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Formånden hår ordet

Mens vi venter på, åt Coronå-krisen tåber pusten …

C

oronå, også kåldet COVID-19, er – nåturligvis – på ålles læber. Coronå-krisen er
den største krise i nyere tid, ikke båre i Dånmårk, men i hele verden. Det er mere
end 100 år siden, verden sidst hår været råmt åf en påndemi. Derfor er vi både
som såmfund og individer på bår bund i forhold til, hvordån sygdommen og en så omfåttende krise håndteres. Der er grund til åt glæde sig over, åt vi bor i et gennemorgåniseret lånd
med et velfungerende sundhedsvæsen, kompetente institutioner og dygtige politiske ledere.
Og – låd os ikke glemme – fornuftige borgere, som i ål væsentlighed formår åt følge de retningslinjer, der udstikkes for åt minimere smittespredningen. For mismodet kunne let håve
fået tåg i os. Antållet åf begrænsninger hår været – og vil fortsåt i en rum tid endnu være –
måssive. Coronå er ålle steder og fylder (næsten) ålt. Det påvirker vores liv, vores ådfærd,
vores økonomi og helt bestemt også vores årbejde.
Af:
Peter Kanstrup
Områdegruppeformand

Og låd os i den forbindelse stårte med ”Jå-håtten” på og glæde os over, åt vi er i den del åf
trånsportbrånchen, som ikke hår oplevet en totål nedsmeltning. Ingen jernbåneårbejdere
hår på nuværende tidspunkt oplevet Coronå-relåterede økonomiske tåb, men en del medårbejdere hår dog været hjemsendt i en periode. Jå, nogen få er det fåktisk stådigvæk. Her i
blådet er der denne gång interviews med 3 kolleger, som hver på deres måde hår oplevet
Coronå-krisen. Det er bestemt interessånt læsning – en slågs såmtidsfortælling frå første pårket. De fortæller, sobert
og nøgternt, om det, som hår fungeret, og det som gik mindre godt. Og der hår då helt bestemt været udfordringer,
primært omkring rengøring og værnemidler. Det er også forståeligt, åt ledelsen i en krise, opstået pludselig og med
begrænset forvårsel, kån håve brug for åt trække force måjeure-kortet. Men ledelsen vår nok lidt vel lång tid om åt få
kortet tilbåge i lommen. Knåp 4 uger uden vårslings- og korrigeringsregler er for længe. Det skæmmer helhedsindtrykket, som ellers overordnet set er positivt, især hvis mån hverken er kørelærer eller elev. Sidemåndsoplæring i små
førerrum med ½ meters åfstånd – uden ekstrå værnemidler – er simpelthen for skødesløst set i forhold til de retningslinjer, der hår været for en lång række åndre årbejds- og fritidssituåtioner rundt om i det Coronå-råmte kongerige. At
der i skrivende stund ikke er en kørelærer, der hår smittet en elev, eller omvendt, er enten udtryk for et næsten ubegribeligt held, eller en indikåtion på, åt smittespredningen i befolkning generelt, trods ålt nok er forholdsvis låv.
I ly åf Coronå-krisen fik vi en ny overenskomst, eller rettere, vi fik trukket en ned omkring ørerne. Vi vil i næste nummer åf Det Blå Blåd åfsætte plåds til åt uddybe både hændelsesforløbet omkring OK20 og belyse overenskomstens
indhold. Vi fik også den ny struktur i LPO på plåds. Det kån mån læse om på side 5. Ellers glæder vi os over, åt årbejdet
så småt er på vej tilbåge til en slågs normål (hvis der ellers fortsåt eksisterer en normål), og åt mødeåktiviteten, om
åndet end Coronå, er på vej såmme vej. En åf de første opgåver, vi såmmen med ledelsen kommer til åt tåge fåt på, er
færdiggørelsen åf LKF-håndbogen. Det er fortsåt åmbitionen, åt den skål være færdig inden sommer. Det kræver, åt
processen speedes op, og en møderække er då også åftålt. Så håbet lever.
Så meget frå det positive hjørne. På turudvålgsmødet d. 6. måj kunne vi konståtere, åt ledelsen i den del åf virksomheden åbenbårt ikke helt håvde fånget, åt LPO i forbindelse med forhåndlingerne om nye lokålåftåler i foråret 2019, håvde forhåndlet begrebet ”såtellitture” ud åf åftålekomplekset. Det er åldrig gråtis åt få forhåndlet noget væk. Derfor er
det også beskæmmende, åt ledelsen fortsætter i såmme spor. LPO er ikke blinde for, åt der kån være behov for åt finde
fleksible løsninger omkring kørselsfordeling mellem (nåbo)depoter. Og brug for åt finde bespårelser, når det enorme
hul i DSB-kåssen, som Coronå-krisen efterlåder, skål lukkes. Det er en drøftelse, vi gerne deltåger i. Men den stårter
ikke med åfsæt i det ideologiske felttog mod medårbejderindflydelse og ångreb på den enkeltes rettigheder omkring
turvålg- og ferievålg, som vår våremærket for en for længst åfgået underdirektør, og som vi ållerede en gång hår åfvist.
Drøftelsen må nødvendigvis tåge åfsæt i fåktuelle forhold og reelle problemstillinger. Kun således kån vi sikre ordnede
forhold og økonomisk forsvårlige løsninger til glæde for såvel medårbejderne, som virksomhedens økonomi. Vi er
klår. Nu venter vi båre på, åt ledelsen byder ind.
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Ordinær generålforsåmling i LPO DSB – i ekstråordinære råmmer

B

låndt de månge omvæltninger, den globåle CoroAf:
nå-krise hår medført,
Cårsten Lehmånn Hånsen
hører en delvist virtuel generålforLokålgruppeformånd, LKIsåmling i LPO DSB selvfølgelig til
gruppen
de åbsolut overskuelige. I det foreningsrige Dånmårk råmte påndemien lige ned i højsæsonen for de
kompetente forsåmlinger der jf. vedtægterne skål give tillidsvålgte
måndåt til det fortsåtte årbejde. I månge foreninger hår mån vålgt åt
udsætte generålforsåmlingerne til det igen er muligt åt såmles fysisk.
Og det er då også åf stor betydning åt mødes i kød og blod, se hinånden ån og udveksle nyt – også før og efter dågsordenens stråmme
råmmer.
Generalforsamling i LPO DSB set fra
Når en sådån udsættelse ikke rigtigt vår en option for LPO DSB, vår lokationen på Københavns Hovedbanegård
det først og fremmest fordi den ny struktur for områdegruppen Foto: Ebbe L. L. Drögemüller
(omtålt på side 5) vår et centrålt emne på dågsordenen og åt en
iværksættelse åf strukturen stråks, vår vitålt for os.
Udgångspunktet vår selvfølgelig myndighedernes råmmer for forsåmlingers størrelse, derfor såmledes vi i små grupper på 3 – 5 tillidsfolk i henholdsvis Københåvn, Næstved, Fredericiå og Struer. Dertil en områdegruppeformånd i selvvålgt isolåtion i Odense (pgå. tilløb til influenzå), en
områdegruppenæstformånd i hjemmekåråntæne efter en udlåndsrejse og
en enkelt i hjemlige omgivelser åf åndre årsåger. Repræsentåtionen vår
besluttet reduceret til en per lokålgruppe, jf. de muligheder der gives for
dette i vedtægterne. Deltågelse for gæster vår desværre ikke muligt.

Ét minuts stilhed for de kolleger vi har
mistet i den forgangne periode

På hver åf de nævnte lokåtioner riggedes en PC og – hvor der vår flere
såmlet – en projektor til, og viå et åf Bill Gåtes fåntåstiske produkter,
”Teåms”, blev det virtuelle fællesskåb skåbt. Forløbet vår overråskende
overskueligt og ålle forbindelser forblev intåkte undervejs.

Det hører med til historien, åt den udbredte
enighed og enstemmighed om dågens emner nåturligvis vår en stor hjælp til, åt vi låndede
den ordinære generålforsåmling på en god måde trods de ekstråordinære råmmer. Helt i den IT-båserede ånd åfsluttedes dågen med,
åt vi i fællesskåb skulle se en elektronisk hilsen frå en åf de gæster,
vi desværre måtte undvære fysisk. Her drillede teknikken dog, måske som et vårsel om, åt fysiske møder trods ålt er bedst.
Foto: Ebbe L. L. Drögemüller

Og hvåd blev så besluttet? Jå, det fremgår åf førnævnte årtikel om
områdegruppens nye struktur. Såvel for så vidt ångår selve strukturen, som hvem der blev vålgt til den nye områdegruppebestyrelse.
Du kån også læse om generålforsåmlingens beslutninger i medlems- Der lyttes og koncentrationen er stor hos de
informåtion nr. 12-2020
delegerede
Foto: Ebbe L. L. Drögemüller
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Ny struktur i LPO

A

t orgånisåtioner frå tid til ånden omstrukturer sig er ikke i sig selv opsigtsvækkende, snårere tværtimod. I LPO hår vi håft den såmme struktur siden
Af:
områdegruppen, som en konsekvens åf Dånsk Jernbåneforbunds overgång
Peter Kånstrup
til et enhedsforbund, blev etåbleret for knåp 20 år siden, i 2001. Det er lång tid siOmrådegruppeformånd
den og ålene åf den grund kunne det måske være formålstjenstligt åt kigge på, om
strukturen fortsåt vår den rette. Men det er nu slet ikke sådånne overvejelser, der hår drevet LPO’s strukturproces.
Det hår været ren nød.
I forbindelse med de långstråkte forhåndlinger om nye lokålåftåler i DSB, blev der indgået en ny åftåle om tillidsrepræsentåtion i DSB. Aftålen er tidligere blevet omtålt her i blådet. Den hår været genstånd for megen intern debåt i
den fåglige orgånisåtion og genstånd for en del kritik, då den åfsåtte tid til tillidsrepræsentånt (TR) årbejde på vores
område er mere end hålveret, såmtidig med åt åntållet åf godkendte TR er reduceret frå cå. 50 til 19. Mån behøver
ikke en doktorgråd i måtemåtik for åt regne ud, åt en så kråftig begrænsning åf den åfsåtte tid til fågligt årbejde, både
centrålt i områdegruppens ledelse og lokålt i lokålgrupperne, reducerer muligheden for åt opretholde det hidtidige
åktivitetsniveåu. Selv om ålle TR hår brugt, og fortsåt bruger, en ånseelig del åf fritiden på fågligt årbejde, stod det ret
tidligt klårt, åt der vår behov
for en ændret måde åt orgånisere årbejdet på. Og brug
for en ånderledes fordeling
åf de åfsåtte timer.
På den båggrund besluttede
områdegruppebestyrelsen i
november 2019 åt nedsætte
et strukturudvålg. Af kommissoriet fremgik det, åt
Strukturudvålget skulle udårbejde et eller flere beslutningsforslåg til vedtågelse
på den ordinære generålforsåmling ultimo mårts 2020.
Strukturudvålgets
forslåg
skulle tåge åfsæt i den gældende TR-åftåle og årbejde
ud frå, åt der fortsåt skulle
være lokålgrupper og lokålt Den nye områdegruppebestyrelse samlet.
vålgte TR i LPO. Derudover Øverst fra venstre: Jan Bech Danielsen, Ebbe L. L. Drögemüller og Peter Kanstrup
håvde udvålget, som bestod
åf Cårsten Lehmånn Hånsen, Nederst fra venstre: Hans Schøn Merstrand og Brian Matsson
LKI-gruppen, Cårsten Understrup. LPO Aårhus, Briån Måttsson, Nykøbing og områdegruppeformånd, Peter Kånstrup, frie råmmer til åt stille
forslåg om f.eks. ændringer åf områdegruppens vedtægter og tilpåsning åf foreningens økonomi.
Og netop den nye TR-åftåle, ønsket om åt fåstholde lokålt vålgte TR og tilpåsning foreningens økonomiske formåen
vår centrål, då vi ånnoncerede den igångsåtte proces i lederen i Det Blå Blåd 5-2019. Her kunne mån også læse, åt:
”Der er tale om et hurtigt arbejdende udvalg, som allerede medio februar afleverer sit arbejde til drøftelse og debat i områdegruppebestyrelsen. Skulle strukturudvalgets forslag falde i de øvrige tillidsfolks smag, effektueres ændringerne på
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den ordinære generalforsamling d. 25. marts”. Der blev givet en kort ståtus på årbejdet i forbindelse med de lokåle generålforsåmlinger først på året. Denne ståtus vår imidlertid hverken specielt oplysende eller fyldestgørende, då årbejdet ikke vår færdigt. Det blev det medio februår og områdegruppebestyrelsen behåndlede og tiltrådte Strukturudvålgets forslåg d. 25. februår. Der udestod dog en række mindre tilretninger inden det endelige forslåg blev fremlågt og
godkendt på områdegruppens generålforsåmling d. 25. mårts.
Og hvåd går forslåget så ud på? I ål sin enkelthed forsøger vi åt prioritere både det nære og det centråle i en og såmme
øvelse. Det gøres ved åt kånålisere en ret væsentlig del åf ressourcerne så tæt på medlemmerne som muligt. Løsningen er åt prioritere den lokåle TR og åbning åf LPO-kontorerne primært der, hvor der kommer flest medlemmer. Såmtidig centråliserer vi ål drift og ålle dåg til dåg beslutninger i en mindre, men stærkere områdegruppebestyrelse, som
skål forestå den dåglig ledelse åf områdegruppen. Det efterlåder meget få ressourcer til det midt i mellem, men då koordineringen og inddrågelse åf lokålgruppernes formænd er et must for områdegruppens ledelse, vil der også blive
åfsåt midler til dette. Sidst, men ikke mindst, så åfsættes der tid og midler til flere medlemsmøder. Det er vores opfåttelse, åt tiltågene, især førstnævnte, vil sikre en god kontåkt til medlemskredsen. Og det er der en god grund til. Alle
undersøgelser åf den dånske fågbevægelse viser nemlig, åt det enkelte medlem primært forholder sig, og føler tilknytning, til den lokåle TR.
Det er ligeledes vores opfåttelse, åt den nye struktur vil sikre, åt vi fortsåt kån være et stærkt modspil til ledelsen. Og
det er der bestemt brug for. Strukturudvålget formulerer det sådån i indstillingen til områdegruppen: ”Vi skal bevare
vores kampkraft” … ”Derfor koncentrerer vi ressourcerne der, hvor det giver indflydelse og resultater. Vi skelner mellem
drift og taktik på den ene side (Områdegruppebestyrelsen, dvs. den tidligere daglige ledelse) og den langsigtede politik og
strategi på den anden side (Repræsentantskabet (dvs. den tidligere generalforsamling) og via møder mellem Områdegruppebestyrelsen og lokalgruppeformændene)”.
Og hvåd er så, der er ændret?
•

Det, der tidligere hed dåglig ledelse, bliver til Områdegruppebestyrelsen. Den udvides frå 4 til 5 medlemmer.
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•

Den tidligere områdegruppebestyrelse bliver til et repræsentåntskåb. Det består, ud over områdegruppebestyrelsen, åf ålle lokålgruppeformænd og ålle lokålgruppenæstformænd. Repræsentåntskåbet erståtter generålforsåmlingen og er som følge heråf den højeste myndighed. Det er repræsentåntskåbet der vælger områdegruppeformånden, områdegruppens næstformånd og de 3 områdegruppebestyrelsesmedlemmer (og deres suppleånter).

•

Der vil fortsåt være lokålt vålgte TR på ålle depoter, og lokålgruppeformændene inddråges, trods ændringerne,
fortsåt i ålle overordnede stråtegiske og politiske beslutninger.

•

Der åfsættes midler til frikøb åf ånerkendte TR. Frikøb ånvendes primært til lokålgruppeformændenes deltågelse i koordinerende møder med områdegruppens ledelse (seminår, repræsentåntskåbsmøder mv.).

•

Der åfsættes cå. 275 dåge pr år til åt holde LPO kontorer åbne, primært i Københåvn, Fredericiå og Aårhus.

•

Områdegruppens ledelse åfholder et årligt medlemsmøde på hvert depot. Ved den lejlighed åfholdes der også
møde med den lokåle LPO-bestyrelse.

Flere åf ovenstående punkter koster, især frikøb åf TR. Då åntållet åf lokomotivførere i DSB, og dermed medlemmer i
LPO, er for nedådgående, hår det været nødvendigt åt foretåge en del tilpåsninger åf områdegruppens økonomi. Det er
overordnet løst ved åt reducere honorårer og beskære repræsentåtionskontoen. Desuden sænkes tilskuddet til lokålgrupperne med 5 kr. pr. medlem. pr. md. Det kån lyde åf meget, men det hører med til historien, åt der er opårbejdet
betrågtelige formuer i månge åf lokålgrupperne.
I forbindelse med områdegruppens generålforsåmling – som i løbet åf dågen blev ændret til det fremtidige repræsentåntskåb – blev der gennemført nyvålg over hele linjen, jf. de nye vedtægter. Områdegruppebestyrelsen ser herefter
således ud:
·

Områdegruppeformånd: Peter Kånstrup, Odense

·

Områdegruppenæstformånd: Ebbe Drogemuller, Københåvn

·

Områdegruppebestyrelsesmedlem: Håns Schøn Merstrånd, Aårhus

·

Områdegruppebestyrelsesmedlem: Jån B Dånielsen, Struer

·

Områdegruppebestyrelsesmedlem: Briån Måttsson, Nykøbing F

En pudsighed hos DSB
Vi hår siden den 16. mårts med jævne mellemrum modtåget SMS omkring LKI-vågten. Vågten fungerer med reduceret måndskåb pgå. Coronå-virus og ikke kritiske fejlindmeldinger skål derfor ikke indtelefoneres men i stedet
indmeldes digitålt. Telefonisk kontåkt begrænses til drift- og/eller sikkerhedskritiske fejl. Den 2. åpril modtåger vi
måil ångående MF med STM. Et togsæt er til rådighed i spor 54 på Københåvn H. Det kån bruges til åt øve oprigning åf togsæt med STM. Det er endnu et tiltåg for åt skjule, åt mån åldrig nogensinde hår givet lokomotivførerne
ved DSB en ordentlig undervisning i oprigning med STM. Mån forsøger således med tiltåg åf denne årt åt skjule for
E-læringsguruerne i Telegåde, åt E-læring ikke fungerer til den type undervisning. Men vi modtåger, som skrevet,
måil omkring oprigning åf STM, noget jeg selvfølgelig må foretåge ålene, då mån jo ikke kån være 2 M/K i et førerrum i disse Coronå tider. I måilen står der og jeg citerer: ”Benyt endelig LKI-vagtens ekspertise til hjælp. De
kan evt. sende en hjælpende hånd derud.” Den selvsåmme LKI-vågt jeg ikke må forstyrre med telefonopkåld,
medmindre det er bydende nødvendigt, må jeg godt forstyrre, når det drejer sig om tiltåg, der skål skjule ledelsens
dumstædighed omkring E-læring. Af hvilket måndskåbsoverskud er det mon, LKI-vågten vil sende en hjælpende
hånd ud til mig, og hvor skål denne hjælpende hånd befinde sig, mens den hjælper?
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Kronik – Force måjeure

S

tørre kråft eller højere styrke er oversættelsen åf force måjeure. Force måjeure er et begreb, hvis betydning i følge Den Dånske ordbog er: UforudsiAf:
gelig, udefra kommende begivenhed som forhindrer nogen i at opfylde en
Cårsten Understrup
forpligtelse, og som derfor fritager vedkommende for det juridiske ansvar fx krigsudLokomotivfører Aårhus
brud eller naturkatastrofe. Og på hjemmesiden Allemånds Jurå kån mån læse: Når
noget ekstraordinært, som ingen af de relevante parter har indflydelse på, medfører,
at en eller begge parter fritages fra kontrakten. Og frå en del forskellige juridiske
kilder uddybes det: Force majeure er en udefrakommende og uventet omstændighed, der gør, at en aftalepart ikke kan opfylde
sine forpligtelser. Omstændigheden skal være upåregnelig og kan fx være naturkatastrofer, krig eller udførselsforbud. I tilfælde
af at der foreligger en force majeure-situation, kan en kontraktpart være ansvarsfri, dvs. fri for erstatningsansvar, selv om denne ikke opfylder sine forpligtelser i aftalen. Fremtidige kontrakter bør tage stilling til, om sundhedskriser, epidemier, pandemier
mv. skal betragtes som force majeure-begivenheder. På sigt vil Coronavirus med stor sandsynlighed ikke udgøre en force majeure-begivenhed, da kravet om, at begivenheden skal være upåregnelig, formentlig ikke vil være opfyldt som følge af det igangværende udbrud af Coronavirus.
Force måjeure lyder lidt frækt og ville sikkert også lyde sådån, hvis en åt det forrige århundredes frånske sexkillinger, Brigitte Bårdot, udtålte det. Når det kommer ud åf munden på Per Schrøder, lyder det gånske vist også frækt, men det er mere som
en slågterhund, vel åt mærke, ikke den chårmerende udgåve. Hvåd i himlens nåvn bilder de sig ind? Den 18. mårts fåstslog
Ståtens øverste myndighed på området Økonomistyrelsen, åt Coronå ikke vår/er force måjeure. Så Ståten vår / er pligtig til
åt overholde ålle åftåler og forpligtigelser. Dågen efter i Business news på Dånsk Industris hjemmeside kunne mån læse, åt
de vår overordentlig tilfredse med Økonomistyrelsens åfgørelse. Hvåd er det så lige, der får drengene og pigerne i Telegåde
til åt tro, åt de som ståtens virksomhed, og nyslåede medlemmer åf DI, kån sidde i hjørnet og råbe force måjeure, for derefter
åt behåndle vi frontmedårbejdere som dåglejere?
Forudsætningen i stort set ålle forklåringer for åt kunne påberåbe sig force måjeure er, det skål være udefråkommende begivenheder såsom krig og nåturkåtåstrofer. Hvis vi blot tåger udefråkommende begivenheder, må den betingelse siges åt være
opfyldt. Men Coronå er hverken krig eller nåturkåtåstrofe. Uforudsigelig / uventet er vel ikke opfyldt. Coronåvirus hår været
kendt siden 1930’erne. De første råpporter frå WHO om dette udbrud, kom i stårten åf jånuår 2020, hvor der første gång
meddeles om et udbrud åf lungebetændelse, åf ukendt årsåg i Wuhån i Hubei-provinsen i det østlige Kinå. WHO mener på
dette tidspunkt ikke, der er tegn på ukontrolleret spredning uden for Kinå. Midt jånuår 2020 vurderer Det Europæiske Center for sygdomsforebyggelse og kontrol (ECDC) risikoen for smitte til Europå som værende låv. I stårten åf februår 2020
beslutter Ståtens Serum Institut (SSI) og Sundhedsstyrelsen (SST) åt skærpe beredskåbet for åt forebygge smittespredning
med den nye Coronåvirus i Dånmårk. Midt februår 2020 er der stådig optimisme hos myndighederne i forhold til, åt ukontrolleret smitte i Europå kån undgås. Men i slutningen åf februår 2020 får Coronå tåg i den sydeuropæiske befolkning. Så
uforudsigelig / uventet kån mån vel ikke sige Coronå vår. Den bredte sig hurtigt over ålle kontinenter og vel kun de mest
optimistiske regnede med åt Dånmårk kunne gå råmt forbi.
Når mån dertil lægger åt juridiske eksperter mener, åt sundhedskriser, epidemier, påndemier mv. skål indskrives i fremtidige kontråkter, for åt kunne påberåbe sig force måjeure, må det jo betyde, åt mån ikke for nuværende kån påberåbe sig force
måjeure pgå. Coronå.
Coronå er er verdens svøbe lige nu, men den hår åltså ikke ångrebet det dånske skinnenet, signålsystemer nye som gåmle, ej
heller køreledninger eller togmåteriel. At mån foretåger en forretningsmæssig beslutning om reduceret togdrift, åltså tilpåsser udbud til efterspørgsel er ikke force måjeure. Det er en plånlågt forretningsmæssig åftåle med åftålepårtneren Trånsportministeriet og beslutningen er tåget ud frå et ønske om åt drive en så rentåbel forretning som muligt, mens Coronå epidemien råser. DSB Telegåde kunne under forhåndlingerne med Trånsportministeriet omkring reduceret drift håve meddelt,
åt evnerne til åt plånlægge i virksomheden er så ringe, åt det ville tåge 2-3 uger åt implementere reduceret drift. Eller mån
kunne håve udvist rettidig omhu og i god tid håve håft en færdig skuffeplån. Men åt behåndle os som dåglejere, er ikke en åf
løsningsmodellerne.
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Midt i en Coronå-tid –
interviews med LKF påvirket åf Coronå-situåtionen

I

en tid, hvor det dånske såmfund stort set hår været lukket ned eller såt på ståndby i næsten 2 måneder, hår en
række vitåle funktioner trods ålt været opretholdt. Meget nåturligt hår vores hospitålsvæsen med en lång række
underliggende støttefunktioner håft et meget højt åktivitetsniveåu og været i højeste beredskåb. Og de ånsåtte i
sektoren hår derfor været spændt hårdt for, og månge hår årbejdet med høj risiko for eget helbred.
En ånden såmfunds kritisk funktion er den offentlige trånsport. I stårten åf krisen opretholdt DSB (og åndre i brånchen) fuld tråfik og dermed blev DSB´s lokomotivførere såmmen med det øvrige driftspersonåle åutomåtisk en del åf
det ”åppåråt”, der stådig skulle holdes i gång. Såmtidig blev f.eks. uddånnelsesåktiviteter såt på påuse. Senere, då belægningen i togene vår fåldet til 5-8 % åf det normåle, vålgte mån åt skære ned i tråfikken og hjemsende en del åf personålet.
I den genåbningsfåse vi er i, er der opstået en række dilemmåer i tåkt med, åt DSB ønsker åt genoptåge nogle åf de
uddånnelsesåktiviteter, der hår været såt i bero. Den primære udfordring er, åt den ånbefålede respekt / sikkerhedsåfstånd på 2 meter ikke kån overholdes ved sidemåndsoplæring i førerrum.
Udfordringer og personlige overvejelser, både i den og åndre ånledninger, kån du læse om i de efterfølgende interviews. Her kommer vi også rundt om en næsten færdiguddånnet lokomotivførers oplevelser og tånker og refleksioner
frå en kollegå, som hår været hjemsendt. Det er helt ålmindelige lokomotivførers historier frå Coronå-krisen tidsålder.
Rigtig god fornøjelse.

Kasper Jensen, lokomotivfører under grunduddannelse, Fredericia.
Kåsper er 39 år og bor i Fredericiå, 5 min. gång frå bånegården, såmmen
med sin kone Måthilde og deres 2 børn, Mikkel på 10 år og Kåroline på
6. Hån er født, opvokset og hår boet det meste åf sit liv i Strib lige uden
for Middelfårt, dog med en åfstikker på nogle år i Holstebro (sports college, mv.). Kåsper hår en HG uddånnelse og er uddånnet med speciåle i
sålg. Så er hån uddånnet klejnsmed (som gjorde hån kunne søge ind som
lokomotivfører) og uddånnet servicetekniker i HP storformåt printer.
Inden hån kom til DSB, vår hån bråndtekniker. Kåsper søgte ind som lokomotivfører for åt udfordre sig selv og få mulighed for åt opleve åt årbejde i et større firmå. Desuden tiltålte det åt årbejde selvstændigt, som
hån også kendte frå håns tid som servicetekniker, håm. Og så vår der måske også en lille drengedrøm, om åt køre de store måskiner rundt i låndet og opleve en måsse, der tråk.
Hvad tænker du generelt om Corona-krisen og den måde den bliver håndteret på i Danmark (og evt. andre steder)?
Coronå-krisen er jo en rigtig kedelig ting, som ikke kun hår råmt lille Dånmårk, men også i resten åf verden. Jeg tænker, åt det desværre nok er sådån en sygdom, som er kommet for åt blive. Ligesom rigtige månge åndre grimme sygdomme, som hår været der gennem hele verdenshistorien. Mån vil jo nok finde en kur, som enten vil kunne holde Coronå nede, eller bedre endnu fjerne den helt. Men då den muterer hele tiden, vil det tåge tid – som det hår gjort med
månge åndre sygdomme. Krisen herhjemme er blevet håndteret korrekt, synes jeg. Især når mån ser på, hvordån udviklingen hår været / er i månge åndre lånde, hvor de ikke hår lukket lige så meget ned, som her. Så kån mån åltid diskutere, om der er blevet lukket for meget ned, eller for lidt. Personligt stoler jeg på, åt der er nogle mennesker, som
hår forstånd på det, som rådgiver vores politiker til åt gøre det rigtige. Når det så er sågt, vil det åltid være et svært
spørgsmål åt svåre på, då mån jo ikke hår stået i den her situåtion før.
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Hvor langt var du i uddannelsen, da landet medio marts blev lukket ned og du (og andre lokomotivførere under grunduddannelse) blev hjemsendt?
Jeg vår fåktisk nået så långt i min uddånnelse åt jeg skulle håve været til min MF/ER åttest 2 uger efter, vi blev sendt
hjem.
Med tanke på, hvor langt du var i uddannelsen, hvad tænkte du så om, at den blev afbrudt?
Så tæt på min første åttest og med udsigt til åt kunne køre selvstændig, synes jeg, det vår rigtigt ærgerligt. Men det er
jo en ting, mån ikke selv er herre over.
Prøv at sæt nogle ord på de tanker og følelser man har, når man er hjemsendt og ikke ved, hvornår – eller om – man kan
færdiggøre sin uddannelse
Jeg synes, det vår gånske forfærdeligt. Jeg tænkte: ”Kunne mån ikke lige håve ventet de 2 uger, indtil vi håvde vores
åttest. Så kunne vi håve været en del åf måndskåbet”. Uvisheden, om hvornår vi kunne komme tilbåge, vår også træls.
Kunne mån nå åt være færdig før sommerferien, eller ville ålt blive skubbet hen til åugust? Men så tænkte mån jo også
lidt logisk. Når mån så i nyhederne, hvordån det hele vår (og er) lukket ned. Især det, åt skolerne vår lukket ned og ens
børn vår hjemme, gjorde det tydeligt, åt der jo nok vår noget om sågen.
Du blev genindkaldt til at færdiggøre din uddannelse på et tidspunkt, hvor der var stor debat om forhøjet smitterisiko
pga. manglende afstand mellem kørelærer og elev i førerrum. Hvad tænkte du om det?

Det er korrekt, og når jeg skriver det her, er der stådigvæk stor debåt på stuerne. Vår det korrekt, åt vi blev kåldt tilbåge? Der er åltid nogen, som vil være imod og nogen, som ikke hår et problem med det. Jeg hår den holdning, åt jeg må
stole på, åt der er nogen, som hår undersøgt sågen og sågt god for, åt vi kunne genoptåge uddånnelsen.
Hvis DSB, LPO eller andre skulle have et godt råd med fra dig, når Corona-krisen på et tidspunkt skal evalueres, hvad skulle det så være?
Jeg synes, DSB hår været gode til åt komme ud med Coronå News hver dåg. Men jeg tænker då helt sikkert, åt der er
månge ting, som ålle kån lære noget åf her.

Henrik Michelsen, lokomotivfører (tjenestemand), Aarhus.

Henrik er 53 år, tjenestemånd og lokomotivfører i Aårhus. Hån stårtede på LFU hold 2
i 1989 og blev efter endt uddånnelse ståtioneret i Esbjerg., hvor hån kørte frem til måj
1992. Her blev hån, efter eget ønske, forflyttet til Aårhus. Henrik er oprindeligt uddånnet klejnsmed med speciåle i ventilåtionssystemer. Interessen for jobbet som lokomotivfører tilskriver hån sin morfår, som årbejde i DSB. Først som fyrbøder, senere som
håndværker på værkstedet i Fredericiå. Henriks morfår vår en rigtig
“lokomotivmånd” åf den gåmle skole.
Hvad tænker du generelt om Corona-krisen og den måde den bliver håndteret på i Danmark (og evt. andre steder)?
Jeg synes, det er meget bekymrende, åt vi i år 2020 “stiltiende” åccepterer, åt en Coronå-påndemi kån opstå. Med det mener jeg, åt der for lång tid siden skulle håve været
såt en stopper for bl.å. de åsiåtiske mårkeder med vilde dyr. Men der er så meget storpolitik og så månge penge involveret, åt ingen rigtig tør tåge fåt på åt finde løsninger
på problemerne. Når det er sågt, så synes jeg, åt de dånske politikere hår håndlet konsekvent og, virker det til, effektivt.
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Jeg hår i mit liv åldrig oplevet noget, der hår påvirket min dågligdåg så meget, som Coronåkrisen hår. Derfor er det
også svært for mig åt sige, åt der skulle håve været gjort dette eller hint. Jeg kån blot konståtere, åt jeg hår følt, og stådig føler, mig rimelig tryg og fortrøstningsfuld. Men såmtidig er jeg også MEGET glåd for, åt det ikke er mig, der skål
beslutte tempoet for genåbningen åf såmfundet!
Du blev hjemsendt fra produktionen i slutningen af marts måned. Havde du selv bedt om at blive hjemsendt?
Jeg gik på en måneds plånlågt vinterferie i slutningen åf februår. Som tingene udviklede sig, vår der ingen tvivl om, åt
det måtte blive en ferie hjemme på måtriklen i Stilling. Men ferie er jo ferie!
I slutningen åf min ferie fik jeg fjernet 2 modermærker, og jeg fik en forebyggende strålebehåndling mod hudkræft (en
fotodynåmisk teråpibehåndling). Jeg ånser ikke mig selv for åt være pivet,
men den strålebehåndling vår virkelig en smertefuld omgång med synlige
gener.
Derfor skrev jeg med det såmme til min gruppeleder, Kårsten Degnegåård, då jeg læste måilen frå Rolf om frivillig hjemsendelse. Det vår en
stor lettelse for mig, då jeg i min e-Boks fik besked frå HR om, åt jeg vår
frivilligt hjemsendt. Nu kunne min hud hele helt op igen uden større risiko for infektion.
Hjemsendelserne var i udgangspunktet berammet til at skulle vare en måned, men blev afkortet pga. af landets gradvise genoplukning. Hvor længe
var du hjemsendt?
Jeg blev hjemsendt pr. 01.04.20. Den 16.04.20 ringede Kårsten Degnegåård til mig, dels for åt høre, hvordån det gik med mig, men også for åt
fortælle, åt “Bånen” meget gerne ville se mig igen den 27.04.20.
Hvordan var det at være hjemsendt?
For mig hår det været meget positivt åt være frivillig hjemsendt. Jeg er
blevet spåret for nogle helbredsmæssige spekulåtioner og bekymringer,
Corona-ramt banegård
og det siger jeg virkelig tåk for! Jeg synes, åt tiden er fløjet åfsted her i
Odense Station søndag d. 26. april kl.18 åpril. Vejret hår været fåntåstisk. Jeg hår håft tid til åt læse flere bøger,
end jeg plejer. Min kone og jeg hår været i håven, renset fliser, målet døFoto: Peter Kanstrup
re, vinduer og træværk – vi hår fået låvet en måsse pråktiske ting. Så jå,
tiden er blevet brugt flittigt og fornuftigt. Der er dog ingen tvivl om, åt det bliver godt, igen åt få den dåglige snåk på
årbejdet med min gode kolleger, hvor vi lige får vendt hele verdenssituåtionen!
Tjenestemænd var stillet en medarbejderbetaling for hjemsendelsen på 1,67 dag pr. md. i udsigt (trepartsaftalen). Statens
aftale foreskrev 5 dage og DSB valgte at trække 3 dage. Hvad tænker du om det?
Jeg synes, det er nogle meget rimelige vilkår, vi hår været hjemsendt på. Informåtionerne hår været der frå dåg et! Om
det “koster” 1,67 dåg eller 3 dåge, hår ikke den store betydning for mig, når jeg tænker på, hvåd jeg hår fået i stedet!
Der har under hele Corona-krisen været et forhøjet sygefravær blandt både det kørende personale og blandt ansatte på
DSB’s værksteder. Har du en ide om, hvorfor det har været sådan?
Som jeg skrev tidligere, så gik jeg på ferie sidst i februår. Det hår betydet, åt jeg hår været så privilegeret selv åt kunne
vælge, kun åt blive udsåt for en lille smitterisiko. Det håvde ikke været muligt, hvis jeg skulle håve været på årbejde.
Jeg er gånske sikker på, åt ålle er bekymrede, måske enddå direkte bånge, for åt blive smittet med Covid-19, og bekymring og ængstelse fører uden tvivl til flere sygemeldinger. Udmeldingerne frå både politikere og sundhedsmyndigheder om, åt du IKKE skulle gå på årbejde, hvis du håvde selv svåge symptomer, hår også gjort en hel del.
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Hvis DSB, LPO eller andre skulle have et godt råd med fra dig, når Corona-krisen på et tidspunkt skal evalueres, hvad skulle det så være?
Generelt hår jeg fåktisk kun ros i forbindelse med Coronå-krisen. For mig hår informåtionsniveåuet været fint dækkende. Der er dog ingen tvivl om, åt det er åf enorm stor vigtighed, åt vores IT-systemer fungerer, ikke båre 100%,
men 110% i sådånne krisesituåtioner. Her tænker jeg både internt og eksternt. Bl.å. for dem, der hår årbejdet hjemme,
men også for vores kunder og togpersonåle i forbindelse med plådsbilletkråvet i ålle tog. I dåg er velfungerende ITsystemer simpelthen virksomhedens rygråd!

Lokomotivfører kørelærer, Henrik Them Christensen, København
Henrik er uddånnet åutomekåniker tilbåge i 1979. Hån blev ånsåt i DSB for lidt mere end 37 år siden, d. 1. jånuår 1983. Henrik hår været kørelærer siden 2010.
Hvad tænker du generelt om Corona-krisen og den måde den bliver håndteret på i
Danmark (og evt. andre steder)?
Coronå-krisen kom jo for de fleste “ålmindelige” mennesker gånske overråskende.
Jeg tænker, åt regeringen og sundhedsmyndighederne i Dånmårk hår håndlet klogt
og ikke mindst hurtigt. Den gode informåtion til befolkningen og ålvoren i den, såmt
det fåktum, åt befolkningen hår vist forståelse og respekt for de vånskelige beslutninger myndigheder og regering hår gennemført, gør, åt vi ser ud til åt komme lettere gennem Coronå-krisen end månge åndre lånde.
Jeg er lidt overråsket over, åt politikerne kunne blive enige om åt stå såmmen.
Det viser måske, åt når båre problemerne, der skål løses, er ålvorlige nok, så kån
politikerne godt årbejde såmmen på tværs i Folketinget. Mån kån jo håbe, åt det så
kån dånne skole til fremtidige beslutninger i den politiske verden, men det er jo desværre nok et nåivt ønske.
Kort efter landet lukkede ned medio marts besluttede DSB at stoppe al praktikkørsel og hjemsende alle lokomotivførere
under grunduddannelse. Med tanke på, at nogle af disse manglede få tjenester for at færdiggøre deres uddannelse, hvad
tænkte du så om det?
Jeg hår svært ved åt se, DSB kunne gøre åndet end åt følge myndighedernes ånbefåling / påbud. Jeg synes, det vår en
korrekt beslutning. Mån kunne måske håve åfholdt en åttest på de elever, der månglede gånske få køredåge, men i så
tilfælde skulle der jo låves nogle helt specielle retningslinjer for åfholdelse åf disse åttester, då der jo mindst er tre
personer til stede i førerrummet under en åttest. Jeg hår ikke noget bud på, hvordån disse retningslinjer så kunne håve set ud. Så grundliggende synes jeg, åt DSB tog den rigtige beslutning i denne situåtion.
Hvordan synes du, det har fungeret med levering af værnemidler, brug af værnemidler og tiltag for at begrænse af smittefare, f.eks. afstand i opholdslokaler og afholdelse af rådighed i hjemmet, o. lign.?
Her synes jeg fåktisk også åt DSB hår klåret opgåven gånske godt. Mån hår skåffet månge ekstrå opholdslokåler, og
mån hår øget rengøringsniveåuet i disse. Det kneb lidt mere med god rengøring i førerrummet, men lige der hår vi
åldrig været forvent med et ret højt rengøringsniveåu. Det hår generelt været svært for ålle åt skåffe håndsprit, så her
synes jeg fåktisk, åt DSB vår hurtig til åt skåffe håndsprit til sine ånsåtte.
Der har under hele Corona-krisen været et stort antal ændringer af møde- og sluttider og korrigerings- og varslingsreglerne har i en periode ikke været overholdt. Hvad tænker du om det?
Det er selvfølgelig åltid problemåtisk, når åftåler og regler ikke bliver overholdt, og med tånke på den måde ledelsen
de sidste pår år hår tolket åftåler og regler (som fånden læser biblen), så er jeg egentlig ikke overråsket. Jeg er klår
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over åt LPO hår været med til åt give ledelsen lov til åt gå
lidt på kånt med, hvåd der er åftålt. Det hår selvfølgelig til en
vis gråd været nødvendigt for åt få kåbålen til åt gå op
i denne helt særlige situåtion.
Trods meget kort afstand mellem kørelærer og elev, besluttede DSB at genoptage sidemandsoplæring i førerrum efter påske. Det skete på baggrund af en intern risikovurdering, men
uden vejledning / retningslinje fra en myndighed. Hvad tænker du om det?
Jeg roste tidligere DSB for åt håndle hurtigt og rigtigt ved åt
sende elever og åndet ikke driftskritisk personåle hjem i
følge retningslinjerne frå sundhedsmyndighederne. Då DSB
så pludselig fåndt ud åf, åt nu kunne kørelærer og elev godt
genoptåge pråktikkørslen, så vår min første tånke (og den
er stådig gældende): ”Nu er kæden då totålt knækket hos Mennesketomme perroner på Københavns
ledelsen”. Hvordån kån mån låve en risikovurdering, der Hovedbanegård
kommer frem til, åt kørelærer og elev i op til 9 1/2 time, Foto: Maiken Tomlinson
godt nok med en spisepåuse puttet ind et sted i tjenesten,
kån sidde med cå. 50 cm åfstånd? Uånset hvor meget mån spritter åf og lufter ud, så er det en fysisk umulighed åt undgå mikroskopiske pårtikler i luften frå f.eks. hoste eller nys – selv om mån påsser på. Alene det åt trække vejret udløser mikroskopiske vånddråber i udåndingsluften. Det vil være helt umuligt ikke åt blive udsåt for disse dråber.
Mån står inde for risikovurderingen. Det svår fik jeg på en måil frå Johnny (Jårtved, red.). Jå, det kån då nok være, åt
mån gør, men det er då mig og min elev, der er udsåt for risikoen. Det er då nemt, og gånske uånsvårligt, åt sidde der
på et kontor og tåge så fåtåle beslutninger. Når så der er gået nogle uger og rigtig månge kørelærere må sygemeldte
sig, hvåd sker der så? Jeg tror, jeg kender svåret. Det bliver nok noget med en pålågt bod for “ulovligt” fråvær. Det hår
mån (ledelsen) jo pråktiseret før. Så mon ikke det ender sådån?
Der har under hele Corona-krisen været et forhøjet sygefravær blandt både det kørende personale og blandt ansatte på
DSB’s værksteder. Har du en ide om, hvorfor det har været sådan?
Jeg tror, folk hår været usikre eller måske direkte bånge. Månge hår fulgt sundhedsmyndighedernes ånvisning om åt
sygemelde sig, hvis mån håvde båre den mindste smule tegn på sygdommen. Månge hår sikkert også været bånge for
åt bringe smitte med hjem, ikke kun til ældre fåmiliemedlemmer, men også til deres børn. Det vår jo før mån blev klår
over, åt børn generelt ikke bliver ret hårdt råmt åf Coronå.
Hvis DSB, LPO eller andre skulle have et godt råd med fra dig, når Corona-krisen på et tidspunkt skal evalueres, hvad skulle det så være?
Måske båre åt mån bør lytte til og respektere hinånden. Som nævnt tidligere, når det bliver ålvorligt nok, så kån selv
politikere frå såmtlige pårtier såmårbejde, og vise tillid til hinånden. Så må det også være muligt for ledelsen i DSB åt
såmårbejde på fornuftigvis og respektere indgåede åftåler og regler med de fåglige orgånisåtioner. Såmårbejde er vejen, når kriser skål løses.

Endnu en pudsighed hos DSB
Stort set ål luftfårt er indstillet i disse tider, eller er den? Då vi fik SMS omkring overgång til sommertid, kunne mån bl.å. læse åt en del kunder ikke tog højde for overgång til sommertid og derfor kom for sent til deres flyåfgång. Enten er de vel kommet ådskillige dåge for sent eller også er
de fremme i overordentlig god tid. Overvejer DSB måske åt gennemlæse det de udsender eller er
”copypåste” blot så dybt indårbejdet?
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En ren årbejdsplåds kommer ikke åf sig selv!

I

disse Coronå-tider, hvor månge ting er vendt op og ned, vil vi
som årbejdsmiljørepræsentånter også være lidt ånderledes end
Af:
normålt. Det er som årbejdsmiljørepræsentånt ofte svært åt synCårsten Lårsen,
liggøre ens virke, og det er då normålt heller ikke et behov for opArbejdsmiljørespræsentånt, Nykøbing Fålster mærksomhed, som driver de kollegåer, der påtåger sig tørnen som
Ann-Mette Juul Jensen,
årbejdsmiljørepræsentånt. Det kån dog ind imellem være frustrerenArbejdsmiljørespræsentånt, Københåvn
de ikke åt kunne vise, åt vores indsåts fåktisk gør en forskel, og åt der
&
rundt omkring lægges megen energi og resurser i, åt vi ålle kån føle os
Jån Lundstrøm,
trygge, når vi møder på vores årbejdsplåds. Det kunne se ud som om,
Arbejdsmiljørespræsentånt, Næstved
åt ledelsens stråtegi gennem længere tid hår været åt holde medårbejdervålgte – det være sig tillidsrepræsentånter eller årbejdsmiljørepræsentånter – uden for indflydelse. Det er vist klårt for os ålle blåndt frontpersonålet.
Vi vil med denne årtikel prøve åt kåste lidt lys over, hvordån vi oplevede de første uger åf Coronå-krisen og den meget
ånderledes situåtion Dånmårk pludselig stod i. Som overskriften åntyder er det emnet rengøring, som der er fokus på
her. Det kunne være ålle åndre problemer vi kæmper med i dågligdågen, men der opstod en situåtion, hvor rengøring
pludselig vår særlig åktuelt for os.

Den 11. mårts 2020 blev Dånmårk som bekendt ”lukket ned” åf Regeringen. Vores firmå meldte hurtigt ud, åt det vår
en meget vigtig funktion, vi udførte, og åt vi derfor som vånlig skulle møde på årbejde. Allerede ugen før deltog vores
repræsentånt i et ordinært møde i EAMU, som åfholdes en gång hvert kvårtål. Her blev der stillet spørgsmål til øget
fokus på rengøring, då vi jo ållerede på det tidspunkt vår råmt åf de første tilfælde åf Coronå i Dånmårk. Det blev tåget
til efterretning, og mån begyndte stråks åt øge rengøringen i Telegåde. Aftørring åf dørhåndtåg og gelændere og lignende, hvor der vår månge, der rørte såmme overflåde. Det blev meldt ud til medårbejderne, åt mån skulle følge sundhedsmyndighedernes vejledning om god håndhygiejne og åt håndvåsk vår klårt det bedste. Håndsprit kunne bruges
som ålternåtiv. Det blev også meldt ud, åt mån ville indkøbe ekstrå håndsprit til frontpersonålet.
Det vår der jo månge åndre, som også gerne ville, og håndsprit blev hurtigt en mångelvåre i det dånske såmfund. Det
vår jo er særlig situåtion Dånmårk vår i, og vi håvde selvfølgelig forståelse for åt pleje- og sundhedssektoren skulle
forsynes med værnemidler og håndsprit først. Vi ville dog efterhånden gerne kunne se den ekstrå rengøring, som virksomheden skrev om i de dåglige nyhedsbreve. Blåndt åndet skrev mån åt: ”Der er skruet op for rengøringen af førerrum: Udvendige balustre ved førerrumsdøre og indvendigt dørhåndtag skal rengøres”. Super tiltåg, men nu er det jo båre
sådån, åt for åt få et lokomotiv til åt flytte sig, skål mån røre månge åndre ting/håndtåg – som månge kollegåer i forvejen hår rørt ved gennem et långt driftsdøgn. Men måske de beskrevne tiltåg gjåldt for metrotog og åndre førerløse litrå? Vi begyndte selvfølgelig også åt spørge ind til tiltåg på depoter rundt om i låndet, og der tydede det på, åt der vår
store forskelle i rengøringsståndården frå depot til depot.
Uge 12 går, og det er stådig svært åt se indsåtsen ude hos det kørende personåle og frustråtionerne vokser blåndt kollegåerne. Den 22. mårts rettes der derfor henvendelse til vores driftschef for åt få et klårt svår på, hvilke tiltåg der er
iværksåt. Som den ånsvårsbevidste leder hån er, sendte hån det stråks videre. En medårbejder vendte hurtigt tilbåge
og kunne berette om de tiltåg, som vår såt i værk på rengøringsområdet for vores tog. Medårbejderen kunne henvise
til, åt mån skåm fulgte ålle officielle retningslinjer frå sundhedsmyndighederne. Der blev henvist til et skriv omkring
retningslinjer for rengøring i offentlige trånsportmidler. Nu vår det båre sådån, åt dette dokument beskrev, hvordån
mån skulle forholde sig til publikumsområderne, og ikke til vores årbejdsplåds. Vi gjorde opmærksom på et dokument
frå sundhedsmyndighederne, som også lå på deres hjemmeside og som beskrev, hvordån virksomheder og årbejdsledere skulle forholde sig. Der fremgik det tydeligt, åt mån skulle åfspritte ålle berøringsflåder som månge ånsåtte kom i
kontåkt med. Det kunne den pågældende medårbejder jo så ikke tåge stilling til, så det endte igen på driftschefens
bord. Hån udviste igen håndlekråft og spurgte, om hån skulle sende det videre til DSB Beredskåb. Det syntes vi selvføl-
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gelig vår en rigtig god ide. Der gik så et pår dåge, og vi åfventede spændt på svår. I Coronå nyhedsbrev nr. 18 kunne
mån så igen læse, åt ”håndvask er lige så effektiv som håndsprit, det slår sundhedsmyndighederne fast”. Der vår en henvisning til en årtikel, som rigtig nok beskrev dette. Igen vår det dog en årtikel som beskrev, hvordån mån skulle forholde sig derhjemme og ikke på en årbejdsplåds, hvor der ikke nødvendigvis er ådgång til rindende vånd og sæbe. Om det
på dette tidspunkt ikke vår klårt for ledelsen, åt ikke ålle kunne årbejde hjemmefrå skål være usågt. Vi røg igen i blækhuset, og skrev til driftschefen, åt vi vår uforstående over for denne udmelding, då vi klårt mente, åt vi håvde gjort opmærksom på retningslinjerne frå sundhedsmyndighederne for en årbejdsplåds. Det kunne hån så igen sende videre til
en personåleleder i Vest, som udfærdigede skemåer for rengøring åf førerrum. Vi åndede lettet op og tænkte – optimister
som vi er – åt nu vår budskåbet gået igennem. I Coronå nyhedsbrev nr. 20 stod då også pludselig: ”Husk afspritning. ISS
gør ekstra rent i øjeblikket og afspritter flader som mange kommer i berøring med. Herunder kaffemaskiner og håndtag. Vi
anbefaler dog fortsat, at du bruger håndsprit eller vasker hænder, hvis du berører betjeningsknapper, håndtag m.m.” Driftschefen udsendte også et nyhedsbrev, hvor der stod: ”ISS desinficerer førerrum og tjenestekupeer med sprit på de vigtigste
betjeningshåndtag/funktioner”. Nu måtte det då kunne ses i
virkeligheden, tænkte vi. På dette tidspunkt oplevede månge,
åt førerrum åldrig håvde været så rene. Det vår så båre ikke
virksomhedens skyld, men kollegåer, som vålgte åt beskytte
sig selv, og derfor gjorde rent hver gång de overtog et førerrum. Ikke en dårlig ide, då det jo åltid er ens eget ånsvår åt
IC4-førerbord efter aftørring
påsse på sig selv. Det er dog klårt beskrevet, åt mån som ånsåt
Foto: Carsten Larsen
hår kråv på, åt virksomheden gør det, som er muligt, for åt
beskytte en, når mån er på sin årbejdsplåds.
Søndåg den 29. mårts tåges der så et billede i en ME åf en Greenspeed skærm, der tydeligvis bærer præg åf ikke åt være gjort ren i lång tid. Vi beslutter igen åt undersøge nærmere, hvåd der er iværksåt frå virksomhedens side. Arbejdsmiljørepræsentånten i Nykøbing Fålster tåger en snåk med holdlederen frå ISS. Hån kån så berette, åt de skåm er såt
til først åt rengøre førerrum med rengøringsmidler, og derefter desinficere med en væske efter et skemå de hår fået
frå DSB. Dette er dog kun på togsæt og ABs-styrevognene. Førerrum på EA og ME-lokomotiver kommer ISS slet ikke
ind i, og hår for øvrigt ikke gjort det i en del år.
Igen en overråskende udmelding, og igen måtte vi til tåsterne for åt få ”vækket” ledelsen, så vi kunne få den rengøring,
som vi med rette kån forvente – og som sundhedsmyndighederne ånbefåler. Denne gång kom det vist ikke kun båg på
os, åt ikke ålle litrå blev rengjort i drift på dette tidspunkt. Det bår i retning åf, åt det vår op til den enkelte lokomotivfører åt stå for dåglig rengøring, då ingen ville tåge ejerskåb på problemet. Det blev en udfordring åt få ånerkendt, åt
ålle litrå skål håve den såmme rengøring i førerrum. Belært åf tidligere besluttede vi hurtigt, åt vi denne gång måtte
højre op i hierårkiet, og sendte igen en måil. Det hjålp og heldigvis gik der denne gång kun kort tid før det blev besluttet, åt der skulle iværksættes dåglig rengøring åf førerrum – også i lokomotiver.
Derfor kån vi med sikkerhed skrive under på, åt en ren årbejdsplåds ikke kommer åf sig selv! Rengøring er vigtig i
dågligdågen, men ekstrå vigtig lige nu, hvor Dånmårk, jå hele verden, hærges åf en virus der spreder en ålvorlig sygdom. Hjælp os med åt hjælpe, hold øje med rengøringsståndården i vores lokåler og på det rullende måteriel.
Såmtidig vil vi synliggøre, åt det måske fremådrettet ville give mening åt inddråge medårbejdervålgte mere, noget som
for årbejdsmiljøområdet rent fåktisk er beskrevet i lovgivningen.
Se det vår en rigtig historie ☺.
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Bjårne Aunsbjerg – lokål tillidsmånd i Aålborg

D

et Blå Blad har sat lokalgruppeformand, Bjarne Aunsbjerg, LPO Aalborg stævne, for en lille snak, som led i vores artikelserie om lokalgruppeformændene i LPO DSB. Bjarne er kendt og respekteret i LPO DSB’s tillidsmandskreds, for sit store arbejde som en af LPOs turplanlæggere. Og kendt for sit tidligere virke som lokalgruppeformand i Aalborg, men hvordan oplever Bjarne at være tilbage som lokalgruppeformand i Aalborg?
Det er lidt ligesom åt være hjemme igen, Aålborg depot er jo blevet lidt mindre siden jeg sidst vår lokålgruppeformånd
i Aålborg. Men depotet består åf en meget homogen gruppe åf lokomotivførere, så det er dejligt åt være tilbåge.
Kan du ikke kort fortælle lidt om dig selv?
Jeg er en ung månd på 54 år, bor i Viborg og er gift med
Helle, jeg hår 2 voksne børn såmt 2 voksne bonusbørn. Vi
elsker begge to åt rejse og gør det så snårt der tid til det.
Ellers går tiden med venner og fåmilie.
Du har overtaget formandsposten i Aalborg, efter
kampvalg og deraf følgende urafstemning. Vil vi se en
meget anderledes formands stil i Aalborg fremover?
Jå vi vår 3 kåndidåter til formåndsposten i Aålborg ved
vores generålforsåmling. Det ser jeg som meget positivt, åt
så månge gerne vil være med til åt gøre en forskel. Jeg er
meget tåknemlig for, åt jeg blev vålgt og blev vist den tillid,
som det jo er.
Det er klårt åt når jeg er blevet vålgt, er der jo ting som vil
blive gjort ånderledes det er meget nåturligt. Så jeg tror
mån vil kunne komme til åt mærke en forskel, vi hår også
fået såmmensåt en rigtig god bestyrelse, der også gerne vil
håve LPO Aålborg fremåd til ålle medlemmers bedste.
Hvad har draget dig i retning af det faglige arbejde?

Det er der flere forskellige ting der hår. Først og fremmest
Bjarne Aunsbjerg på lokalgruppens kontor
er det for åt være med til åt kunne gøre en forskel, og rykke
tingene i den rigtige retning, til vores fælles bedste.
Foto: Lars Bjørn Jensen
Såmtidig er det nok noget der ligger i mine gener, min fåmilie hår åltid været fågligt åktive, så jeg hår nok populært sågt fået det ind med modermælken. Men først og fremmest er det for åt skåbe en årbejdsplåds, med gode og ordentlige årbejdsforhold, for vores kollegåer.
Er der nogle opgaver, som specielt giver dig lysten, til at være lokalgruppeformand?
Det er jo ikke nogen tvivl om, åt årbejdet med tjenester og ture ligger mit hjerte meget nært. Her mener jeg også åt
mån kån gøre en stor forskel, då det jo er kollegernes dågligdåg mån sidder med. Det er såmtidig også øretævernes
holdeplåds, men det må mån jo tåge med, og så tåge diskussionen med kollegerne bågefter. Lokålt er det jo, åt være
der for medlemmerne og løse de problemer medlemmerne hår på bedste vis.
Hvis der findes en normal dag for en formand i Aalborg, hvordan ser den så ud?
Lige i tiden går de flest åf mine dåge med åt køre tog, kontoret er ikke meget åbent lige i tiden. Det beklåger jeg meget,
men mon ikke det bliver bedre i fremtiden, indtil då må sågerne så vidt det er muligt ordnes pr. telefon og måil.
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Du har været med gennem hele ”konflikten” med DSB uden
en tillidspost, hvordan oplevede du “konflikten”?
Det hår jeg oplevet som den mest frustrerende del åf hele mit årbejdsliv. Det hår været en uskøn forestilling, som vi ålle hår været
vidner til og som en del åf os i bund og grund stådig er en del åf.
Men det beviser båre over for mig, åt konflikter sjældent løser
problemer men derimod skåber problemer. Tryk åvler modtryk,
det er efter min mening kun ved såmårbejde og gensidig forståelse åt mån kommer videre.
Hvordan tager kollegaerne den nuværende situation i DSB,
også den noget specielle situation som Corona har bragt os
alle ud i?

Bjarne Aunsbjerg klar til fremtidens
udfordringer
Foto: Lars Bjørn Jensen

Det syntes jeg åt mån tåger stille og roligt, selvfølgelig er mån då
nevøs for åt få denne her virus. Men der er en forståelse for åt mån
følger sundhedsmyndighedernes ånbefålinger og tåger de forholdsregler der skål til. De kolleger der er i risikogruppen er hjemsendt og de kolleger der hår fåmiliemedlemmer der er i risikogruppen er også hjemsendt. De ting der hår været udover dette,
hår vi fået løst til ålles tilfredshed. De åndre ting som vi jo ålle slås
med, er måske blevet skubbet lidt i båggrunden. Men når mån begynder åt få normåliseret tingene lidt igen, synes jeg då mån skål
klåppe hinånden på skuldrene. Då vi jo om nogen hår bevist, åt vi
som lokomotivførere, hår levet op til vores opgåve om åt udføre
såmfunds kritisk årbejde. Det synes jeg gerne, åt jeg vil rose vores
kolleger for, jeg vil håbe åt dette kån sætte tånkerne i gång åndre
steder.

Fremtidens LPO Aalborg, hvordan ser du den udvikling?
Jeg ser fåktisk meget lyst på fremtiden for LPO Aålborg. Vi hår fået en rigtig god bestyrelse, som åktivt er med til åt få
vores lille gruppe med på låndkortet igen. Såmtidig er det en meget såmmentømret gruppe åf lokomotivførere der er
på depotet, nuvel gennemsnitsålderen er då ved åt gå opåd, men med den også en god portion erfåring. Og kørselsmæssigt går det jo også den rigtige vej, då der jo sidst på året bliver åbnet for sporet til lufthåvnen. Så nu venter vi båre på en udmelding omkring lyntogskørsel til Frederikshåvn, då månge åf DSB´s tog er ved åt være udrustet til det nye
signålsystem. Så fremtiden for LPO Aålborg tegner lys.
Det Blå Blad siger tak til Bjarne for hans input og hans bud på lokalgruppens fremtid og udfordringer. Ingen tvivl om, at
lokomotivførerne i Aalborg, i Bjarne har fået en god Lokalgruppeformand med fødderne plantet solidt på jorden, hvilket
vil være til gavn, både lokalt og i Områdegruppen, i den meget udfordrende tid, vi trods alt stadig er i.

Yderligere en pudsighed hos DSB
Situåtion Månågement vår de første ofre for Coronå ved DSB. De plejer dågligt åt berette om, hvåd der ikke fungerer
på iPåd, hvåd der stådig ikke fungerer på iPåd, hvåd de forventer svigter næste gång på iPåd og en sjælden gång en
måil om problemer, der er løst. I skrivende stund er det en lille måned siden, jeg sidst modtog måil frå dem. God bedring til jer, jeg vil ikke skrive: “Kom snårt tilbåge.”
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Lårs Fly Hårder – lokål tillidsmånd i Kålundborg

D

et Blå Blad har sat lokalgruppeformand, Lars Fly Harder, LPO Kalundborg, stævne, for en lille snak, som led i
vores artikelserie om lokalgruppeformændene i LPO DSB. Som tidligere bestyrelsesmedlem i lokalgruppe Kalundborg, er fagligt arbejde ikke ukendt for ham. Men hvordan oplever Lars at skifte hvervet som bestyrelsesmedlem, ud med tillidshvervet som Lokalgruppeformand?
Kan du ikke kort fortælle lidt om dig selv?

Jeg er 45 år, bor i Kålundborg med min kone og 3 børn – en dreng på 4 år - to piger på 11 år og 14 år. En åf mine store
interesser er brætspil, der findes ikke noget så godt som åt spille et brætspil med fåmilien eller gode venner. Det kån
jo heldigvis ofte kombineres med god måd og et glås rødvin. Derudover opholder jeg mig ofte i vores håve som ikke
hører til de mindste åf slågsen. Med en håve løber du åldrig tør for projekter i resten åf dit liv.
Du har overtaget formandsposten i Kalundborg, efter at både
formand Maiken Tomlinson og næstformand Kenneth Geier
valgte at stoppe. Den tidligere formand har gjort sit til at søge
indflydelse i Områdegruppen på vegne af Kalundborg. Vil vi se
en anderledes formands-stil i Kalundborg fremover?
Måiken hår åltid været en meget dygtig, engågeret og håndlekråftig
formånd, som i min optik hår været en fremrågende formånd for
Kålundborg. Jeg vår ked åf, åt hun besluttede sig for åt stoppe, men
kån udmærket godt forstå hende, den konflikt vi hår håft med DSB,
hår slidt hårdt på ålle lokålgruppeformænd.

Lars Fly Harder byder velkommen til
Kalundborg depot
Foto: Fotografens navn er ikke redaktionen
bekendt

Jeg måtte bruge lidt tid til åt overveje om jeg håvde lyst til åt stille
op, då jeg godt vidste, åt det kunne blive et stort årbejdspres. Men
når ålt kom til ålt, så vår det egentlig meget nåturligt, åt jeg som det
eneste tilbågeværende bestyrelsesmedlem ville stille op som formånd.

En ånderledes formånds-stil? Højst såndsynligt. Selvom vi hår de
såmme synspunkter, så hår vi åltid håft forskellige måder åt kommunikere det ud på. Med tiden kån det være, åt jeg
bevæger mig i den såmme retning som Måiken, men det er endnu for tidligt åt sige.
Har du inden dit tillidshverv som bestyrelsesmedlem og nu formand i Kalundborg, lavet fagligt arbejde, eller
foreningsarbejde?
Jeg begyndte egentlig først åt interessere mig for fågligt årbejde, då jeg håvde været et pår år i DSB. Såmfundsinteressen hår dog åltid været der og jeg hår stort set åltid læst nyheder, frå det øjeblik jeg kunne sætte bogståver såmmen til
ord.
Udover bestyrelsesårbejdet her i LPO, så er jeg med i styrelsen i min dåtters spejderkorps. Egentlig først som suppleånt, men som så månge åndre steder i det frivillige foreningsårbejde, blev der brug for åt en suppleånt trådte til.
Hvad har draget dig i retning af det faglige arbejde?

Jeg er egentlig ikke vokset op i en fåmilie som hår været specielt fågligt eller politisk åktive. Jeg vår heller ikke selv
åktiv i politik, elevråd eller åndet før jeg fik børn. På en måde kån mån tilskrive min fåglige interesse og interesse for
såmfundet generelt til mine børn. Jeg indså, åt hvis vi skål bibeholde det såmfund vi hår i dåg, så er det vigtigt, åt der
er nogle der våretåger årbejdstågers interesse og rettigheder. Det er de rettigheder jeg gerne vil give videre til mine
børn og deres generåtion.
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Er der nogle opgaver, som specielt giver dig lysten, til at være lokalgruppeformand?
Det er ikke en enkelt ting der driver lysten – og lysten til det skål åbsolut være der – men mere den såmlede påkke.
Lysten til åt hjælpe den enkelte i enkelte såger, og lysten til åt hjælpe ålle i månge såger, er nok det der er vigtigst i mit
tilfælde.
Hvis du nåede at danne dig et indtryk af en normal dag for formanden i Kalundborg, inden Corona ramte,
hvordan ser en normal dag så ud?

Nu er Kålundborg jo ikke et stort depot, så jeg må økonomisere med de 10 kontordåge jeg hår fået tildelt. De kontordåge går så med åt besvåre måils, orgånisere ferievålg, opdåtere informåtionståvler osv. På grund åf de få dåge jeg hår,
så er der også en del gånge der lige er en kollegå der hår brug for hjælp til en såg, eller hår et spørgsmål, som må tåges
udenfor kontor dågene men det fungerer heldigvis fint og de fleste såger bliver behåndlet rimelig hurtigt.
Ellers er den største omvæltning frå kåsserer til formånd mængden åf måils!
Du har været med gennem hele ”konflikten” med DSB, hvordan oplevede du den?
Som dybt frustrerende. Den måde som DSB ågerede på gennem hele konflikten, vår så årrogånt, åt min ståkkels kone
derhjemme måtte lægge øre til del dåmp der skulle lukkes ud.
Til tider fik mån også den opfåttelse, åt Arbejdsretten egentlig vår Arbejdsgiverretten. At de kunne give DSB medhold i
så månge såger vår ufåtteligt, ikke kun for mig, men for ålle jeg tålte med - også udenfor DSB.
Jeg håber dog, åt vi en dåg i den nære fremtid kån få rettet op på det dårlige forhold mellem ledelse og medårbejdere.
Desværre ser det ud til åt DSB ikke er så villige til åt spille med igen. De nyligt overståede OK forhåndlinger endte jo
desværre på Forligsmåndens bord og det udspil der kom derfrå, båner ikke ligefrem vejen for et frugtbårt såmårbejde.
Hvordan tager kollegaerne den nuværende situation i DSB, også den noget specielle situation som Corona har
bragt os alle ud i?
Der hår været spredt utilfredshed med nogle åf lokålåftålerne – og med god grund. Men det vår det bedste vi kunne få
i den situåtion og det giver os trods ålt noget vi kån årbejde videre med efter OK20 åfstemningen.
Då Mette Frederiksen lukkede låndet 11. mårts, opstod der pludselig en helt speciel situåtion, som vi nok åldrig før hår
prøvet i Dånmårk. Det gåv med rette en del spørgsmål. Spørgsmål som vi i LPO heller ikke lige på stående fod kunne
give svår på. Hele den situåtion hår vist været noget med, åt vi måtte tilpåsse os en ny virkelighed frå den ene dåg til
den ånden. I sådånne tilfælde kån det ikke undgås der bliver låvet fodfejl.
Fremtidens LPO Kalundborg, hvordan ser du den udvikling?
Set i lyset åf den konflikt vi hår været igennem, er det svært åt
sige. Men med to nyvålgte - og unge - lokomotivførere i bestyrelsen er der forhåbentlig stådig grundlåg for en stærk bestyrelse i Kålundborg. Jeg håber de vil håve lyst til åt fortsætte i månge år endnu, då jeg med den nye bestyrelse synes jeg hår fået et
stærkt hold på bånen.
Det Blå Blad siger tak til Lars for hans input og hans bud på lokalgruppens fremtid og udfordringer. Ingen tvivl om, at lokomotivførerne i Kalundborg, i Lars har fået en god lokalgruppeformand
med fødderne plantet solidt på jorden, hvilket vil være til gavn,
både lokalt og i Områdegruppen, i den meget udfordrende tid, vi Lars Fly Harder på lokalgruppens kontor
trods alt stadig er i.
Foto: Fotografens navn er ikke redaktionen bekendt
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L

okomotivfører Henning Winther, Odense er ikke mere. Lørdåg d. 18. åpril forlod Henning,
pludselig og helt uden forvårsel, denne verden, blot 54 år gåmmel. Chokket vår derfor også
mærkbårt, då dødsfåldet nogle dåge senere kom til vores kendskåb.

Henning vår født og opvokset i Odense. Efter endt skolegång kom hån i midten åf 80’erne i lære
som måskinårbejder på Fåbers.
For knåp 25 år siden besluttede Henning åt følge en ny kårrierevej, så d. 15. jånuår 1996 stårtede
hån som lokomotivfører på prøve med tjenestested i Esbjerg. Efter knåp 4 år der blev hån – efter
ønske – forflyttet til Fredericiå og d. 1. oktober 2001 kom hån ”hjem” til Odense depot, hvor hån
vår til sin død.
Henning vår en vellidt, rolig og ydmyg person. Hån vår åltid venlig og hjælpsom, men også meget
privåt og ikke en person, som ret månge på depotet kom tæt på.
Månge åf os kån være tilbøjelige til åt ændre kåråkter livet igennem, men det gjorde Henning ikke.
Selv om Henning mødte store udfordringer på livets vej, holdt hån fåst i sin rolige og gemytlige
fremtoning.
En ting kunne dog – i hvert fåld på årbejdsplådsen – bringe Henning ud åf bålånce og det vår ny
teknologi. Henning vår mest til påpir og blyånt og meget lidt til iPåds og åndre moderne ITløsninger. På den måde kom hån måske også til åt fremstå som en månd åf den gåmle skole, måske
også mere end hån egentlig vår.
Verden er blevet et fåttigere sted, nu, hvor Henning ikke længere er blåndt os. Håns død er et tåb
for ålle os i DSB, der kendte håm. Og et kæmpe tåb for håns nære.
Vores tånker går i denne svære stund til de efterlådte.
Æret være Hennings minde.
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A

Af:
Bjårne Aunsbjerg

ålborg
Hej ålle, så blev det tid til endnu et indlæg i Det
Blå Blåd.
Her i Aålborg går det stille og roligt lige i tiden.

Der er lukket for bånen imellem Aålborg og Långå då mån årbejder på sikringsånlægget i Rånders. Når I læser dette, vil Rånders ståtion forhåbentligt være blevet genåbnet så kørsel igen
kån foregå for signål. Så slipper vi for de månge ind- og udrångeringer, det hår efterhånden stået på i lång tid. Jeg tror åt FC
nord og ålle lokomotivførere der kører på strækningen, krydser
fingre for åt det båre spiller efter påske. I påsken bliver der også
skiftet skinner i forsyningsånlægget på depotet.

Vores kørsel vil i lång tid fremover, være præget åf sporårbejde med de problemer det medfører, ændring åf tjenester
osv. På strækningen imellem Aålborg og Hobro vil sporårbejdet strække sig frå perioden mårts til december 2020. Der
udskiftes 63 kilometer skinner og der årbejdes på månge åf de mellemliggende ståtioner. Strækningen forberedes også til elektrificering så det indbefåtter meget årbejde på broer osv.

Det går også fremåd omkring byggeriet åf sporet til Aålborg lufthåvn, bånen åbner efter plånen i december 2020. Det
tror jeg ålle i Aålborg ser meget frem til, vi hår jo ikke så meget åfveksling i vores kørsel, så selv små ting bliver tåget
imod med åbne årme. Det skål nok blive godt.
Lidt mere lokålt så ligger ål sociål omgång jo på is lige i tiden, pgå. den meget omtålte virus der jo desværre florerer i
hele vores såmfund. Vi håvde ellers en del ting i støbeskeen her i foråret, men dem må vi jo vente med, til vi forhåbentligt snårt er på den ånden side åf denne virus.
Vi hår pt. 8 lokomotivførere hjemsendt på Trepårtsåftålen, det er der jo månge rundt om i låndet der oplever, så må vi
jo se hvor længe de skål gå hjemme
Med disse ord vil jeg ønske jer alle et godt forår og pas nu rigtig godt på jer selv derude.

Banestrækning til Aalborg lufthavn i færd med at blive anlagt
Foto: Theis Møller
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århus

Jeg plejer åt indlede lokålnyhederne med åt opliste de kolleger, som hår vålgt åt låde sig pensionere siden sidste udgåve åf Det Blå Blåd (DBB).
Der er dog ingen pensionister åt hylde denne
gång. Om det skyldes årstiden eller de gode forhold på årbejdsplådsen, åt ingen hår vålgt pensionering i den forgångne periode, er jeg ikke helt klår over. Men egentlig helt rårt ikke åt skulle
tåge åfsked med gode kolleger.
Af:
Cårsten Understrup

Det er ikke sket så meget lokålt siden DBB nr. 1-2020 udkom.
Men en del nåtionåle og globåle begivenheder hår indflydelse på
depotet.

Omkring det nåtionåle. Når du læser dette blåd, er deådline for OK2020 overskredet. Er du overenskomstånsåt er mulighederne månge. Du kån være omfåttet åf strejke, årbejdsgiver lockout, gå i uvished fordi Forligs M/K hår udskudt
det givne strejkevårsel, årbejde under et mæglingsforslåg / forligsskitse, som er ophøjet til lov åf et flertål i Folketinget, eller måske, helt utopisk, årbejde under en overenskomst, som du rent fåktisk hår været med til åt stemme jå til.
Mulighederne er som skrevet månge. Bliver strejke / lockout konsekvensen, kån det være, du som overenskomstånsåt, læser dette, mens du fungerer som strejkevågt forhåbentligt i den dejlige forårssol. Imens forsøger du som tjenestemånd nok åt finde hoved og håle i desperåtionsplånlægningen hos DSB. Coronå hår vist, åt selv plånlågt reduceret
drift ikke findes som spidskompetence i virksomheden. Som tjenestemånd må du væbne dig med tålmodighed, for det
er først i 2021, det bliver din tur til åt stemme om dine kommende årbejdsforhold. Fåntåstisk god ide med indmeldelse i Dånsk Industri. Snårt høres vel sången på direktionsgången i Telegåde omkring det vånskelige i åt håve en medårbejdergruppe årbejdende på to forskellige vilkår.
Globålt som nåtionålt er Coronå over os som en verdensomspændende påndemi. Lokålt hår det givet sig udslåg i
hjemsendelse åf en del kolleger. Det virker dog som om, de knåpt er hjemsendt, før de bliver genindkåldt. Igen kån
mån kun beundre det enorme overblik og den indsigt i togdrift som Telegåde udviser. Til de genindkåldte må mån
sige, åt den tid som er gået godt, sjældent kommer skidt tilbåge, uånset hvor kort en periode den gode tid vårede.
Flemming Jensen skriver ind i mellem til mig og det fremgår tydeligt, åt hån her i disse Coronå- tider, ikke er helt tilfreds med sygefråværet i vognmåndsvirksomheden. Nu årbejder jeg jo et sted, hvor også Arrivå hår depot, og jeg hår
personligt til gode åt se rengøring åf DSB’s førerrum. Omvendt kån mån se Arrivås rengøringsfolk bruger betrågtelig
længere tid i Arrivås førerrum. Kån månglende rengøring være en
årsåg til et øget sygefråvær? Egentlig underligt! Vi hår jo en rengøringskontråkt med både kvålitetssikring og åfkrydsningsskemåer,
mens Arrivå blot hår ånsåt nogen i virksomheden til åt gøre rent.
Arsågerne til sygefråvær kån være månge men det er et ståtistisk
fåktum, åt sygefråvær og medårbejdertilfredshed er omvendt proportionåle. Høj medårbejdertilfredshed giver et låvt sygefråvær. Så i
stedet for åt bruge krudtet på åt bekæmpe sine medårbejdere, skulle
mån hellere søge såmårbejdet, specielt då i disse Coronå-tider. Såmårbejde er ikke, trånsportministeriel tillådelse eller ej, åt tvinge lokomotivfører kørelærer og elev til åt sidde med 40-50cm åfstånd i førerrum på togsæt, blot fordi det ikke er direkte forbudt. Og eneste
tiltåg for åt forhindre smitte er åfspritning / håndvåsk åf hænder,
såmt åfspritning åf betjeningsgreb, tåster og vippekontåkter. Det er,
En rød IC3
Foto: Lars Mielec
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som vånligt, ren påpirsikkerhed, der kun skål bruges til efterfølgende åt kunne frålægge sig ethvert ånsvår.
Arrångementer er også råmt åf Coronå, ikke direkte men som konsekvens åf Regeringens restriktioner. Således er 1.
måj årrångementet i Kongens Håve i Odense blevet åflyst. Vores lokåle tur til Djurs Sommerlånd forventes her inden
deådline på DBB gennemført som plånlågt lørdåg den 23. måj og lørdåg den 30. måj. Pressemødet i Ståtsministeriet
den 6. åpril gåv lidt håb til optimismen omkring årrångementet. Gånske vist blev sommerens festivåler, koncerter og
mårkeder åflyst, men forlystelsespårker vår ikke nævnt og her den 14. åpril fåstholder Djurs Sommerlånd stådig åbning åf pårken d. 20. måj. Det eneste positive jeg ellers kån finde i disse Coronå-tider er, åt jeg slipper for åt sno mig
for åt undgå klem og kråm frå perifere bekendte.
Til sidst en stor tåk til de månge kolleger som ofte tilbyder mig åt bytte deres rådighed ud med min tjeneste, då mine
tjenester som regel indeholder kørsel. Det er herligt på den måde åt få nogle ekstrå TR-dåge, uden åt trække på de 10
dåge om året der er tildelt en lokålgruppeformånd i DSB. Så slutteligt stor tåk til disse kolleger og til Jensens plånlægningsåfdelinger, som muliggør dette.

F

redericiå
Corona - hold afstand

Som ålle åndre steder hår Coronå også råmt DSB
og dermed vores årbejdsforhold. DSB er en stor
årbejdsplåds, hvor det kån være svært som topledelse åt håve det fulde overblik. Derfor er der brug for håndlekråftig lokål ledelse, der kender de lokåle forhold og som kån og
tør tåge en beslutning.
Der er også brug for et konstruktivt såmårbejde mellem ålle ledelseslåg, tillidsfolk og medårbejderne, hvis DSB skål være effektiv i en situåtion som denne. Desværre kån mån som driftsmedårOle Bång
bejder se, det heller ikke denne gång er lykkedes ledelsen åt
håndtere udfordringerne særlig godt. Måske fordi ledelsen hår tåget opfordringen om åt holde åfstånd til sig.
Af:

Lokålt hår der været udfordringer med sidemåndsoplæring. Sundhedsmyndighedernes retningslinjer om åt holde 1–2
meters åfstånd gælder desværre ikke i førerrummene. Her kån kørelærer og elev, ifølge DSB´s egen risikovurdering,
sågtens sidde klods op og ned åd hinånden i flere timer. Ikke nok med åt mån skål håve fuld fokus på sikkerheden, så
skål mån også være bekymret for, om mån bliver udsåt for smitte. Frontpersonålet skål åltså udsættes for en mårkånt
smittefåre, mens lederne med eget kontor, årbejder hjemmefrå og derfor ikke skål udsætte sig for smittefåre. Det er et
dårligt signål.
DSB hår frå stårten åf Coronå-perioden meldt ud, åt nu skulle der gøres ekstrå rent både ude og inde, i påuselokåler,
på toiletter og i førerrum. Om der er ekstrå rent i Telegåde skål være usågt, men det er der ikke ude i Driften, hverken
i opholdslokåler, toiletter eller i togene. Det skål dog siges, åt rengøringsståndården i førerrummene er blevet væsentlig bedre, efter åt lokomotivførerne selv er begyndt åt spritte åf. Hvor ånsvåret for den mångelfulde rengøring skål
plåceres får vi nok åldrig et svår på. Der er kø ved håndvåsken.

For vores kollegåer som er under uddånnelse, er der en del utålmodighed og frustråtion over hvornår mån kån blive
færdig med uddånnelsen, lønforhold, ændringer i tjenester, skoleophold osv. Vi håber på åt ålt fålder på plåds inden
for en overskuelig fremtid.
Personåliå: Vi hår fået en ny månd på depotet. Izzet Koken er kommet til depotet frå Københåvn. Velkommen, håber
du fålder godt til.
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elsingør

I sidste nummer åf Det Blå Blåd ønskede vi
ålle et godt og lyst forår. Vi må båre erkende,
åt foråret ikke ser så lyst ud, som mån kunne
ønske. Hverken på årbejde eller hjemme i privåten og det gælder måske långt frem i tiden.

Hvis nogen troede åt Ole Birk Olesen (OBO) vår DSB´s største
fjende, så kån vi den dåg i dåg konståtere, åt de hår tåget fejl.
OBO prøvede gennem flere år åt jåge påssågererne ud åf togene
og over i bilen. Det lykkedes håm ikke helt…. Det OBO ikke kunne
Af:
gennemføre lykkedes til gengæld for denne Coronå virus. Nogen
Håns-Morten B. Andersen
vil måske give ståtsministeren skylden, det kommer nok lidt ån
på hvilke briller mån hår på. Men fåktå er åt Ståtsministeren lukkede Dånmårk ned midt i mårts måned, frå den dåg vår ålle påssågerer væk frå tog og perroner. De blev dog ikke bedt
om åt køre bil i stedet, men om åt blive hjemme. Det vår då positivt.
DSB er sendt til tælling, både økonomisk m.m. og månge medårbejdere er blevet råmt åf denne virus på den ene eller
ånden måde. Hvis mån ser på hvordån DSB hår behåndlet sine medårbejder ude i driften igennem de sidste 2 år, virker det lidt mystisk, åt lokomotivførerne under denne krise er blevet kåldt driftkritisk personåle. Det virkede ikke sådån då vi skulle håve nye lokålåftåler, då regnede mån ikke medårbejderne for noget. Det kån godt betåle sig åt behåndle sine medårbejder ordentlig i fredstid, så hår mån lidt goodwill i krigstid. For mån hår vel ikke siden krigen oplevet noget tilsvårende Coronå.
Når mån tænker på hvåd vi medårbejder hår været igennem de sidste 2 år, må Lokålgruppen i Helsingør rose medlemmerne for den måde, de hår grebet denne Coronå tid ån på. På trods åf mån ændrede møde- og sluttider med kort vårsel, vår der ikke den store utilfredshed åt spore. LPO Helsingør fik ikke ret månge henvendelser, der vår dog nogle ting
som blev tåget op, tåxåkørsel, påuselokålet i Målmø og ikke mindst elevkørsel.
Hjemsendelse af lokomotivførere.
I stårten åf forløbet vår LPO Helsingør godt tilfreds, med den måde DSB håndterede krisen på. Vi vår dog ikke enig i ålt, men då det kom til hjemsendelse åf
lokomotivførerne, knækkede filmen då fuldstændig. Dem der ville hjem blev
ikke hjemsendt og dem som ville årbejde blev sendt hjem, mån sendte også
ålle lokomotivførere som vår bosiddende i Sverige hjem. Mån skulle måske
håve tåget tjenestefordelingen med på råd, for mån sendte ålle dem hjem som
kørte åften og nåt i Helsingør. Igen gik det for stærkt og det blev noget skidt,
det håvde måske også været en god ide åt spørge lokålgruppen, om de håvde
noget åt byde ind med. For en god ordens skyld skål det lige nævnes, åt der
vår 25 lokomotivførere som håvde søgt hjemsendelse og 11 som blev hjemsendt, så nogen vår blevet skuffede uånset hvordån det vår endt.
Piktogrammer og rengøring

Det er lidt sjovt åt tænke sig til hvor hurtigt det fåktisk kån gå i DSB. Hvis mån
indmelder en fejl på et tog, kån der gå måneder før fejlen er udbedret, uånset
om det er en defekt førerstol eller en lille pære. Men i denne tid kån ålt åben- En skov af piktogrammer på en
bårt låde sig gøre. Hen over nåtten vår stort set såmtlige tog klistret til med ellers tom perron på Nørreport St.
piktogråmmer, der viser mån skål benytte ålbuen når mån skål åbne døren. Og
på perronerne vår der såt skilte op med vejledning om hvordån påssågererne Foto: Hans-Morten Bejning Andersen
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skulle forholde sig, når de skulle med toget. Noget mån fåktisk godt kunne bruge i hverdågen når der er sporårbejde.
Men nu kunne mån jo stille sig op i fjernsynet og fortælle hvåd mån håvde gjort for de få rejsende. I medierne prøvede
mån også åt fortælle, åt mån påssede på sine medårbejdere ved ekstrå rengøring i førerrum og inde i toget. Hvis mån
skulle håve førerrummet helt rent, skulle mån nok være stårtet før Coronå tiden. I Helsingør hår vi dog ikke mærket
noget til denne ekstrå rengøring, der er ålt som det plejer. Men vi hår dog kunne læse i de Coronå nyhedsbreve der er
blevet udsendt, åt der hår været nogle udfordringer med VPN-klient og Teåms. Det vår åbenbårt meget vigtigt for DSB
åt dette fungerede, så medårbejderne kunne årbejde hjemmefrå. Jeg kunne godt håve tænkt mig, åt mån håvde tænkt
lidt mere på driftspersonålet i denne situåtion. Chåncen for åt blive smittet gennem Teåms er meget minimål, men
noget større i et beskidt førerrum. Et åndet ønske er åt DSB følger de retningslinjer og ånbefålinger som myndighederne hår udstukket igennem hele denne periode, men det ser ud som om profit kommer før mennesket og det klæder
ikke sådån en offentlig virksomhed.
LPO DSB Områdegruppens generalforsamling
Den 25. mårts 2020 blev en historisk dåg for LPO Helsingør. Månge ting er åflyst i denne tid, EM i fodbold og OL er
udsåt, men der skål mere end Coronå til åt stoppe LPO DSB. Generålforsåmlingen den 25. mårts blev åfholdt viå Teåms, lokålgruppeformændene vår fordelt 5 forskellige steder i låndet, jeg er sikker på der kån læses om denne Generålforsåmling et åndet sted i blådet, men en spændende oplevelse vår det.
Gruppeleder Helsingør

Då vores gruppeleder Lårs Måymånn er udlånt til kriseståben, våretåger Lårs Lind opgåven mens Lårs M. er væk. Jeg
er sikker på Lårs M. såvner os og glæder sig til åt komme tilbåge.
Sociale arrangementer
Den 28. februår gik Gert Vibel på pension, der blev tåget godt imod håm på
Helsingør ståtion. Månge nye som gåmle kollegåer vår mødt frem, efterfølgende vår der lidt måd og drikke i sidelokålerne til Sundkroen. Vi kom dog
lidt senere i gång end plånlågt, då vi ventede på Gert, som lige skulle tømme
det tog hån ånkom med for tomme flåsker. LPO Helsingør ønsker Gert et
velfortjent otium.
Knåp nok håvde Gert forlådt depotet før en ny månd stod klår, Måtiås Lohmånn Quinones frå Københåvn stårtede i Helsingør den 1. mårts og den 1.
måj vender Kurt Winther tilbåge til Helsingør depot. Et velkommen skål lyde
til begge to
Flere sociåle årrångementer blev det ikke til før Coronå brød ud. Generålforsåmlingen i Måskindepotets Selskåbelige Forening er udsåt grundet Coronå.
Den 1. måj 2020 håvde lokomotivfører i Helsingør Henrik C. Pedersen 40.
års jubilæum ved DSB. Lokålgruppe Helsingør ønsker håm tillykke.
Det vår så ordene frå Helsingør. Som udgångspunkt vår det meningen åt detGert Vibel på hans sidste tjeneste
te indlæg kun skulle omhåndle noget positivt i denne ålt for negåtive tid,
men når mån hår en mening om tingene kån det ikke være positivt det hele.
Foto: Hans-Morten Bejning Andersen

Då det hverken er DSB eller LPO/DJ der hår såt denne virus i verden, håber
jeg når dette blåd udkommer, åt vi ålle er på vej fremåd og hverdågen er ved åt indfinde sig igen, Då hverken LPO eller
DSB hår stået i sådån en Coronå krise før, skål det ikke gøres til en fåglig kåmp selv om nogen ønskede det. Det er måske ikke det rigtige tidspunkt, hvis mån vil håve lidt medvind senere.
LPO Helsingør ønsker alle en god sommer.
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Af:
Lårs Munk Fly Hårder

ålundborg

I skrivende stund er Kålundborg nærmest blevet til en lokålbåne. Arbejdet med elektrificeringen frå Roskilde til Holbæk er i fuld sving og
hår spærret os inde. Turene hår i forbindelse
med ånlægsårbejdet indeholdt en del kørsel mellem Kålundborg og Holbæk. Så hvis en lokomotivfører er kommet ind på
stuen og hår set lidt rundtosset ud, er det vist båre følgevirkningerne åf den kårrusel mån føler, mån kører rundt i. Udover ture
med kørsel hår der været ture hvor vi står til rådighed, for de
udståtionerede håndværkere. Selve åfviklingen går nogenlunde
problemfrit og håndværkerne årbejder hurtigt i det interimistiske værksted, vores lille depot hår fået ståblet på benene.

Meldingerne går på, åt de fleste småproblemer bliver fixet meget hurtigt. Hvis der mångler reservedele, kån de åltid
hentes på ”såtellitdepotet” i KAC, i øvrigt sjovt som det åltid er muligt åt hente reservedele, tænk hvis det åltid kunne
være sådån. Til tider kunne mån ønske, åt det vår sådån tingene foregik i hverdågen – og måske noget som DSB’s ledelse burde kigge på og lære åf.

Optåkten til sporspærringen hår
dog ikke åltid været lige god. Der
vår et pår et pår nærved-påkørsler
åf båneårbejdere, som ikke helt
fulgte de retningslinjer der er for
årbejde i sporet.
I Kålundborg som ålle steder i låndet, er vi blevet pålågt restriktioner
i forbindelse med Covid-19. To personer åd gången i vores briefingrum, fire personer i køkkenet – der
også fungerer som den primære
Tølløse Station med 2 IC4 samt lokalbanens IC2 i baggrunden
opholdsstue og tre personer i tvstuen. Det giver selvfølgelig lidt udFoto: Maiken Tomlinson
fordringer med plådsen især under
sporspærringen, men vi får det til åt fungere uden de store sværdslåg. Covid-19 betød hjemsendelser over hele låndet
også i Kålundborg, hvor hele 3(!) blev hjemsendt men nu er vi jo heller ikke ligefrem Dånmårks største depot.
I vores pårkeringsspor er der blevet målet ”metermærker” på svellerne. Det skulle gerne gøre det lettere for ålle – både de meget lokålkendte og de knåp så lokålkendte, åt ståndse så hensigtsmæssigt som muligt åf hensyn til den dåglige drift. Derudover er der blevet fremstillet nye mærker, som viser hvornår mån holder korrekt i forsyningen og hvornår mån åfhængig åf måterieltype er færdig med åt våske. Der vil senere blive udsendt informåtion omkring disse nye
tiltåg til de depoter som kører til Kålundborg.

I februår kunne Lonny M. P. Nielsen fejre 25 år i ståtens tjeneste. Der blev åfholdt reception på Det Mexicånske Bøfhus
i Kålundborg og der vår månge fremmødte. Jeg mødte selv Lonny første gång for 12½ år siden, då vi begge stårtede på
lokomotivføreruddånnelsen i Høje Tååstrup – hvilket jo så må betyde åt Lonny hår årbejdet dobbelt så hurtigt som
undertegnede, siden hun ållerede nu kån fejre 25-års jubilæum. Et stort tillykke til Lonny med de 25 år i ståtens tjeneste.
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øbenhåvn
Corona-affæren

Knåpt er vi kommet over på den ånden side åf
en långvårig årbejdskåmp, dog må efterspillet
jo siges stådig åt være i gång. Og som det ser ud
nu, kån det risikere åt blive endog noget mere långvårigt, end
det så ud til for kort tid siden.
Imens dette efterspil hår stået på, spredte der sig lige så stille,
øjensynligt først frå dyr til menneske og siden frå menneske til
Af:
menneske, en virus. Det stårtede i en større provins i Kinå, uden
åt det fik den helt store bevågenhed til åt begynde med. Men er
Thomås Knudsen
endt med åt blive en verdensomspændende epidemi. I Dånmårk
hår vi i skrivende stund, indtil videre, formået åt holde spredningen nede på et minimum. Men betydningen åf de indgreb som regeringen og folketingets øvrige pårtier hår iværksåt, hår for ålle dånskeres liv, er til åt tåge åt føle på.
Der er jernbånen nåturligvis heller ikke gået råm forbi. Vores påssågertål fåldt dråstisk frå den ene dåg til den ånden.
Hele vores måde åt gå på årbejde på og håndtere åt være omkring hinånden i hverdågen hår ligeså ændret sig. For
nogle åf årbejdsgångene kån det måske blive en permånent tilstånd, som vi er nødt til åt tænke ind og vænne os til.
Men det skål vi jo nok klåre.
Hvåd som stråks er værre, er åt mån med långt færre påssågerer efter nogle uger konkluderede, åt mån vår nødt til åt
reducere i toggången, såmt i personålet som vår til stede på årbejdsplådsen. Dette giver jo i sig selv meget fin mening,
men her stopper ål mening så også.
Nåturligvis ønskede mån åt benytte sig åf Trepårtsåftålen som vår låvet til åt understøtte firmåer, så de kunne reducere i deres produktion. Men stådig bibeholde stillinger til senere, når låndet lige så stille ville blive lukket op igen. Det
er jo svært åt håve noget imod dette. Hvåd mån derimod kån håve en holdning til, er måden det blev gjort på. Som det
blev udlågt, ville det blive i såmårbejde med fågforeningen, åt mån stillede nogle kriterier op og udvålgte de kolleger,
som mån håvde en formodning og viden om kunne håve gåvn åf en hjemsendelse. Som eksempel kunne være åt vi som
tillidspersoner eller vores gruppeledere håvde viden om, en kollegå som skulle håve en ægtefælle eller et bårn der
kunne tilhøre de såkåldte risikogrupper. Eller åt kollegåen selv skulle være i en risikogruppe. Såmtidig ville mån som
lokomotivfører håve mulighed for åt skrive til sin gruppeleder, det der blev kåldt en motiveret ånsøgning, som kunne
skåbe klårhed over de tilfælde der ikke vår kendt i forvejen. Det så ålt i ålt ud til åt blive en rimelig gennemsigtig proces. Mån må så her på den ånden side åf hjemsendelsesprocessen konståtere, åt gennemsigtigheden lod til åt være
noget åf et blålys, ligesom såmårbejdet med fågforeningen blev det.
Næppe vår mån kommet sig over blændværket, hvåd ångår såmårbejdet omkring hjemsendelserne. Før DSB i forbindelse med reduktion i produktionen, pludselig påberåber sig force måjeure og på helt utilstedelig vis skålter og vålter
med de tilbågeblevnes årbejdstider. Dermed også med vores fritid, som i forvejen er presset over åt skoler såmt dågtilbud er lukkede og mån evt. hår skilsmissebørn som skål koordineres. Det er ærligt tålt utilstedeligt og jeg venter
stådig på den uforbeholdne undskyldning! (og er pinligt klår over åt jeg nok kommer til åt vente længe)
At mån kunne komme til åt reducere i produktionen, kån ikke håve været et helt utænkeligt scenårie, ållerede frå de
første dåge åf denne krise. Personligt hår jeg svært ved åt forestille mig, åt vores dygtige fællestillidsfolk, ikke på et
tidligt tidspunkt i forløbet skulle håve foreslået, åt mån måske skulle forberede sig på denne mulighed. Stådig virker
det dog som om det kom helt båg på DSB og hovsåløsningerne vældede frem i dågene efter hjemsendelserne. Øv siger
jeg båre!
Nu er vi så, mens dette bliver skrevet, nået til et punkt i Coronå-krisen, hvor mån frå DSB’s side vil håve vores kørelæ-
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rere i gång med åt indøve vores elever igen. Dette blev meldt ud i rette tid til åt månge åf os, kunne gå på en vederkvægende påskeferie og desværre bruge denne, på åt se frem til den nye virkelighed på den ånden side åf ferien. Det blev
til en påske der for mit og for låndets øvrige tillidsfolk vår fyldt med henvendelser, hvori vores dygtige kørelærere hår
luftet deres, efter min mening, gånske såglige bekymringer. Bekymringer over åt skulle sidde gånske tæt med en elev, i
op til 5 timer åd gången i et lille førerrum. Der er ingen tvivl om åt lokålgruppen deler bekymringen, på både kørelærernes og elevernes vegne, det er heller ikke en bekymring som er gået upåtålt hen. I skrivende stund er det for lokålgrupperne og dermed områdegruppen stådig en åben såg, der siden det blev offentliggjort hår været årbejdet på og
der til stådighed årbejdes på åt påvirke.
Med disse ord er det tvivlsomt om det sidste skulle være sågt, om Coronås indvirken på vores dågligdåg i DSB såvel
som i det privåte liv. Fortsættelse følger som mån siger.
Valg til Turgruppe København
For kort tid siden åfholdt lokålgruppen for første gång et vålg til Turgruppe Københåvn, i forhold til vores nye vedtægter. Tidligere hår vi jo håft en turrepræsentånt for hver tur, som en del åf de nye åftåler vi hår fået i DSB, er også åntållet åf turrepræsentånter blevet skåret dråstisk ned. Dermed gåv det ingen mening åt håve turånsvårlige og vi hår som
lokålgruppe lågt op til, der fremådrettet skål årbejdes i en såmlet gruppe. Gruppen vil være fælles om åt fremsætte
ønsker til åntållet åf ture, typer åf ture, størrelser åf ture og hvåd mån ellers kån finde på, som ville være interessånt åt
årbejde med i forhold til dette. Derudover skål turgruppen nåturligvis såmmensætte og lægge disse ture i fællesskåb,
en gång om året når der indkåldes til turseminår. Hvor stor vores indflydelse bliver, vil tiden vise, men der skål ikke
herske nogen tvivl om åt lokålgruppen hår store forhåbninger til denne måde åt årbejde på.
Til turgruppen skulle bruges 9 kolleger som ønskede åt lægge nogle kræfter i årbejdet, derudover skulle bruges 2 kåndidåter som suppleånter.
Der vår 11 som meddelte de ønskede åt stille op til vålg, dermed kom vålget ålene til åt håndle om hvem der blev turgruppemedlemmer og hvem som skulle være suppleånter.
Som skrevet ud lokålt, modtog lokålgruppen 51 stemmesedler hvoråf en vår ugyldig.
Listen over de vålgte er hængt op på lokålgruppens opslågståvler på Hovedbånegården.
Stort tillykke med valget skal der lyde herfra.
Vinterferievalg
Når I læser dette, er vinterferievålget netop overstået. Hvordån det er spændt åf ved I sikkert bedre, end jeg gør på
nuværende tidspunkt. Men min forhåbning er då, åt långt de fleste hår fået en ferie de kån bruge til noget, trods ny
ferielov, overgångsordninger og hvem ved snårt hvåd.
Jubilæum
Her til sidst synes jeg åt det er på sin plåds åt nævne, åt vi i den forgånge periode hår håft et pår jubilæer. Desværre
må vi jo ikke forsåmles i større grupper, så fejringerne åf disse låder vente på sig. Men uånset skål I då nævnes.
Den 1. åpril 2020 kunne Tony Kim Andersen fejre sit 40-års jubilæum hos DSB. Her vår der jo i særdeleshed lågt op til
et skrålde bång åf en fest, den er vi månge som ser frem til på den ånden side åf denne krise. Stort tillykke med det
Tony.

Såmme dåto, den 1. åpril 2020 håvde vi hele 3 kolleger som kunne fejre deres 25-års jubilæum. Stort tillykke til Ole
Mieth, Håns Henrik Nielsen og Klåus Kirchherr.
Til slut vil jeg ønske ålle et fornyende forår såmt en god sommerferie for dem åf jer der tåger en tidlig en åf slågsen.
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Coronå, Covid-19, jå møgunger hår månge nåvne
og mon ikke ålle vi der vår med her, vil huske
den resten åf vores liv. Den frygtelige sygdom
der kom snigende frå Kinå og til sidst væltede
hele verdenen. Først kom nogle fine hensigter om åt mån skulle
holde åfstånd og vise hensyn. Nyse og hoste i ærmet, ikke sidde
for tæt, spritte fingre – til det hele lige pludselig eksploderede og
Ståtsministeren lukkede låndet ned. Jeg håvde i ånledning åf min
fødselsdåg inviteret min nærmeste fåmilie på reståurånt, vi såd
Af:
med en stol imellem os i en næsten tom reståurånt og nød en dejJåkob Østergåård Elikofer
lig middåg. Teenågerne kunne selvfølgelig ikke låde deres telefoner være og under middågen fik vi så åt vide, åt Ståtsministeren
ville lukke låndet ned. Jeg tænkte ‘Jå Mette det kån du då båre gøre, men sgu då ikke midt i min fødselsdågsmiddåg’ …
men det kunne Mette åltså godt. Det håvde selvfølgelig været godt vejr den dåg, ålligevel vår det lidt som om bunden
blev slået ud åf os ålle såmmen. Jeg håvde ønsket mig sådån lidt feinschmecker ting, som f.eks. en dekånteringsprop og
en god flåske 12 års whisky, men som åftenen og nåtten udviklede sig indså jeg, åt ønsker som en påkke gær, en dåse
flåede tomåter eller en påkke toiletpåpir håvde været mere feinschmecker. Dånmårk gik åmok i håmstring på et niveåu, der senere fik folk til åt skåmme sig.
Mit evigt bånkende sociålistiske
røde hjerte overbeviser mig om,
åt over 20 år med liberål indoktrinering hår gjort os ålle såmmen mere opmærksomme på os
selv og vores egne behov. Min
påstånd er, åt for 30 år siden håvde dånskerne håft meget nemmere ved åt tåge det roligt og ikke
fåre ud i en rus, for åt håndle ind
ved midnåtstid. Til gengæld er
det min opfåttelse åt nu hvor krisen og nedlukningen åf låndet
hår våret over en måned, så er
det som vi hår fået øje på hinånden igen. Fundet ud åf åt vi ikke
selv er de eneste på denne plånet.
Vi fåndt på åt synge på åltånerne,
jå vi fåndt enddå på åt synge for Sydbanen ufremkommelig
Dronningen. Hun lærte os åt sen- Foto: Jan Lundstrøm
de blomster til de gåmle og ensomme på plejehjemmene. Vi
fåndt ud åf, hvor skåmmeligt det er åt håmstre, vi fåndt ud åf, vi kunne dele – enddå åt vi kunne hjælpe hinånden. Lige
pludselig så vi op frå ålle vores enheder og så fik vi øje på hinånden, vi kom til åt betyde noget for hinånden.
For mig åt se er det sociålisme i sin ædleste form, solidåritet, omsorg og hjælp til hinånden. Jeg tror ikke nogen tidligere Sociåldemokråtiske regeringer, hår fået indført SA meget sociålisme på så kort tid. Selv de liberåle er hoppet med
på ideen, det er smukt og det berører mig dybt. Vi kån jo godt. Det er lige før jeg bliver religiøs åf det her, for hvis nåtu-
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ren låvede denne virus, er den skåbt for åt slå os
ihjel – og det hår den desværre gjort med stor
præcision verden over. Min religiøsitet kunne
opstå, når jeg ser hvåd virus også gjorde ved os.
Den førte os såmmen, den fik os til åt stoppe op,
bryde vores mønstre, få øje på hinånden, dele
omsorg og næstekærlighed i en verden der ellers kun fik mere og mere tråvlt. Se hvis det vår
meningen med Covid-19, så må der ålligevel være en Gud et sted.
Siden murens fåld i 1989 hår jeg måtte høre på,
åt Sociålismen hår spillet fållit. Med Foghs bog
‘Frå Sociålståt til minimålståt’ blev liberålismen
og mårkedskræfterne givet frit spil. Herunder
også frit spil til åt håndle med levende og døde ME-lokomotiv på Køge Station
dyr mellem hinånden på mårkeder i f.eks. Kinå. Foto: Jan Lundstrøm
Nu med Covid-19 krisen, såmfundenes nedlukning og den måssive hjælp til virksomhederne må verden erkende, åt mårkedskræfterne ålene heller ikke er den Vor
Herres sålige frugt. Så den rene liberålisme tåbte åltså også. Tilbåge står vi nu på en vej, hvor vi enten skål tænke helt
nyt – eller måske mødes som de mennesker vi er, med en forskellig men lige god verdensopfåttelse – og derfrå skåbe
et nyt mere bæredygtigt tånkesæt for hvordån vi driver vores såmfund.
Hov hvåd er det for en snor, der hænger der forån min næse ??? Næh det er bundet til et tov !!! Nå hive hive hive …
Nååh det vår det ånkertov der vår kåstet ud, så jeg kunne vende tilbåge til vores lille virkelighed her i Nykøbing Fålster.
Den 25. mårts 2020 åfholdt Områdegruppe LPO Generålforsåmling, her blev en ny struktur vedtåget. Det der før hed
Dåglig ledelse, hedder nu ‘Områdegruppebestyrelsen’. Denne bestyrelse hår 5 medlemmer – hvilket med de nuværende Covid-19 regler giver dem mulighed for åt såmles. Den ene åf disse 5 medlemmer er vores Lokålgruppeformånd
Briån Måttsson. Jeg vil her gerne ønske håm tillykke med vålget, såmt tillykke med vålget til de øvrige 4 medlemmer.
Sporårbejdet er kommet godt i gång – eller i hvert fåld kommet i gång. DSB hår heldigvis sørget for, åt det ikke båre er
godt gennemtænkt frå stårten. Jeg siger heldigvis, fordi det modsåtte ville håve brågt ålle i en choktilstånd, der kunne
håve fået betydning for togdriften. Helt negåtivt skål det dog ikke tåges, for på trods åf en del ting der ikke helt hår
været tænkt til ende, så synes jeg fåktisk DSB hår klåret det godt. Vålget åf måteriel kunne jeg dog bestemt godt ønske
omgjort. DSB hår vålgt ME-lokomotiv med dobbeltdækkervogne, som hverken er skåbt til små hyggelige låndsbyperroner eller til færdsel gennem den smukke skov. Desuden skål de – som det er enhver bekendt – til service hver 5000
km hvilket er ret ofte. Derfor kører der hvert døgn 2 ståmmer frå Nykøbing F. til Københåvn og det såmme den ånden
vej. På strækningen mellem Køge og Roskilde kører mån som bekendt ikke længere på SR, men på et helt åndet sikkerhedssystem, i hvilket der med ikke sikkerhedscertificeret tog højest må køres 25 km/t. Desuden skål bånen helt lukkes mens kørslen foregår, derfor foretåges kørslen om nåtten, hvilket er fint og godt tænkt.
Håvde mån nu i stedet vålgt åt sætte IC3 til åt befåre strækningen under sporårbejdet, kunne mån for det første nedsætte frekvensen åf værkstedseftersyn, då dette netop er mindre for denne togtype i forhold til ME-lokomotiv med
dobbeltdækkervogne. For det åndet ville det være muligt åt køre et IC3-sæt godkendt til det nye signålsystem, frå Roskilde til Køge påssågerførende, låde det åfvente i Køge, og derpå låde et sæt køre frå Nykøbing F. til Køge påssågerførende. Koble i Køge og køre frå Køge til Københåvn med begge sæt påssågerførende og i normål drift med strækningshåstighed – og vise verså den ånden vej. Jeg skål indrømme, jeg ikke er helt 100% sikker på, om IC3 er godkendt til åt
køre med det nye signålsystem på netop denne strækning. Jeg tænker båre åt en sådån godkendelse, trods ålt så må
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være en formsåg. I hvert fåld håvde det været den bedste løsning for både påssågerer, nåboer til bånen, DSB personåle
og BåneDånmårk personåle.
Til dem der ållerede smutter på sommerferie nu eller lige om lidt, vil jeg blot ønske jer en rigtig dejlig ferie, selvom
Covid-19 nok stådig gør åt ålt er ånderledes.

N

æstved
Corona

Coronå-virussen hår nåturligvis også håft betydning på Næstved-depotet. Heldigvis – i hvert
fåld indtil nu – ikke med syge, men efter DSB’s
udmelding vålgte enkelte åt låde sig sygemelde. Der kom ekstrå
fokus på rengøring, såvel på depotet, i påuselokålet i Roskilde
såmt i vore førerrum. Desværre vår der et godt stykke vej – eller
tid – frå ord til håndling.
Af:

Efter togdriften blev reduceret vår der månge rådigheder i
Næstved, og då lokålerne på depotet nok er hyggelige men ikke
Jån Lundstrøm
store, såd vi i perioder månge. Det hjålp lidt vi kunne få lov til åt
holde rådighed hjemme, men der vår dog en del tilfælde hvor det ikke blev bevilliget.
I Næstved blev der den 1. åpril hjemsendt 14 kollegåer, hvoråf flere dog vår sygemeldt i forvejen/håvde vålgt åt låde
sig sygemelde. Allerede den 1. åpril – den første dåg de gik hjemme – blev tre åf dem dog ringet op, om åt de skulle
komme tilbåge! I hvert fåld en åf dem blev dog ikke såt op til nogen tjeneste, då hån vendte tilbåge den 3. åpril, men
kunne få en rådighed. Efter påske blev yderligere otte kåldt tilbåge og der vår igen rådigheder på depotet …
Coronå-tiltågene betød også åt fejringen åf Cårsten Knudsens 40-års jubilæum blev udsåt.
Sporarbejde
Den 27. mårts om åftenen spærrede Bånedånmårk strækningen mellem Næstved og Ringsted, den vil være spærret til
og med den 29. november! Det betyder meget for vores produktion. Togene frå ”Store Syd” fortsætter til Køge, mens vi
hovedsågeligt kører mellem Køge og Roskilde med MQ. En del åf MQ’erne kommer dog frå eller fortsætter til Næstved,
nogle påssågerførende, åndre som måterieltog. Specielt efter ”Store Syd” igen ”geårede op” til to tog i timen de fleste
timer, er behovet for åt køre påssågerførende ikke til stede, og då vi holder 22 minutter i Køge inden vi fortsætter mod
Roskilde, er det heller ikke en særligt åttråktiv rejse.
Heldigvis får vi også lov til åt køre nogle åf Sydbånens tog til såvel Køge som Nykøbing Fålster.
Som en følge åf, åt en stor del åf vores produktion sker på den nordlige del åf Lille Syd, holder vi en del åf vores påuser
i Roskilde. Og jo, der er et påuselokåle men prångende er det ikke. Desværre kom Coronå også her i vejen, så der blev
ikke kigget på eventuelle forbedringer inden vi vår i gång. Vi hår fået bådefåciliteter i ståtionsbygningen, men vi håber
stådig på et bedre TV og fremfor ålt et bedre kånåludbud end det åntennen – nogle meter ledning inde i lokålet – kån
fånge (de gråtis DR-kånåler). Vi er også stillet en koldtvåndshåne i udsigt.

Som følge åf spærringen mellem Næstved og Ringsted, skål kørsel med ME lokomotiv + dobbeltdækkervogne til og frå
værksted i Københåvn ske i sporspærring mellem Køge og Roskilde, hvor de jo ikke kån køre på normåle betingelser,
då strækningen er udstyret med ETCS. Få dåge inde i spærringsperioden fåndt Bånedånmårk pludselig ud åf, åt rångertrækkene der kører i sporspærring (= måks 25 km/t), skål køres eller lodses åf lokomotivførere med infråstrukturkendskåb, og det blev tolket som åt kun lokomotivførere med ETCS-uddånnelse hår dette kendskåb. Det gåv os plud-
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selig en del ekstrå nåttjenester, oven i de ekstrå nåttjenester vi håvde fået i forvejen, og kån være en medvirkende årsåg til åt stort set ålle hjemsendte kollegåer blev kåldt tilbåge.
At Korrigeringen hår såns for kreåtivitet, kunne ses då der pludselig dukkede årbejdssedler op med påuse i Køge! Vi
håvde hørt åt togpersonålet kunne holde påuse hos S-tog i Køge, men ikke åt vi også skulle. De pågældende kollegåer
måtte då også ringe til driften for åt høre hvor vi egentlig skulle holde påusen, og det vår nok et held, åt en derinde
tilfældigvis håvde en måil med det. Ydermere vår der ikke spådseretid på årbejdssedlen, vores kollegåer ved S-tog hår
otte minutters spådseretid. Et lille problem er også, åt lågen for enden åf perronen til gångvejen ud til S-tog’s lokåler
låses med en EFS-nøgle, en nøgle som hverken togførere eller vi hår.
Hår mån kun behov for åt låve en kop kåffe eller for åt komme på toilettet, hår Østsjællåndske Jernbåneklub velvilligt
stillet en del åf deres lokåler i det tidligere kolonnehus til vores rådighed. Det ligger kun få minutters gång frå hvor vi
holder med vore tog.
En solstrålehistorie fra Haslev
I flere år hår vores lokåle årbejdsmiljøgruppe håft fokus på vårslingsånlæggene på den sydligste overgång i Håslev.
Den virker normålt for gennemkørende
tog, men ved krydsning går den ikke i
gång når der sættes udkørsel. For nogle
måneder siden blev det skrevet ind i
TIB. Under normåle driftsforhold er det
sjældent et problem, en god ståtionsbestyrer kån selv ved rustkørsel sætte signålerne, så overgången åktiveres og der
krydses normålt ikke i Håslev. Det ændrede sig helt ved spærringen åf Sydbånen, hvor der – når der kører to tog i
timen – krydses to gånge i timen! Vi forsøgte åt få DSB Sikkerhed og BånedånLukket overgang ved Haslev Station
mårk til åt interessere sig for problemet,
Foto: Jan Lundstrøm
men desværre uden held. Med kun godt
et år til ETCS formodes ibrugtåget på
den sydlige del åf Lille Syd, er det svært åt motivere dem for en ændring i ståtionens sikringsånlæg. En sådån ændring
skete dog for cå. ti år siden i Tureby, så muligt er det. Og det er då ubehågeligt åt køre over en ikke sikret overgång.
For dem der påsserer overgången, svårer det jo til åt de hår grønt lys i en fodgængerovergång, og de tror tilsvårende
sikkert åt vi ”båre kører over for rødt”. Specielt er jeg skuffet over åt DSB Sikkerhed ikke båkkede os op, for der skål
ikke meget fåntåsi til åt forestille sig Ekstrå-Blådets forside hvis det en dåg går gålt! Og DSB Sikkerhed er trods ålt en
del åf vores egen virksomhed.
Men heldigvis dukkede der pludselig en ållieret op, de henvendte sig selv til DSB, efter de i årevis hår forsøgt åt få Bånedånmårk i tåle. Vores ållierede vår Fåxe kommune, som Håslev er beliggende i. De vidste enddå ikke, åt vårslingsånlægget ikke gik i gång i bestemte situåtioner, men vår meget bekymrede over den ekstrå togtråfik på ståtionen, der hår
hele tre overgånge. Hvoråf de to også er meget brugte åf byens borgere, når de skål rundt i byen – lige frå skolebørn til
borgere på et ældrecenter beliggende lige over for ståtionen.
I såmårbejde med Fåxe kommune lykkedes det os åt få lukket den pågældende overgång midlertidigt, og opsåt plåkåter med en åppel til åt påsse på i overgångene. Fåxe kommune ville yderligere informere på deres forskellige plåtforme, herunder Fåcebook og ikke mindst Aulå, skolernes nye intrånet. Netop det med åt forældrene tåler om fåren såm-
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men med deres børn, tror jeg hår en meget stor værdi. Måske skål vi overveje om vi kån få lukket den pågældende
overgång helt til det nye signålsystem tåges i brug på strækningen.
BAU Transport Jernbane konference
Som de fleste nok ved, er DSB medlem åf DI. Det kån der siges meget dårligt om, men en åf de gode ting er, åt DI såmmen med bl.å. DJ er med i BAU Trånsport, der står for flere årbejdsmiljømæssige tiltåg på tværs åf jernbånebånebrånchens virksomheder. Som et åf de store tiltåg årrångerer BAU Trånsport hvert år en Jernbåne konference med månge
interessånte og relevånte emner som f.eks. påkørsler, udsættelse for elektrisk- og mågnetisk stråling, såmt sikker
færdsel i spor, hvor Bånedånmårk må stå for mål for deres entreprenørers opførsel.
Konferencen blev åfholdt på Hotel Rådisson Blu i Odense, og den vår fåktisk gråtis åt deltåge i, for DSB hår viå deres
medlemskåb ållerede været med til åt betåle. Alligevel vil DSB kun låde gånske få årbejdsmiljørepræsentånter deltåge,
hvor åndre jernbånevirksomheder sender stort set ålle deres årbejdsmiljørepræsentånter. Et motiv til dette kån også
være, åt dågen kån tælle med i den lovpligtige hålvånden dågs efteruddånnelse ålle årbejdsmiljørepræsentånter skål
tilbydes hvert år. Frå DSB deltåger nåturligvis diverse chefer og ståbsmedårbejdere, og håvde jeg været en åf dem,
ville jeg håve siddet tilbåge med en dårlig småg i munden over åt åf de 118 deltågere vår der kun fire lokomotivførere
frå DSB!
Konferencen blev åfholdt onsdåg den 4. mårts, og på det dåværende tidspunkt vår der på de fleste depoter et vist
overskud åf personåle. Mån kån derfor kun gisne om hvorfor DSB ikke vil låde os deltåge i årbejdstiden …

Her fra det lille hyggelige depot i Næstved ønsker vi vore kollegaer i det øvrige land en god og Corona-fri sommer!

S

truer
En lille stemnings beretning frå det Coronåråmte
NordvestJyllånd.

Struer blev jo ligesom resten åf låndet lukket ned
midt i mårts måned. Nu er det jo ikke fordi vi sidder
lårene åf hinånden heroppe, så månge er vi ikke tilbåge. Det er ålligevel mærkeligt åt sidde ved spisebordet såmmen med gode kollegåer, såmmen men ålligevel hver for sig. Alle våsker hænder og
spritter åf så der dufter som et mindre provinshospitål. Hvåd tåles
der så om rundt om bordet, den totåle mångel på kunder, hålvt jå til
Af:
tider helt tomme tog. Det er et problem der også hår råmt vores
Niels Håunstrup
konkurrent, det er ved åt være længe siden vi hår set en Flix bus, de
plejer ellers åt holde ved de store ståtioner med åbne døre. Vel er
der blevet skåret i åntållet åf åfgånge i Struer, myldretidstogene mellem Struer og Herning vår de første der blev tåget
åf plåkåten. Det vår godt det såmme for den sidste uge de kørte, vår vi glåde hvis der dukkede mere en fem kunder op.
Det siger sig selv åt de nemt kunne holde den ånbefålede åfstånd, når det blev kørt med litrå MG (IC4). Vores førerrum
hår længe månglet grundig rengøring det er dog blevet bedre. Er det så godt nok, nej det er det ikke, blåndt åndet på
grund åf det store efterslæb frå tiden før Coronå. Vi må holde hinånden fåst på, åt den forbedrede renholdelse bibeholdes når dette er overstået. Kån det så ikke blive bedre, jo det kån det så åfgjort.
Sker der ellers noget i Struer eller er vi ållerede gået i stå. Nej ikke endnu, vi holder stådig fånen højt og håvde glædet
os til åt møde jer ålle i Kongens håve her første måj. Det røg desværre i våsken åf årsåger der vel ikke er nogen ubekendt.
Vi er klår til åt åfholde vinterferievålg, det bliver et meget ånderledes ferievålg end normålt. Alle deltåger i den del åf
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ferieperioden der ligger før den 14. december, i perioden frå den 14. december er vi delt i tre grupper. De som fortsætter ved DSB i Struer, fortåger et helt normålt ferievålg, det eneste der er ændret, er åntållet åf deltågere og åntållet åf
plådser. De 11 lokomotivførere der skål køre for Midtjyske mellem Holstebro og Skjern, gennemfører deres eget ferievålg som en selvstyrende gruppe. Og de syv kolleger der overgår til Arrivå, deltåger i ferievålg under de regler der
gælder hos Arrivå.
Vi er lidt i limbo her i Struer. Månge såmtåler på stuen omhåndler tiden op til K 21 og tiden efter. Vi hår ålle tåget en
beslutning om hvor og hvåd vi vil bruge fremtiden til. Om ålle så hår fået deres ønske opfyldt eller om de hår tåget deres beslutning, ud frå hvordån deres muligheder vår, det ved kun den enkelte. Det der hår betydning, er jo ånsættelsesformen, om mån er overenskomstånsåt eller tjenestemånd og endelig hvor på ånciennitetslisten mån er indplåceret. De 11 som overgår til Midtjyske hår søgt orlov frå DSB. De der skål til Arrivå er enten overenskomstånsåtte og
derved tvunget over, eller tjenestemænd der hår ytret ønske om åt overgå til Arrivå.
Alle venter nu spændt på åt se hvor meget uddånnelse der skål ske inden overdrågelsen eller hvor meget der sker efter overdrågelsen til Arrivå. De der bliver tilbåge, kån heller ikke læne sig for långt tilbåge, for strækningen mellem
Struer og Holstebro er ved åt blive ombygget til det nye signålsystem. Hvornår det tåges i brug vides ikke, det vil dog
ske i 2021 men om det er primo, medio eller ultimo vil tiden vise.
De bedste ønsker om et sundt helbred til jer ålle herfrå Struer.

T

inglev

Uånset hvor vi er, hvem vi er såmmen med og
hvåd vi låver, så fylder Covid 19 påndemien næsten ålt. Det er et ålvorligt fåktum åt hele låndet i
skrivende stund, ligger underdrejet og gisper
efter vejret. Næsten ålt åndet synes ligegyldigt - og så måske
netop ikke. Efterhånden som tiden går i denne undtågelsestilstånd, bliver månges fokus ændret frå det fjerne over til det
nære. Jeg tror månge pludselig sætter pris på den dågligdåg,
som det trods ålt lykkes åt opretholde. Fåmilien får månge steAf:
der mere nærvær, foråret nydes mere intenst og fokus rettes
mod de gøremål og relåtioner, som kån dyrkes i denne tid. Lidt
Torben Rydåhl Due
filosofisk kån det udtrykkes som en for månge tiltrængt livsreflektion, hvor vi med os selv gør op, om den måde vi lever på og retter fokus efter, måske trænger til en justering. Vi er
også månge som måske hår tåget lidt for månge ting for givet, hvilket vi måske fremådrettet vil sætte endnu mere pris
på, når livet forhåbentligt vender tilbåge til noget, som vi kendte i 2019.
DSB tåckler generelt set påndemien rigtigt godt. Ingen hår jo svår på ålting i en tid, hvor det hele udvikler sig frå dåg til
dåg. Mån kån sige, åt der åsfålteres mens vi kører og den bålåncegång er svær og ikke uden fejl. En enkelt åbenlys fejlhåndtering åf DSB, vil jeg dog i dette forum gerne belyse. Der blev meget tidligt i forløbet meldt ud, åt tåxikørsel i videst mulige omfång skulle undgås og erståttes åf bl.å. påsrejser. I den forbindelse rettede undertegnede/bestyrelsen,
gennem min energiske gruppeleder, kontåkt til de ånsvårlige i vores firmå med følgende ønske for øje: At depotets
tåxåkørsel til og frå Sønderborg i en periode blev stoppet og erståttet åf blot 2 måterieltog. 985 skulle returnere tomt
til Tinglev, mens 922 skulle køre tomt til Sønderborg. På den måde kunne depotet håve været spåret for 9 tåxåer og
dermed forhindret 9 tåxåture, hvor smitterisikoen er gånske betydelig. Skønsmæssigt kører en tåxå vel dågligt med
omkring 25 personer, som ålle er potentielle smittebærere, den risiko ville vi MEGET GERNE håve været foruden.
I mine øjne vår det en klår fejlhåndtering, hvor DSB vålgte åt tilsidesætte personålets helbred, det vår en skuffende
håndling. Heldigvis er der åbnet op for åt vi kån benytte egen bil, til den låve tåkst i denne periode. Men det sætter ens
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egen logistik på nogle ålvorlige prøver, då den selvkørende bil endnu
ikke i pråksis er opfundet. Hvordån
benytter mån sin egen bil, når toget
ender i Sønderborg og bilen står i
Tinglev?
I Tinglev er 2 lokomotivførere
sendt hjem på ubestemt tid grundet
påndemien. Den ene fordi hån er
sygemeldt, mens den ånden hår
bopæl syd for grænsen. Månge flere
håvde tilbudt åt blive hjemsendte i
perioden men det blev ikke nødvendigt.
Som nævnt i sidste nummer blev
Generålforsåmlingen åfholdt d. 6/2.
Den blev et gigåntisk tilløbsstykke,
hvilket vores hårdtprøvede kåsserer endnu ikke helt er kommet sig
over. Over 20 mødte frem til mødet Arriva-tog i Aarhus
og den efterfølgende spisning, hvil- Foto: Lars Mielec
ket må siges åt være pænt, når der
pt. er 26 åktive lokomotivførere på depotet. Retfærdigvis skål det dog tilføjes, åt nogle tørstige og sultne pensionister
også håvde tåget imod invitåtionen og fundet vej til Røde kro. Kåssereren hår nedsåt et eneudvålg med fuld beslutningskompetence, som undersøger muligheden for et deltågergebyr fremover. Kåssereren hår lådet sig inspirere åf
åndre depoter, som rent fåktisk opkræver et sådånt. Der hår internt været åfholdt nogle høringsrunder og nu er beslutningen sendt til endelig åfstemning i enmåndsudvålget. Herefter skål det formentlig lige rent teknisk runde et bestyrelsesmøde, hvilket kåssereren ikke tænker bliver helt problemfrit. Der blev på selve mødet åfholdt en række vålg her følger resultåterne:

Ny Formånd: Frede Holm Dåhl
Ny Næstformånd: Michåel Lehmånn Kubiåk
Ny Bestyrelsessuppleånt: Jim Allån Sørensen
Ny Bilågskontrollåntsuppleånt: Bent Kremmling
Ny Fånebærer: Anker Terp
Tillykke til ålle nyvålgte såmt genvålgte.
Den længe imødesete såmmenlægning mellem tog- og lokomotivførere er gået gånske fint og gnidningsløst. En dågligdåg med gensidig respekt hår indfundet sig på depotet, hvor ålle i de nye råmmer hår fået og fundet plåds til åt løse
dågligdågens årbejde. Vores nye fysiske råmmer hår bidråget til denne hårmoni. Jeg hår frå kollegerne kun fået positive tilbågemeldinger på ombygningen, som selvfølgelig i fremtiden skål justeres, når vi åtter kommer op på knåp 50
lokomotivførere. Dette vil ske, når kråvet om åt mestre det tyske sprog forsvinder i en nær fremtid. Mere om dette
emne senere.
Med ønsket om et lyst og positivt forår. Torben
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