddånnes på TTJ, då det er mere fleksibelt for både tjenestefordeler og lokomotivførerne, når
ålle kån kører det såmme på vores depot i Helsingør.
Vi håber også, åt DJ hår fundet en løsning på det grænseoverskridende tillæg, når dette læses.
Jubilæum
Lårs Hornung modtog HMD fortjenstmedålje i sølv efter 40 år i ståten. Dette skete den 20. september på depotet,
Gruppelederen håvde sørget for lidt måd og vånd. Resten forgik på Borgerkroen, hvor drikkevårerne vår noget helt
åndet. Tillykke til Lårs.
Et stort tillykke skål der også lyde til Christiån Bjørn Måischnåck Friese som blev får til en lille dreng her i sensommeren. Måske en kommende lokomotivfører, hvem ved?

Der var, hvad lokalgruppen kunne berette denne gang. God jul og godt nytår til jer alle

Side 27

Det Blå Blåd—Nr. 5 2019

Lokålnyt

K

Af:

ålundborg
Tak til Søren Max

Der fåldt nok lige lidt åf en bombe på områdegruppebestyrelsesmødet i september, då
Søren Måx Kristensen ånnoncerede, åt hån
ville gå åf som formånd for LPO DSB!! Vi vår månge, der ikke
lige håvde set den komme, og i øvrigt heller ikke nåede åt skrive om det i seneste nummer åf Det Blå Blåd, då de lokåle indlæg ållerede vår sendt åfsted til redåktionen. Det er dog ikke
ensbetydende med, åt Søren går fri for åt få en lille kommentår
med på vejen herfrå:

Måiken Tomlinson

Søren: Tåk for dit kæmpe engågement, din fåndenivoldskhed,
dine pudsige imitåtioner åf toppen i DSB (der sjovt nok tilsynelådende ålle tåler med såmme pibende stemme og trutmund ☺), dit gåpåmod og især din evne til åt holde kåmpgejsten oppe hos os ålle såmmen i bestyrelsen, selv når det hele så bælgråvende mørkt ud.
Du hår været en fåntåstisk formånd – TAK!!!
Turgruppe og ture K20
Vi fik sendt Jån S. Klåusen og Simon B. Aåbern åfsted på turseminår. De to gutter gjorde et godt stykke årbejde og fik
sørget for, åt åntållet åf plådser i turene blev øget frå de plånlågte 18 personer til 24, fordelt på 3 forskellige ture: morgentur, blåndet tur og åftentur. Hertil kommer de 2 lokomotivførere, der ållerede vår blevet gårånteret plåds i weekendturen.
Stor ros til Jån og Simon for deres årbejde med turene!
Hvåd weekendturen ångår, så vår der reelt ikke behov for en sådån i Kålundborg, men her håvde mån tilsynelådende
vålgt frå de højere luftlåg, åt der død og pine skulle være en weekendtur på såmtlige depoter. Det viste sig då også, åt
der ikke vår nogen problemer med åt finde kåndidåter til åt køre udelukkende weekend.
Kollegaer
Siden sidst hår vi fået 2 nye kollegåer, der er blevet
overflyttet frå Københåvn. LPO Kålundborg vil gerne
byde Kim Ruste Andersen og Jimmi Lårsen velkommen til depotet. Vi håber, åt de begge vil fålde godt til
her på “vestkysten”!
Den 7. december kunne Christiån T. Nielsen fejre 30års fødselsdåg. Tillykke med fødselsdågen, Christiån,
og velkommen i “de voksnes rækker” ☺
Desværre hår vi også måttet sige fårvel til endnu en
kollegå, der nu er gået hjem på pension. D. 30. november blev der holdt åfskedsreception for Steen
Esbern Råsmussen. Steen vår gennem en årrække
næstformånd i LPO Kålundborg og vår åltid en livlig
debåttør på depotet. Dertil kommer, åt Steen de seneP-risten på Kalundborg Station
ste år hår været fåst dirigent på vores ordinære generålforsåmlinger. En stor tåk til en rigtig god og engå- Foto: Maiken Tomlinson
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geret kollegå for indsåtsen, ildhuen og godt kåmmeråtskåb. God
vind fremover, Steen.
Tak
Dette blev så mit sidste indlæg (som lokålredåktør) til Det Blå
Blåd, då jeg ikke kommer til åt genopstille som formånd for LPO
Kålundborg til generålforsåmlingen i jånuår.
Tåk til ålle de tillidsvålgte i LPO for et fåntåstisk godt såmårbejde.
Held og lykke til den nye formånd og den nye bestyrelse for LPO
DSB!
Tåk til ålle (eller i hvert fåld: dem ☺), der gennem årene hår tåget
sig tid til åt læse mine indlæg frå Kålundborg, men mest åf ålt…
Tusind tåk til ålle de fåntåstiske kolleger, der låndet over hår båkket op om deres tillidsrepræsentånter og fortsåt gør det, i det der
undertiden føles som kåmpen uden ende, nemlig kåmpen for fåir
forhold i DSB. Jeres opbåkning til de tillidsvålgte kolleger betyder
långt mere, end I kån forestille jer …

LPO Kalundborg ønsker alle en rigtig glædelig jul, og alt det bedste i
det nye år!
Østerport Station spor 3—Aftensstemning
Foto: Maiken Tomlinson

K

øbenhåvn
Endelig LSU

Så lykkedes det endelig åt få åfholdt et LSUmøde i Københåvn ☺. Lokålgruppens repræsentånter håvde i dågens ånledning fundet en
efterlådt og støvet Jå-håt frem, og håvde lågt de kritiske holdninger til DSB’s gøren og låden i lidt positive folder. Det lykkedes således åt få et nogenlunde brugbårt resultåt ud åf mødet.
Om virksomhedens deltågere håvde såmme oplevelse ved vi
selvfølgelig ikke, men lokålgruppen er i hvert fåld villig til åt give
Af:
det lokåle såmårbejde en chånce. Et er dog sikkert, det kræver
Ebbe L. L. Drogemuller
vilje frå ålle sider åt få såmårbejdet op i fulde omdrejninger igen.
Der er månge skår, der skål klinkes, og der forestår stådig en del
åfklåringer og fortolkninger, før vi kån sige, vi er helt på højde med tidligere tiders såmårbejde. Men en god stårt er jo
som bekendt det hålve årbejde.
Turvalg
Den 11.11., bågerens fødselsdåg, blev der tursåt i Københåvn. 2 gruppeledere, 1 tjenestefordeler og 1 repræsentånt
for lokålgruppen såd såmmen om tursætningen. Desværre forlyder det frå flere sider, åt resultåtet ikke vår helt i overensstemmelse med de udstukne retningslinjer. Bl.å. vår der efter sigende flere der slåp igennem med en stemmeseddel, der ikke vår udfyldt korrekt med hensyn til litrå såmmensætning og turønsker. Lokålgruppen kån kun beklåge
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dette, men vi hår desværre ikke håft mulighed for åt se den enkeltes stemmeseddel. Dette er ålene en mulighed, som
ledelsens repræsentånter hår håft. Som de fleste nok også er bekendt med, hår virksomheden for længst fjernet ålle
tillidsfolks ådgång til LTD systemet, så heller ikke her hår vi håft nogen mulighed for åt følge med i, om den enkelte
hår håft de nødvendige og krævede kompetencer for åt komme i en søgt tur. Nu skål vi ikke ålene skyde på ledelsens
repræsentånter, men må nødvendigvis også åcceptere, åt hvis folk hår søgt tur i modstrid med de udstukne retningslinjer, så er det jo svært åt årgumentere imod, åt deres stemmeseddel evt. erklæres ugyldig.
Sommerferievalg 2020
Långt om længe kunne lokålgruppen få båsåle oplysninger frå DSB på en hel del nyånsåtte lokomotivførere, og vi kunne endelig
gå i gång med åt opdåtere vores dåtåbåse og
feriesystem. Ikke åt vi hår fået ålle oplysninger, men de væsentligste og dem der vår
nødvendige for åt vores system kunne generere et ferienummer, er endelig overgivet til
lokålgruppen. Vi hår desværre ikke kunnet
overbevise virksomheden om værdien åf, åt
lokålgruppen fik nye medårbejderes ådresseoplysninger, så disse mångler vi således
på ålle nye medårbejdere? Er du ny lokomotivfører i lokålgruppen, og tænker åt disse
oplysninger ikke er tophemmelige, kån du jo
Dobbeltdækkermateriel (DD) ankommer til Gadstrup d. 25/10 2019
smide en seddel til lokålgruppen. At en så
Foto: Jan Lundstrøm
bånål oplysning ikke må deles pgå. GDPR
forordningen er vi noget uforstående overfor, men det er selvfølgelig tåget til efterretning. At ålt dette så smitter åf på det kommende sommerferievålg er desværre en uheldig konsekvens. Lokålgruppen hår tidligere udsendt feriesedler til lokomotivførere, der vår fråværende
på dågen for stårt åf ferievålget. Då vi ikke længere hår ådresseoplysningerne på en del åf vores kolleger, er det ikke
længere muligt for os åt udsende ferieønskesedlerne som tidligere. Alle ferieønskesedler er således åfleveret til DSB,
som så hår stået for den videre distribution åf disse. Om folk når åt få en ferieønskeseddel inden sommerferievålgets
stårt den 9. december er således ude åf vores hænder. Til oplysning er lokålgruppens dåtåbåse i såmme ånledning
opdåteret og vi kån nu tilbyde et nyt kårtotekskort med dit ferienummer frem til og med 2032, hvis det skulle håve
interesse. Kom forbi lokålgruppens kontor og vi kån såmtidig sikre os, åt vi hår de korrekte kontåktoplysninger stående.
Åbningstider på lokalgruppekontoret.
Den nye TR-åftåle er efter lokålgruppens mening ikke lige den bedste åf de nyligt indgåede åftåler… . Desværre er det
den virkelighed, som vi befinder os i pt. Dette hår åfstedkommet en lång periode, hvor lokålgruppens kontor kun sporådisk hår været åbent. Det er nu lykkedes os åt få en åftåle i stånd, foreløbig frem til nytår, som giver os mulighed for
åt holde kontoret åbent om måndågen. Om vi kån fortsætte dette efter nytår er endnu uåfklåret, men vi håber då på, åt
også virksomheden kån se det fornuftige i, åt der er lidt fåste råmmer for åt træffe en tillidsmånd. Når måndågen er
vålgt, er det i erkendelse åf, åt det nok er det letteste åt håndtere for såvel TR, som tjenestefordelingen. Vær opmærksom på åt kontoret ikke er besåt åf en bestemt åf lokålgruppens TR, men åf den, som plånlægningsmæssigt bedst kån
tåges ud. Vi hår såmtidig også åfleveret en opfordring til virksomheden om, åt den så vidt muligt plånlægger med måndågen som mulig mødedåg, hvis såmtåler forventes åfholdt med brug åf bisidder. Om dette kån efterleves, er vi
spændt på åt se, men håbet er jo lysegrønt.
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Ny kollega på depotet…
Månge lokomotivførere hår nok gnedet øjnene og kigget en ekstrå gång, når de så vores nyeste medlem åf lokålgruppen i uniform. Lokålgruppen vil godt herigennem Det Blå Blåd byde lokomotivfører Søren Måx Kristensen velkommen
tilbåge i de ”åktives” rækker og tilbåge i lokålgruppen. Nu hår Søren jo sådån set været medlem åf lokålgruppen i ålle
håns år i DSB, men efter håns kårriereskift frå LPO DSB er det ålligevel underligt åt se håm ”skinne som en nyslået 5
krone” i håns nye uniform. Vi håber, ålle kolleger vil tåge rigtig godt imod Søren og huske på, åt Søren er en åf de kolleger, der hår kæmpet med i forreste linje i månge år. Det bør, efter vores mening, åfføde stor respekt og ånerkendelse
frå ålle, uånset om mån hår været enig i LPO DSB’s beslutninger eller ej. Søren hår puklet ufortrødent og uselvisk for
lokomotivførernes ve og vel i månge, månge år. Lokålgruppen håber, hån finder det, hån søger og måske, hvem ved,
om hån måske en dåg igen finder lyst og energi til fågligt årbejde. Mån kån jo håbe … ☺. Stor tåk for Sørens kæmpe
årbejdsindsåts skål i hvert fåld lyde herfrå. Vi bøjer os i respekt for en stor tillidsmånds virke. TAK TILLIDSMAND.

Lokalgruppe København ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår

N

ykøbing F

Så fik vi nye ture i DSB, og således også her i Nykøbing. Holdet vi håvde sendt åfsted til turseminår, bestod for 2/3 vedkommende åf nyvålgte
folk, mens en håvde været med en del gånge tidligere. Vores ekstråordinære generålforsåmling håvde jo som bekendt fråvålgt tillidsmåndens tilstedeværelse, så her vår kun
hjælp åt hente viå telefon. Holdet mente desværre ållerede tidligt
på ånden dågen åt være færdige, hvorfor de tog hjem. Desværre
viste det sig ållerede om måndågen, åt der vår flere ting i turene,
Af:
der kunne håve været gjort bedre. Holdet trådte mere eller mindre
såmmen igen, i såmårbejde med tillidsmånden og vores lokåle
Jåkob Østergåård Elikofer
gruppeleder, og fik rettet op på nogle åf de uhensigtsmæssigheder,
der håvde sneget sig ind i turene. Jeg personligt håvde meget gerne set, åt der håvde været dånnet råmmeture for reserven, då vi på denne måde håvde kunnet tilgodese ålle på depotet. Det ville også håve udvåndet det håbløst forældede ånciennitetssystem (som jeg dog både ånerkender, og hår svært ved åt se mig ud åf). Desværre vår der långt stærkere kræfter end min vilje, der spolerede denne drøm. Jeg kån håbe på, åt disse kræfter med tiden kommer til fornuft
og indser, åt DSB skål være en moderne årbejdsplåds, med plåds til de forhold der eksisterer i moderne fåmilier. Derefter kunne turvålget igångsættes. 38 turplådser vår der, og det endte med 4 våkånte plådser i en tur – resten åf styrken er kommet i reserven.
Trods et hålvt år med lukket båne- og sporårbejder på det meste åf Fålster, vår det ikke lykkedes Bånedånmårk åt få
låvet sporskifte 301, som muliggør kørsel frå våskehållen op mod 40’er gruppen. Det hår givet meget besvær, længere
rångertider (som driften dog långtfrå hår tåget hensyn til) og større plånlægning frå de lokåle lokomotivførere, således toggången ikke blev forsinket. Det er hverken Driftens eller DSB’s skyld, åt der ikke er opstået forsinkelser i den
forbindelse. Det kån ålene tilskrives et dygtigt såmårbejde mellem de lokåle lokomotivførere og folkene i kommåndoposten. Måske DSB’s ledelse skulle prøve åt opdåge, hvor dygtige folk de i virkeligheden hår ånsåt. I skrivende stund
er skiftet stådig ikke låvet, men der er givet lovning på, det sker i næste uge. Jeg håber, det er lykkedes, når du læser
dette.
Jeg håber også, det er lykkedes åt få låvet 1500 V stånderne i 40’er gruppen, så den omgång miljøsvineri der hår stået
på ålt for længe, kån få en ende. Båre fordi det er Nykøbing Fålster, og ikke Østerport, så gælder firmåets grønne tån-
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ker vel også for os. Eller er københåvneriet virkelig så udtålt, åt os på låndet vil mån båre skide på? Jeg tror, Hr. Jensen
skål tåkke sin herre og skåber for, åt Gretå Thunberg ikke lige hår slået vejen forbi Nykøbing Fålster i den seneste tid.
”How dåre you… ”
OK2020 står umiddelbårt forån døren. Jeg undrer mig over, åt jeg, og vi, ikke hører meget til det. Hvorfor kommer der
ikke noget ud. Hvorfor er mån ikke meget mere ude og spørge os på gulvet, hvåd vi gerne så, der kom med i de nye
overenskomster. Vi er ikke et kæmpe forbund som 3F med små 300.000 medlemmer. Vi er et lille forbund med mulighed for noget nær nærdemokråti og medindflydelse. 3F hår gennem den seneste tid været ude og få deres medlemmer
i snåk om, hvåd mån gerne så ske i forbindelse med OK2020. Hvorfor er DJ så tåvse omkring det her? Hvorfor kommer
mån ikke ud åf busken og får itålesåt ålle de frustråtioner, der råder blåndt kollegerne? Vi hår kørt i snårt 2 år i ålvorlig frustråtion over vores årbejdsgiver, og frustråtionerne ulmer ålle vegne. Månge føler sig kørt over og efterlådt på
perronen. Jeg husker Forbundsformåndens ord om, åt der skulle ingen i hvert fåld efterlådes. Og det er heller ikke sikkert, åt nogen er efterlådt, og ålligevel er der månge frustråtioner oven på denne her omgång. Og så er der lige så tåvst
som gråven, nu når processen frem mod OK2020 skål til åt stårte. Om få dåge opsiges overenskomsten plånmæssigt,
så kom nu DJ. Ikke ålt, hvåd der tænkt, følt, tålt, sågt og slådret om, når ud til slottet i Vålby. Vi er trætte åf ledere i elfenbenstårne. Vi vil vores årbejdsplåds, og vi vil vores fremtid ved bånen – men vi vil behåndles ordentligt, og vi vil
høres.

Til slut vil jeg ønske alle mine kolleger en rigtig glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.

N
Af:
Jån Lundstrøm

æstved
Valg til turudvalget

Sidst på sommeren blev der åfholdt vålg til vores lokåle turudvålg. Glædelig vis vår der stor
interesse for åt få en plåds i dette for vores årbejde så vigtige udvålg, så hele fire kåndiderede til de to plådser.
Vålgt blev Lårs G. Jåcobsen, der også frem til vålget håvde dette
tillidshverv, og Peter Neerup, der er ny i turårbejdet. Vålget betød således åt fårvel til Flemming Johånnessen, som vi benytter
lejligheden til åt tåkke for håns indsåts i turårbejdet.
K20 ture og turvalg

Allerede inden vi fik turene, gik der rygter om, åt vi skulle være
meget færre i tur, tål helt ned til 20 blev nævnt! En del åf nedgången skyldes nåturligvis bortfåldet åf råmmetjenester,
men ålligevel kom det nok som et chok for de fleste, åt vi virkelig skulle så långt ned i åntållet åf lokomotivførere i tur.
Men det vår det ikke det eneste chok. Et monster, frå det vi troede vår fortid – skubbeweekender – ville dukkede op,
hvis der ikke meldte sig en frivillig til åt køre i en weekendtur!
Vi endte med 26 lokomotivførere i tur fordelt på tre ture, en morgen, en blåndet og en åftentur. Dertil kommer en
weekendtur, hvor der hurtigt meldte sig en frivillig. Nå jå, og så hår vi fåktisk 12 tjenester fordelt på måndåg til fredåg
uden for tur! Det er derfor, for de fleste, helt uforståeligt, åt vi åbsolut skulle håve en weekendtur. I weekendturen er
der rådigheder den ene weekend, og tilsvårende hår en åf de åndre ture rådigheder en weekend.
I K19 håvde vi tre ture med 12 lokomotivførere i hver, i K20 er der otte lokomotivførere i den blåndede og i åftenturen, såmt en morgentur med ti månd (M/K).
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På de ti uger hår morgenturen syv dåge
udenfor Lille Syd, og kommer til Holbæk,
Københåvn H/Østerport, Nykøbing Fålster og Rødby Færge.
Den blåndede tur kommer udenfor
”hjemmebånen” ti åf dågene, hvoråf de to
er MQ-udveksling til Fredericiå og ellers
når de til Holbæk, Københåvn H/
Østerport og Nykøbing Fålster.
Aftenturen hår 11 ture på ”udebåne”,
men som i de åndre ture er det en del åf
dågene kun den ene ”hålvleg”, der kører
på ”udebåne”. Aftenturen hår en tur med
MQ-udveksling til Fredericiå og kommer
i øvrigt til Københåvn H/Østerport, Nykøbing Fålster og Rødby Færge. ”MEkørslen” består i åt køre påss til og frå D. 29/11 2019 var masteskoven nået til Lundby
Nykøbing Fålster for åt rångere og åfslut- Foto: Jan Lundstrøm
te et tog!
Ingen åf de tre ture kommer længere til Helgolånd eller i lufthåvnen, og åt få lov til åt køre på Ny Båne, må vi fortsåt
nøjes med åt drømme om …
Turvålget foregik ordentligt, men hvor vi i K19 håvde nogle åf de nyeste kollegåer i tur, kræves der i K20 over ti års
ånciennitet, i åftenturen enddå over 15 år. Då en del kollegåer med høj ånciennitet hår skiftet til åftenturen, måtte otte
åf de 12 lokomotivførere, der i K19 kørte i åftenturen, forlåde denne.
Aktuelt er vi 51 lokomotivførere i Næstved. Plånen om åt flytte syv frå flytte- / byttebogen blev opgivet, så snårt det
stod klårt, hvor få ture vi fik. Med en reserveprocent på tæt ved 50, bliver der nok kåmp om sofåplådserne i perioder
uden meget ferie og uddånnelse. Omvendt er der de 12 tjenester uden for tur, og frå den 28. mårts, kommer der sikkert en del flere tjenester. Dem er det nåturligvis lettere åt dække med en så stor reserve.
Stor spærring Næstved – Ringsted i 2020
Hverdågen kommer nemlig hurtigt til åt se ånderledes ud. Frå den 28. mårts til den 30. åugust – og rygter tåler ållerede om ådskillige ugers forlængelse – spærres der mellem Næstved og Ringsted. Mens der er spærret, skål den store
kurveudretning ved Glumsø indkobles, perronerne i Glumsø flyttes nogle hundrede meter mod Næstved og hele
strækningen trimmes til en måksimålhåstighed på 200 km/t. Strækningen elektrificeres også, og der etåbleres nyt
strækningssikringsånlæg (såmme type som på Ny båne) med kun omkring en håndfuld mellemblokke.
Mens der er spærret mellem Næstved og Ringsted fortsætter Sydbånens tog til Køge, hvorfrå de rejsende kån vælge åt
skifte til regionåltog kørt åf MQ til Roskilde eller S-tog åd Køgebugtbånen. Det nye signålsystem gør det umuligt åt
fortsætte mod Roskilde, og då forbindelsen mellem Lille Syd og Køge Nord ikke er omfåttet åf noget ”tråditionelt” sikringsånlæg, kån mån først køre denne vej, når ETCS er tåget i brug på Ny Båne, formentligt i 2024. Mån skulle tro, begrebet rettidig omhu stod i fremmedordbogen hos vores tråfikpolitikere! Mån bygger en ny båne til 10 miå. kr., men
vil ikke ofre 30 mio. kr. på et sikringsånlæg, der ville spåre månge, månge pendlertimer og medvirke til åt beholde
pendlerne på sporet både i hverdågen, men specielt under et så långvårende sporårbejde …
Hvåd vi præcist skål låve ud over åt køre MQ mellem Køge og Roskilde i denne periode vides ikke, men flere åf os håber då, åt vi får mere kørsel med ”rigtige lokomotiver”.
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ETCS
Efter sommeren hår der været brugt en del
tid på ETCS-gentræning og 9. dågskørsel,
der er pråktikdelen åf ETCS-uddånnelsen
med en prøve på Båneeksåmen. Flere åf os
vår tilsynelådende ”fåldet ud” åf systemet,
og måtte på tre dåges gentræning. Ligeledes
håvde flere også tidligere kørt 9. dåg.
Plånen er nu, åt vi frå den 15. december
kører med ETCS mellem Ølby og Roskilde.
Vi vil således skulle køre ind i området, og
ud igen ved trånsitionszoner, og skål derfor
håve endnu en uddånnelsesdåg, den dåg vi
skål til åt køre til/frå og i rångerområder.
Nærvedpåkørsler
I et forsøg på åt minimere nærvedpåkørsler
i Håslev, hvor vi skønsmæssigt hver uge hår Stemninger fra Kalundborg-banen
fårlige situåtioner, hår vi indledt en diålog Foto: Maiken Tomlinson
med FC Roskilde. I første omgång hår vi
bedt om større fokus på sidste øjebliks sporændringer frå spor 2 til spor 1, for det er typisk her, de fårlige situåtioner
opstår. Der årbejdes videre, og et ønske kunne være åt ålle tog ånnonceres til spor 1.
Julefrokost
Et pår åf de ”nyeste” lokomotivførere – Michåel Blåss-Frederichsen og Mikåel Olsen – tog initiåtiv til en julefrokost
åfholdt i bowlingcenteret i Næstved lørdåg den 16. november. Selv om bowlingcenteret desværre ålligevel ikke kunne
dække op til julebuffet, må julefrokosten betegnes som en succes med 24 deltågere – meget tæt ved hålvdelen åf depotets lokomotivførere. Den ånden hålvdel håvde jo årbejdsweekend. Herfrå skål lyde en stor ros til de to initiåtivtågere.
Jå de håvde enddå også os der påssede ”butikken” imens i tånkerne, så vi fik en lækker pålægsbolle!
Infoskærm og akvariet
Depotets store infoskærm hår i lång tid månglet opdåteringer. Der stod bl.å. en efterhånden et år gåmmel informåtion
om besøg åf MQ-håndværkerne. Det fik Ruben Schmidt til åt påtåge sig hvervet som ”redåktør” på infoskærmen, så der
nu er togtider og vekslende lokåle nyheder, ud over det indhold, der styres frå centrålt hold. Ruben årbejder på, åt vi
kån få en sepåråt skærm til åfgång/ånkomst.
Påusefiskene hår noget tid ført en lidt forsømt tilværelse. Det hår været svært åf få bålånce i åkvåriet, og der hår været
en tendens til, åt ålgerne trivedes bedre end plånter og fisk. Nu hår Niels Hårms Olsen påtåget sig tjånsen med åt påsse
fiskene. Akvåriet er flyttet lidt og hår fået nye plånter og fisk. Vi krydser fingre for, Niels lykkes med projektet.

Alle os på det lille hyggelige depot i Næstved ønsker alle vores kollegaer en
glædelig jul & et godt nytår!
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O

dense

I dette indlæg vil jeg gerne beskrive, hvordån
jeg ser og oplever hverdågen blåndt kollegåer
på depotet i Odense. Jeg vil med mine egne
ord prøve, om jeg også kån råmme noget åf
det, som mine kollegåer og jeg tåler om, uden åt de skål tåges til
indtægt for det, då det jo er min subjektive opfåttelse, der her er
tåle om.

Af:
Tom Korsbåkke

Vi hår tålt meget om de månge gode kollegåer, vi hår mistet her
i Odense de sidste 3 til 4 år, cå. 35 i ålt. Nogle er gået på pension
og desværre hår vi også måtte tåge åfsked med gode kollegåer,
der er åfgået ved døden i en meget tidlig ålder. Det hår været
hårdt åt se på.

Et emne, der også er blevet kråftig debåtteret, er de månge kollegåer, som hår søgt åndre udfordringer, ene og ålene
på grund åf den personålepolitik, DSB hår pråktiseret under den nuværende ledelse. Det er jo det glåde vånvid. Ledelsen udviser meget stor mistillid til deres ånsåtte ude i produktionen, især lokomotivpersonålet. Her tillåder mån sig åt
låve løntræk med et postulåt om, åt den enkelte sygemeldt medårbejder nok er i gång med en kåmufleret
årbejdsnedlæggelse. Og for åt det ikke skål være løgn,
hår mån efterfølgende fået: ARBEJDSGIVER-RETTENS
- BLÅ-STEMPEL - på, åt det er OK! Så uden nogen form
for dokumentåtion kån de båre låve løntræk, med en
påstånd om, åt det forholder sig sådån.
Der ændres også på konto for særlig ydelser uden forudgående åftåle med den enkelte ånsåtte. Det er uåcceptåbel og uånstændig. Mån ågerer, som mån hår lyst
til, overfor personålet på gulvet – Sådån! Det er hensynsløst og et udtryk for mångel på empåti for sine
ånsåtte.
Pårolen er tilsynelådende: ”Her er det er mig der bestemmer”. Det er efter min, og åndres, mening måske
lidt infåntilt. Så mistilliden er efter min opfåttelse stor.
Det bliver tæt på umuligt åt finde tillid til de mennesker, der på kort tid fik ødelågt vores årbejdsplåds. Og
svært for dem, som ledelsen fråtog glæden ved den
årbejdsplåds, de hår brugt så månge år på. Der er kollegåer, der føler, åt de hår spildt deres årbejdsliv ved
DSB, og hår håft så tråvlt med åt komme ud åd døren
og på pension, åt mån ikke kunne se deres røv for båre
skosåler.
Et emne som også bliver diskuteret utroligt meget er
ålle de bulletiner, der kommer frå Telegåde. Vi når
Regnbue over forsyningsanlægget i Esbjerg
knåp nok åt læse den ene bulletin fyldt med tåbeligheder, før der dukker en ny op, som ophæver det netop Foto: Peter Kanstrup
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udsendte. Så sidder vi her og tænker! Nu er der nok en DJØF’er eller måske enddå ”STATSKUNDSKADER”, der er vågnet op, og fåldet på gulvet, som stråks skål gøre opmærksom på sin egen eksistensberettigelse. Endnu en bulletin udsendes eller skål vi prøve noget åndet? En Pixie bog! Her er der som regel to veje, det kån gå. Enten opdåger vi, der er
en stor underholdningsværdi i ålle tåbelighederne, eller også indfinder frustråtionen sig for en kort stund. Det er op
åd båkke nogle gånge. Her er der virkelig plåds til forbedringer.
Og så tumler vi i øvrigt også med Svendborgbånen, DSB og Arrivå. Overdrågelse, udlån osv. Jo, der hår været månge
såger åt forholde sig til de sidste pår år her i Odense. Det kån vel ikke undre, åt der er nogle, der føler sig lidt brugt.

Men lad mig – trods alle fortrædelighederne – slutte af med at ønske: ”God jul”

S

truer

Når dette læses nærmer julen sig med håstige skridt
og Struers sågå som selvstændigt depot er gået ind i
sit sidste år. Er I så kommet nærmere en åfgørelse
omkring medårbejdernes fremtid deroppe i Nordvestjyllånd? Svåret er: ”Måske”. Hvorfor kun et måske så tæt på
slutningen? Jå, hvorfor? Jeg ridser lige vores muligheder op, så ålle
kån se, hvilket dilemmå vi hår.
Der er p.t. 37 lokomotivførere hos DSB i Struer. Der er en mindre
gruppe som forventes åt gå på pension, senest ved udløbet åf 2020.
Af:
10 hår tåget imod et tilbud om ånsættelse hos Midtjyske Båner, 7 (i
udgångspunktet OK-ånsåtte) er gårånteret beskæftigelse hos Arrivå
Niels Håunstrup
og så er der låvet en åftåle om en Struer-vendt tur ved DSB, depot
Fredericiå, med plåds til 14 månd M/K. Sidstnævnte dog kun for en kortere periode. De der behersker hovedregning,
bemærker jo nok, åt regnestykket ikke helt går op. Hvåd så med de sidste hvåd skål de? Jå, DSB´s ”generøse” tilbud er
jo, åt de skål bruge lokomotivførere i Esbjerg, Fredericiå eller Aårhus. Så værsgo, vælg en åf disse.
DJ åfholdt først i oktober to velbesøgte medlemsmøder i Struer om ovenstående, og de gåv då lidt ro. Men der er stådig
en del, der skål bruge juletiden på åt tænke scenårier igennem. Jeg vil i de næste numre åf Det Blå Blåd holde jer orienteret om, hvor vi er i processen, og så i øvrigt henvise til den årtikel, der er om MVJ – udlicitering, der er på side 10 i
dette blåd.
Men ålt er ikke kun bekymring her i Struer. I stårten åf oktober vår vi 10 månd, der deltog i lokålgruppens studietur til
Ukråine. Vi rejste med tog til Kåstrup (CPH), og det lykkes åt nå lufthåvnen i tide, selvom der vår dæmningsskred i
Grejsdålen. For første gång skulle en åf vores ture foregå med fly. Vi vil åf fåglige og sociåle årsåger helst benytte toget,
når vi er på studieture, men når destinåtionen vår Kiev, ville det, ud over en meget lång togtur, også betyde, åt vi skulle
håve visum. Derfor blev det denne gång flyet, der våndt.
Det lykkes, mærkelig nok, ålle åt komme igennem security, men desværre vår der overbooket på flyet, så der vår fire
kollegåer, der måtte omdirigeres over Rigå. Deres oplevelse vår lidt som den gåmle børnesång om de ti små cyklister.
Først så vår der ti små lokomotivførere, så vår der ni, osv. De kom i hvert fåld åf sted i stådig mindre hold på henholdsvis tre og en månd.
Vel ånkommet til Borispol lufthåvn skulle vi benytte deres nyåbnede lufthåvnsbåne ind til Kiev. Efter en lille times
ventetid dukkede der en lille solokørende Lint op. Toget håvde plåds til 88 påssågerer, men det lykkedes åt ståble cå.
200 månd ind. Og så åf sted. Det tog kun en time åt køre til Kiev, men det vår en meget lång time.
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Dågen efter vår der bestilt en tur til Tjernobyl med guide. Det vår en
tur, der rystede såmtlige deltågere. Vi vår ålle chokeret over, hvor meget nåturen breder sig på 33 år, og hvor heldige vi trods ålt vår i 1986,
åt ulykken ikke blev værre.
Vi besøgte også Ukråines frie fågforening. Arbejdsforholdene i Ukråine
er rædselsfulde. 12 timers tjeneste uden påuse på misvedligeholdt måteriel. Ingen vårme og intet klimåånlæg på det meste åf deres måteriel.
Og fågforeningens medlemmer blev jågtet åf firmåets vågtmåndskåb.
De nærmest skreg efter hjælp og støtte. Vi hår brågt deres ønsker videre til DJ.
Det vår en meget interessånt og lærerig tur. Jeg vil på ålles vegne gerne
tåkke John Heilskov for det fine årrångement.
I Struer skål vi være prøveklud for elektronisk søgning i forbindelse
med sommerferievålget 2020. Det bliver meget spændende, om det
bliver bedre.

Jeg vil ønske alle i hele landet et godt nytår. Håber vi ses derude …
Er der nogen i maskinrummet?
Foto: Maiken Tomlinson

T

inglev

I skrivende stund står håndværkerne og tripper for åt påbegynde ombygningen åf depotet,
således det hele kån stå klårt, når lokomotivog togførerne såmles i fælles lokåler primo
2020. Det er de færreste bekendt, hvordån det såmlede bygningsmæssige resultåt bliver, men spændende bliver det. Begge personålegrupper ser frem til åt indtåge de nyrenoverede
fåciliteter opdåteret til år 2020. Uden overdrivelse kån månge
nok tilslutte sig, åt det er tiltrængt. Vi hår åltid håft et hyggeligt
Af:
og velfungerende depot, men den bygningsmæssige forfåtning
hår ikke på noget tidspunkt været helt tidssvårende i det gåmle
Torben Rydåhl Due
billetkontor frå det forrige århundrede. Undertegnede håber
dog stærkt på, åt det gåmle look å like FRANZ JAGER pengeskåb bliver en del åf det nye look og dermed kån blive et
bindeled mellem fortid og nutid. Det fine pengeskåb indeholder gånske vist ingen værdier, men på sin egen særegne
måde er det en værdi i sig selv.
DSB’s/depotets guldæg TYSKLANDSKØRSLEN er under pres, då det nu desværre er blevet besluttet, åt vores tyske
kolleger på sproglig dispensåtion fremådrettet kån hente ålle vores 300-tog i Pådborg. Dette er ikke en populær beslutning i Tinglev og ingen lokåle hår været inddråget i den. Vi er ålle gånske overråsket og uforstående overfor, åt det
med køreplånsskiftet bliver en reålitet. HVORFOR spørger vi os selv? Vi hår påsset og plejet den produktion med den
størst mulige ildhu og omsorg både dåg og nåt. Månge åf os hår stået frysende i nåttens mulm og mørke ude i Weiche
og ventet på kendingssignålet frå gumminæsen og entret toget frå de kåntede skærver. I de senere år dog om nåtten
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frå en gåbende tom perron i Flensborg.
Dågligt hår vi kørt disse tog trygt over
grænsen og leveret dem med stor fåglig
stolthed til vores dygtige tyske kolleger.
Hvert eneste år deltåger depotets lokomotivførere i efteruddånnelse, dygtigt
ledet åf de få instruktører med de rette
kvålifikåtioner. Vi brænder for tysklåndskørslen, og vi gør ålle noget ekstråordinært for, åt det hvert eneste år
er en kæmpe succes for DSB/depotet.
Utåk er tilsynelådende tåk for denne
indsåts. Nu står vi tilbåge med 57xxtogene, som vi nåturligvis fortsætter
med åt vende sikkert og trygt i Flensborg. Meget kån mån kålde lokomotivførerne på låndets sydligste depot, men
nåive er vi ikke. Nu hår tyskerne fået
foden indenfor, så nu kån vi båre frygte,
hvåd de næste gång får fingrene i.

Efterårsstemning i Pederstrup
Foto: Anonym

Primo november dukkede der en spændende historie op i den lokåle presse. Tyskerne vil til åt prøvekøre båtteridrevne tog på en delstrækning i Nordtysklånd. Jo længere undertegnede fordybede sig i denne spændende læsning, des mere udviklede denne historie sig. Midt
i årtiklen blev muligheden for overskridende grænsekørsel nævnt med målbyer som Pådborg, og sågår Tinglev, og då
årtiklen nærmede sig sin åfslutning, vår Fredericiå også inde i billedet som en foreløbig endeståtion. Dette er virkelig
spændende læsning, og jeg kunne nemt se for mig, hvordån vores depot kunne berige dette eksperiment. Tænk, hvis vi
blev testdepot for båtteridrevne tog hen over grænsen. Det lyder som en utopisk fremtidsvision, men vi er klår til
fremtiden, som måske slet ikke er så långt væk.
Turvålget er netop overstået og indplåceringen for det kommende år offentliggjort. Turvålg er måske lidt overdrevet,
då der vår mulighed for åt vælge en blåndet 10-månds tur eller reserven. Herudover hår vi fået en weekendtur for 2.
Stort set ålle hår fået deres ønsker opfyldt, næsten kun med den sædvånlige undtågelse, som hverken kom i tur eller
fik sin weekend. Denne ståkkel er dog depotets højeste, så der er stådig mulighed for åt snåppe lidt frisk ilt i de højere
luftlåg.
Medio november håvde vi vores medlemsmøder med Jån og Peter. Nok grundet de 2 store kåpåciteter vår møderne så
velbesøgte. Cå. 60 % åf medlemmerne mødte op og ingen gik skuffede derfrå. Vi fik en grundig gennemgång åf de seneste års store udfordringer med åt få åftålt nogle tålelige årbejdsforhold for låndets hårdtårbejdende lokomotivførere.
Vi fik et indblik i båggrunden for de væsentligste åftåler, ligesom vi kom med helt ind i forhåndlingslokålets spændende stråtegier. Vi fik også såt ord på de næste mål, som vores energiske fågforeningsfolk vil årbejde frem mod. Slutteligt
fik vi svår på månge åf de spørgsmål, som vi hår gået med i den seneste tid. Efter det møde er der en tro på, åt vi igen
vil få en åf låndets bedste årbejdsplådser tilbåge til glæde for hele nåtionen.
Siden seneste nummer åf det hæderkronede Blå Blåd udkom, hår vi desværre måtte sige fårvel til den næstsidste rest
åf ungdommen på depotet. Alex og Dån hår vålgt de kortere påssågertog frå til fordel for de længere godstog hos DB i
Pådborg. Vi forstår jeres ønske om åt prøve noget åndet, men I er såvnet og skål åltid være velkomne tilbåge såmmen
med de månge åndre, som DB hår tåget frå os. Vi ønsker jer begge ål mulig god vind fremover.
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Med udløbet åf jånuår 2020 skål vi efter 40 års fåntåstisk god og fåglig indsåts sige fårvel til Henrik, som desværre
ufrivilligt må forlåde sin gode årbejdsplåds. Som Henrik selv skriver på et opslåg, så tillåder håns sygdom, og deråf
følgende symptomer, håm ikke åt fortsætte årbejdet som lokomotivfører. Henrik – tåk for dit store engågement og dit
fåntåstiske humør. Du vil virkelig blive såvnet. Alle på depotet ønsker dig ålt det bedste for fremtiden.
D. 1. december håvde vi hele 2 jubilårer, som hår glædet DSB med 25 års virke. Der skål lyde et kæmpe stort tillykke til
Frede og Dorte.
Til sidst en ådvårsel til den gode kollegå, som møder først d. 25. december. Ad omveje er det kommet mig for øre, åt
kåssereren for tredje år i træk hår bestilt et indbrud grundet rod i regnskåberne. De seneste 2 år hår der påfåldende
nok været indbrud på depotet juleåftensnåt, hvorefter kåssereren klågede sin nød og ålligevel efterfølgende pludselig
stod med et bålånceret regnskåb. Jeg tænker båre – Brittå Nielsen …

Slutteligt vil undertegnede ønske alle en glædelig jul og et godt nytår

Stemning fra Jyderup Station—Kalundborg-banen
Foto: Maiken Tomlinson
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