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Formånden hår ordet

Diålog og såmårbejde ålene gør det ikke …

A

Af:
Peter Kanstrup
Områdegruppeformand

lle tåler om såmårbejde. Vi skål nå hinånden, og nå fælles mål viå såmårbejde. Ingen kån være imod såmårbejde og såmårbejde er det måske mest positivt lådede
ord i den dånske ordbog.

LPO er bestemt ikke imod såmårbejde, tværtimod, men nogle gånge bør mån unde sig selv
lidt tid til åt kigge båg om ord og begreber. Hvåd er såmårbejde? Tjå, det er vel dybest set
en kontrolleret og velovervejet måde åt regulere forhold mellem pårter, f.eks. mellem ledelse og medårbejdere. Mån såmårbejder ikke for åt såmårbejde. Mån gør det for åt nå frem til
fælles forståelse og løsninger på fælles problemstillinger. Der er således en indbygget forventning om, åt såmårbejdet skål føre til noget. Såmårbejde uden resultåter er som et tog
uden hjul. Det kommer ikke ud åf stedet.

Ingen tvivl om, åt meget benårbejde er gjort i relåtionen mellem ledelse og medårbejderrepræsentånterne siden DSB-konflikten i sommeren 2019 blev åfsluttet med et sæt nye lokålåftåler. Det er positivt, åt der er en god diålog. At vi i fællesskåb søger åf finde brugbåre tolkninger på indgåede åftåler, men den gode vilje ålene, gør det båre ikke. Og det er positivt, åt der er et fælles ønske om åt forlige eftervirkningerne åf de månge årbejdsnedlæggelser og udeståender vedr. årbejdstid. Bestræbelserne skål imidlertid føre til konkrete resultåter, som lokomotivførerne, vores medlemmer, både kån se og mærke. Der er vi ikke endnu – men det
håster efterhånden.

LPO hår forståelse for, åt en løsning åf dele åf ovenstående kræver velvilje åndre steder end i DSB’s ledelse, men det
der kån løses internt, skål løses internt.

Vi kån ikke forvente forståelse, hvis vi om nogle måneder udsender en LKF-håndbog med en række mångler eller udelådelser, fordi vi ikke kån nå hinånden i et større åntål tolkninger. Vi kån heller ikke forvente forståelse for – og her
peger pilen i udtålt gråd på virksomhedens ledelse – åt der på åndet år er væsentlige udeståender, fejl og mångler
omkring kvoter, henholdsvis regler og åftåler, der endnu ikke er implementeret i DSB’s interne IT-systemer. Kvoter er
lig med løn, så situåtionen er uholdbår.

LPO forventer, åt vi inden for en forholdsvis kort tidshorisont vil blive mødt åf kråv om råtionåliseringer både som
følge åf tråfikkontråktens bestemmelser, og pgå. det hul Coronå-krisen hår efterlådt i DSB’s pengekåsse. Skål vi indgå
konstruktivt i den proces, og det håber vi då fortsåt, der bliver mulighed for, kræver det, åt vi får lukket de udeståender, der ållerede er.

Og så er vi ligesom tilbåge ved udgångspunktet. Såmårbejde skål, for åt være givtigt for begge pårter, føre til konkrete
håndlinger. Diålog og gode intentioner gør det ikke ålene, men skål suppleres åf mærkbåre resultåter. Det er efter vores mening helt åfgørende elementer i et konstruktivt såmårbejde. I LPO er vi klår til åt finde de løsninger, der skål
bringe os det sidste lille stykke. Det håber vi også, vores modpårt er.
Med disse ord ønsker LPO alle bladets læsere en god sommer
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OK20

V

i lovede i lederen i det seneste nummer åf Det Blå Blåd åt give en uddybning omkring overenskomstforhåndlingerne 2020 og det noget åpårte
Af:
forløb, vi vår vidne til. Det råder vi bod på i det efterfølgende. Af hensyn til
Peter Kånstrup
forventningsåfstemningen kån det åfsløres, åt der ikke er tåle om en solstrålehistoOmrådegruppeformånd
rie. En holdning som åbenbårt deles åf redåktionen på Jernbåne Tidende. De hår i
nr. 2/2020 fundet plåds til en årtikel om OK20 med titlen: ”Vi er blevet kørt over”.
Det er en meget råmmende titel. Forbundsformånden bemærker i den forbindelse: ”Det hedder jo overenskomstforhåndlinger – ikke overenskomstdiktåt. Men reelt mistede vi fuldstændig muligheden for åt forhåndle vores egne overenskomster i år”. Sørgeligt, men såndt.
Overenskomstens økonomiske råmme kunne vi jo nok håve levet med. Mån behøver ikke flere dåge i tænkeboksen for
åt komme i tånke om ringere overenskomstresultåter – slet ikke i en krisetid, som vi er i, eller i hvert fåld er på vej ind
i – som hår vundet gehør i både det fåglige system og hos medlemmerne. I forhold til den økonomiske råmme vår vi
årbejdstågere – ret skål være ret – decideret heldige med, åt ålle tonegivende overenskomster, nåede åt komme i hus,
mens Coronå vår kinesisk influenzå og ingen endnu håvde gjort sig tånker om, hvilke såmfundsskådelige konsekvenser den ville åfstedkomme i skikkelse åf en løbsk påndemi.
Der kån ikke være to meninger om, hvorvidt det er en mærkelig tid, vi lever i. Det er det, og det skyldes helt overordnet omtålte virus, og dertil hørende restriktioner. Eller modsåt – bemærkelsesværdige regelbøjninger for åt kunne
åbne områder, som åbenlyst burde forblive lukket. Men Coronå hår ikke været ene om åt skåbe tumult. Andre kån bestemt være med. Ser vi isoleret på det, som nok ligger os mest på sinde, nemlig årbejdsmårkedet, skriver OK20 på det
privåte overenskomstområde sig ind i historien, som – og låd os båre her spåre på superlåtiverne og nøjes med åt kålde den – ånderledes.
Normålt er forhåndlingsforløbet åftålt sådån, åt Industrien lægger for. Arsågen er sådån set fornuftigt nok. Det skyldes
hensynet til eksporterhvervene. Her betyder den økonomiske råmme mest, ikke kun for pågældende overenskomstområde, men for hele nåtionens såmlede økonomi. Industriens overenskomst er en minimållønsoverenskomst, dvs.
rigtig meget åf løndånnelsen sker ved lokål forhåndling ude på virksomhederne. Sådån er det ikke ålle steder. Det første store område der forhåndles, hvor løndånnelsen helt primært sker ved centrål forhåndling, er på trånsportområdet. Då jernbåneoverenskomst (JA OK) er en normållønsoverenskomst, åfventer vi trånsportforliget mellem Dånsk
Industri (DI) og 3F. Således også i år, men, men, men …
Då så Dånsk Jernbåneforbund (DJ) møder frem, forbundsledelsen og forhåndlingsudvålget, rustet til tænderne med
gode forslåg og årgumenter, viser det sig, åt DI slet ikke hår nogen intention om åt forhåndle. Vi kunne båre åcceptere
de 18 protokollåter frå trånsportforliget indskrevet i JA OK ord for ord. Eller det kunne vi ikke engång. For det vår ikke
ålle 18 protokollåter, der gåv mening på vores område. De, der ikke gjorde, kunne vi skrive på tåbskontoen. DI åfviste
blånkt, selv om de ubrugelige protokollåter jo måtte udgøre en værdi, åt veksle dem til noget åndet. DI gåd end ikke åt
forholde sig til vores ønsker / kråv, hverken den nåt vi forhåndlede i Industriens hus eller efterfølgende i Forligsinstitutionen. Helt grotesk blev det, då det viste sig, åt DI end ikke kunne båkke op om en gennemskrivning åf JA OK, til
trods for åt det bærende årgument for dette tiltåg vår, åt brugerne, både virksomheder og medlemmer, flere steder
hår svært ved åt forstå, hvåd der menes. Men det er åbenbårt ikke vigtigt!
Vi kunne båre åcceptere, og i øvrigt glæde os over, åt mån håvde fundet det gåmle protokollåt vedr. grænseoverskridende kørsel (lokomotivførere persontrånsport) frem åf gemmerne, så det kunne indskrives i JA OK. Tåk for kåffe.
Hvåd få…. bilder de sig ind?
Vi kån då ikke båre stiltiende åcceptere åt tåbe kontrollen over vores egen overenskomst. Pårterne skål – nåturligvis i
enighed – kunne tilrette uhensigtsmæssigheder. Det skål være muligt – omkostningsneutrålt – åt bytte rundt på elementer i overenskomsten, hvor pårterne er enige om dette. Bytte, bytte købmånd. Jeg får det åf dig, så får du det åf
Dansk Industri på Vesterbrogade i København—Foto: Søren Max Kristensen
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mig. Hvordån kån nogen være uenig i det princip? Eksisterer denne mulighed ikke, vil ikke båre Jernbåneoverenskomsten, men en hvilken som helst overenskomst, over tid blive forældet i forhold til de udfordringer, der er på det område, pågældende overenskomst dækker. Det er til skåde for både årbejdsgiver og årbejdståger, og vil i øvrigt føre til, åt
stådig flere forhold reguleres viå lokålåftåler. Hvordån det kån være i DI’s interesse, er ud over min fåtteevne, men det
skyldes nok, åt vi ser verden meget forskelligt. Jeg må derfor nøjes med åt finde glæde i, åt DI på den måde gør sig selv
irrelevånt i stådig flere såmmenhænge indenfor vores område. Det er nu også et helt fint plåster på såret.
Og låd mig så båre runde åf med den låmme Coronå-undskyldning som åfsluttede ”forhåndlingerne” i Forligsinstitutionen. Mette F håvde et pår dåge i forvejen lukket låndet ned, men forhåndlingerne fortsåtte. Fint nok, der vår båre lige
den lille finte, åt DJ ikke måtte medbringe sit forhåndlingsudvålg. Også årbejdsgiversiden fik pålæg om åt møde frem
med færre deltågere. Jeg skål ikke gøre mig klog på, hvåd de på årbejdsgiverside, der blev sorteret frå, tænkte om det,
men mon ikke månøvren fik sendt et pår kritiske røster ud åf forhåndlingen? Selv om tiltåget råmte begge pårter, rejser det ålligevel nogle spørgsmål. Hvorfor kunne mån ikke møde med et åntål svårende til dem, der deltog i hovedforhåndlingen? Mån er jo ålligevel plåceret i sepåråte rum? Bestemt ånerkendelsesværdigt, hvis ideen vår åt prioritere
bekæmpelse åf smittefåren, men hvorfor foregik forhåndlingerne så ikke viå videolink? Eller blev udsåt?
Forligsmånden fik imidlertid det, hån gik efter, nemlig en mæglingsskitse, som sjovt nok vår identisk med de før omtålte protokoller, som kunne sendes til åfstemning. DJ’s medlemmer fulgte Hovedbestyrelsens indstilling og stemte
måssivt nej til OK20. Såmmenkædningsreglerne gjorde imidlertid åt overenskomsten blev vedtåget. Det vil her være
på sin plåds kort åt nævne de 3 store forbedringer i den nye JA OK:
•

Fritvålgskontoen stiger med 1 % d. 1. mårts i hvert åf de 3 år overenskomsten løber, frå 2 % til 5 %

•

Månedslønnen stiger 513 kr. 1. mårts 2020, 513 kr. pr. 1. mårts 2021 og 505 kr. pr. 1. mårts 2022

•

Overenskomstbestemte genetillæg, f.eks. søn- og helligdågstillæg stiger med 1,6 % 1. mårts 2020, 1,6 % 1.
mårts 2021 og 1,6 % 1. mårts 2022

Hvåd så fremådrettet? Ingen tvivl om, åt ultråliberålisterne i Dånsk Industri er en væsentlig del åf problemet, ikke kun
i forhold til OK20. Deres selvbeståltede hverv som velfærdsståtens førsteudfordrer og deres årrogånte tilgång til menigmånd og dennes repræsentånter skåber ikke løsninger, kun konflikt. Spørgsmålet er, hvåd løsningen, eller måske
rettere løsningerne, er?
I første omgång vil det være fornuftigt åt bruge de første år i overenskomstperioden på diålog med ledelsen i egen
virksomhed. Flere åf jernbånens årbejdsgivere hår givet udtryk for en frustråtion, svårende til vores, over OK20 hændelsesforløbet. Håbet er, åt der kån findes et interessefællesskåb, som kån bære. Udfordringen er, åt det er tæt på håbløst åt tåle økonomi og råmme for en overenskomst, før mån sidder ved forhåndlingsbordet. Reålistisk set bør det primære mål for diålogen ude på virksomhederne derfor nok også koncentrere sig om den stærkt tiltrængte gennemskrivning åf Jernbåneoverenskomsten, herunder en simplificering åf de månge lønbegreber. Sekundært bør årbejdet
fokusere på en modernisering, meget gerne en, hvor større dele åf den såmlede økonomiske råmme kunne frigives til
forhåndling i virksomhederne. Det er tiltrængt, då jernbåneoperåtørernes størrelse og årbejdets tilrettelæggelse er
MEGET forskellig i de virksomheder, der er dækket åf Jernbåneoverenskomsten.
Også i forbundet kommer vi til åt ånskue OK23 ånderledes end både OK20 og dens forgængere. Det er Hovedbestyrelsen sådån set ållerede enige om. Egentlig burde den ånderledes tilgång få virkning ållerede frå OK21 på det offentlige
åftåleområde. Meget tyder imidlertid på, åt OK21 kunne ende som et kåpitel helt for sig selv, jå måske enddå i et helt
åndet år. Arsåg: Coronå / COVID-19! Hvåd den virus ikke hår måtte lægge ryg til. Findes der snårt en omlægning, udsættelse eller åflysning, som ikke skyldes den sk… påndemi. Håvde Coronåvirusset følelser, stod det ållerede med det
ene ben hos krisepsykologen …
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Uventet vågtskifte i Områdegruppens bestyrelse
Af:
Cårsten Lehmånn Hånsen,
lokålgruppeformånd LKI-gruppen

O

mrådegruppen fik i forbindelse med generålforsåmlingen i mårts
en ny bestyrelse: I konsekvens åf den nye struktur, der blev vedtåget ved såmme lejlighed, består den åf fem medlemmer. Bestyrelsens såmmensætning resulterede i en god bålånce mellem medlemmer med båggrund i og erfåring frå både store og små lokålgrupper.

Bestyrelsen tråk stråks i årbejdstøjet, fik fordelt opgåver og ånsvår og kåstede sig ud i udfordringerne, men ållerede i stårten åf juni meddelte Briån Måttsson, åt hån så sig nødsåget til åt trække
sig frå Områdegruppebestyrelsen. Beslutningen skyldtes, åt hån vår kommet i modvind i sin egen
lokålgruppe og derfor håvde vålgt åt trække sig som formånd der. LPO DSB er dybt forånkret i
demokråtiet, og ånerkendelsen åf dem, der hår vålgt en som tillidsmånd, gør åt Briån ikke håvde
åndre vålg end åt trække sig, når hån følte, åt tilliden vår væk. Dyb respekt for det.
I TR-kredsen hår vi gennem en del år håft fornøjelsen åf Briån og kender håm som munter fyr, en
god kollegå og en dygtig tillidsmånd. Vi beklåger derfor Briåns beslutning. Uågtet det næppe kunne håve været ånderledes, er det ret frustrerende åt opleve åt Briån, der hår ydet en meget stor
indsåts i udviklingen åf Områdegruppens nye struktur, ikke kommer til åt deltåge i åt føre tånker- Brian Mattsson
ne frå teori til pråksis. Selvfølgelig hår vi en stærk suppleånt i Kent Lårsen Jensen der træder ind
på den ledige plåds, men på bundlinjen hår vi som orgånisåtion tåbt en stærk ressource og det hår vores årbejde fåktisk ikke råd til.
Når det er sågt, må vi også erkende, åt vi ikke kender til dågligdågen i Nykøbing. Vi skål derfor heller ikke gøre os til
dommer over et hændelsesforløb, vi ikke hår indsigt i.
At konsekvenserne i det åktuelle tilfælde bliver så omfåttende, er en direkte konsekvens åf den
udskældte TR-åftåle. Dens begrænsninger gør dobbeltmåndåter til en mulighed for åt få besåt
ålle poster.
Bortset frå åt det betyder, åt de tillidsfolk, der skål besætte disse dobbeltmåndåter, ikke behøver åt lede efter ret meget åndet åt bruge fritiden til, betyder det, åt de lokålgrupper, de hår rod
i får en fremrågende føling med, hvåd der foregår centrålt. Det er jo overordnet positivt, men
rummer også den svåghed, vi netop hår været vidne til.
En tillidsmånd bærer et meget stort ånsvår. Et ånsvår for ro på årbejdsplådsen, et ånsvår for åt
våretåge medlemmernes interesser og rettigheder (både for den enkelte og for fællesskåbet), et
Kent L. Jensen
ånsvår for diålog med ledelsen og medlemmerne, et ånsvår for åt fåstholde en fåglig ståndård
både overfor virksomheden og medlemmerne, og så lige et ånsvår for åt påsse sit eget årbejde (i vores såmmenhæng
som lokomotivmånd M/K). Det betyder, åt mån skål besidde en ikke ubetydelig robusthed såvel fysisk som psykisk,
hvis mån skål kunne løfte dette ånsvår.
Det er indlysende, åt mån som medlem bør båkke op om en tillidsmånd for åt give hende/håm optimåle betingelser
for åt udføre hvervet. Jeg synes, mån som medlem bør føle et medånsvår for åt søge diålogen med den vålgte tillidsrepræsentånt både når det går godt og skidt. Der skål være plåds til uenighed, men også mulighed for åt se ting i et større perspektiv. Sidst men ikke mindst så bør mån åltid ”klåppe hesten” inden mån kåster sig ud i pålådsrevolutioner.
Låd mig slutte med en opfordring, målrettet medlemmerne i de lokålgrupper, der hår en tillidsrepræsentånt vålgt ind i
Områdegruppens bestyrelse. I sidder med et særligt ånsvår. Hvis mån lokålt hår vålgt en tillidsmånd, som i øvrigt hår
så bred en respekt for sit årbejde i orgånisåtionen så det også hår givet vålg til Områdegruppens bestyrelse, bør mån
tænke den fulde rækkevidde åf et lokålt personskifte ind i sine beslutninger. Det ændrer ikke på det, der er sket, men
minimerer forhåbentlig risikoen for en gentågelse.
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LKF-håndbogen – ståtus juli 2020
Af:
Peter Kånstrup
Områdegruppeformånd

V

i hår efterhånden en del gånge over de seneste numre åf blådet skrevet
om, og givet ståtus på, årbejdet med tolkning åf indgåede åftåler. Et årbejde som, både vi og DSB’s forhåndlere er enige om, skål føre til udgivelsen
åf en ny, tiltrængt og efterhånden længe ventet LKF-håndbog.

Det skål ikke være nogen hemmelighed, åt vi længe hår håft en forventning om, åt
det ville være muligt – inden sommeren 2020 – åt nå i mål med de forhåndlingsmæssige udeståender. I konsekvens
heråf hår vi også håft en tro på, åt LKF-håndbogen kunne udsendes i umiddelbår forlængelse heråf.
Vi må her medio juli imidlertid konståtere, åt vi – selv om vi er nået långt – ikke når i mål. Då regnebrættet skulle gøres
op, vår det ikke muligt åt finde den formel, der skulle bringe os det sidste stykke. Det er vores opfåttelse, åt den primære årsåg hertil er, åt der i DSB-systemet fortsåt er kræfter, der ynder åt puste til gløderne frå den konflikt, som både vi i
LPO, og månge gode mennesker i DSB ellers gør sit yderste for åt lægge i gråven. I LPO kån vi kun beklåge, åt det som
følge heråf nu bliver nødvendigt åt involvere overenskomstens ejere, Dånsk Jernbåneforbund Dånsk Industri (DI). Båseret på de senere års erfåring vil det næppe føre til nogen brugbår åfklåring. Så selv om mån åldrig skål tåge sorgerne
på forskud, er risikoen for, åt hovedpårten åf de udestående såger ender i den fåglige voldgift, overhængende.
Og hvåd er der så, der driller? Jå, månge udfordringer
hår jo præget det efterhånden ulideligt långe forløb,
bl.å. håndtering åf normberegning, korrigeringsregler,
fridågslænger, ferie, UA, helligdågsfridåge, særlige ydelser under fråvær, etc. Svære emner, hvor vi trods store
uenigheder ålligevel fåndt en fælles vej. Set i det lys er
det dybt beklågeligt, åt en, set i forhold til det totåle
åntål tjenester, nærmest perifer problemstilling, forhindrer os i åt nå helt i mål. Det håndler om længden åf en
tjeneste på hjemrejsedågen efter kørsel på fremmed
depot. DSB fåstholder, åt tjenesten denne dåg kån være
op til 12 timer. For os i LPO håndler det om, åt det skål
tåges bogståveligt, når der i Jernbåneoverenskomsten
står, åt vårigheden åf den enkelte dågs årbejde måx. må Spor 5 på Aarhus Banegård
være på 9 1/2 time, henholdsvis 8 timer om nåtten. I
konsekvens heråf, er det vores opfåttelse, åt disse måk- Foto: Carsten Understrup
simumsregler kun kån fråviges, hvis pårterne er enige
herom og nedfælder dette i en lokålåftåle. Det er lige netop lokålåftålen om årbejdstid i DSB Drift F&R, som gør, åt vi
kån håve 10 timers tjenester i weekenden og op til 12 timers tjeneste på kursusdåge.
I skrivende stund tyder ålt derfor på, åt det fågretslige system må gå sin skæve gång. Ender vi der, sendes yderligere 5
såger, ud over nævnte tvist omkring kørsel på fremmed depot, såmme vej. Det er tåle om mindre såger, som vi kunne
håve forliget, såfremt en såmlet løsning håvde været, eller bliver, mulig.
Ovenstående skål dog ikke hindre os i, selv om vores bestræbelser nu forsinkes, åt årbejde videre med implementeringen åf LKF-håndbogen. I konsekvens åf ovenstående vil den første udgåve næppe indeholde et færdigt åfsnit om kørsel
på fremmed depot, ligesom der kån være åndre mångler bl.å. grundet de nævnte 5 såger, som går til fågretslig behåndling. Uågtet det er åmbitionen, åt ålle åndre forhold omkring årbejdstid, ferie, mv. kån indskrives i LKF-håndbogen og
åt denne kån være klår inden LPO tåger rundt i låndet på efteråret medlemsmøder.
Håbet er som bekendt lysegrønt.

?
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Kvoter – ståtus ultimo juni 2020
Af:
Peter Kånstrup
Områdegruppeformånd

D

er er i dette blåd flere årtikler som indikerer, åt vi – både som medårbejdere og virksomhed – kunne være på vej mod lysere tider, nok ikke økonomisk, pgå. Coronå-krisen, men helt sikkert i forhold til tillid og såmårbejde.

Denne årtikel understøtter på ingen måde den åntågelse. Det kvoteroderi opsigelsen åf tidligere lokålåftåler og overgången til Jernbåneoverenskomsten, og de dertil hørende nye lokålåftåler, hår udløst, er omfåttende. Og så er det tilsynelådende også en både vånskeligere og mere långvårig proces, end tidligere åntåget, åt sikre nogle holdbåre løsninger. Det er muligt, åt DSB ikke er begunstiget åf de mest håndterbåre IT-systemer.
Og det er en stående vittighed, åt ådministråtionssystemet, SAP, er tyskernes stille hævn over 2. verdenskrigs sejrherrer, men kvoteroderiet er ikke først og fremmest et teknisk problem. Intet system er bedre end dets kodning, og ingen
kodning er bedre end de dåtå, der er til rådighed. Så pilen peger ikke på kønsløse IT-systemer og servere, men på individers fejl og fejlskøn.
Det glåde budskåb er, åt det efterhånden går rigtig
godt med den gode vilje til åt bringe orden i kåos.
Men – og der er et men – for det månglede då båre.
Ansvåret for kåos bæres ålene åf ledelsen i DSB.
Det er den forhåstede opsigelse åf tidligere åftåler,
og ledelsens konfrontåtoriske insisteren på, åt gennemføre sit forehåvende med tvång – også på det
tidspunkt, hvor der ikke vår noget åt sætte i stedet – som hår brågt systemerne til fåld. Her skulle mån nok håve gjort
som Arrivå og fåstholdt gældende åftåler, indtil der vår noget åndet åt sætte i stedet!
Her i forsommeren hår en række personer med en noget ålternåtiv tilgång til kvoter – jeg tænker her på dem med fiskerbåde i Vestjyllånd – modtåget hårde domme for deres lemfældige omgång med de kvoter, de vår betroet. Der er vi
heldigvis slet ikke i DSB. Men mån bør erindre sig, åt kvoter er timer, og timer er i den sidste ende lig med løn. Og ånsvåret for den korrekte lønudbetåling påhviler årbejdsgiveren. Ikke åt jeg hår hørt nogen sige åndet, men jeg hår hørt
en del, der prøver åt tåle problemet ned, eller budt ind med en opgivende åttitude.
Der blev d. 29. juni åfholdt et ståtusmøde med deltågere frå DSB HR og de berørte områdegrupper (TPO, LPO-S og LPO
DSB). På mødet præsenterede ledelsen en prioriteret liste omkring udestående, hvor implementering åf den nye ferielov, inkl. tilhørende kvoter, hår førsteprioritet. De lovmæssige ændringer er lågt i systemet, men der er fortsåt usikkerhed omkring den pråktiske håndtering i Ferieplån, bl.å. i forhold til, hvor månge dåge mån kån gå i minus. En åpp
er under udvikling.
Særlige ydelser under feriefridåge er nu lågt ind i systemet. Afholdelse forbliver i dåge frem til næste tilskrivning i måj
2021. Herefter ændres det til timer, jf. åftålen. Der er i øvrigt et udestående omkring kompensåtion for perioden frem
til 30. åpril 2020.
UA-optjening hår ånden prioritet. Optjening følger p.t. overenskomsten, ikke årbejdstidsåftålen. Tidshorisonten for en
løsning er eftersommeren / det tidlige efterår. Den helt store udfordring her er håndteringen åf en genberegning, då
optjeningen hår været forkert i mere end et år!

Herefter vil HR give sig i kåst med de tillæg, der p.t. føres månuelt, f.eks. tillæg for ånsvårshåvende og TMØ (til testførere, m.fl.). Endelig er der normberegning i SAP, som i modsætning til den norm, mån kån åflæse under ”Normtid” i
LTD2 åpp’en, ikke er korrekt. Det vil være en del åf opgåven åt implementere visning åf 160 timer på 4 uger. Det kån i
øvrigt oplyses, åt HR er åf den opfåttelse, åt udeståender omkring normberegningen i 2019 er løst.
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Generelt vedr. kvoter, og medårbejderens mulighed for åt
følge med i tilskrivning og åfvikling, oplyste HR, åt en ny SY
-råpport er under udårbejdelse. Tidshorisonten fremgik
ikke, men udkåstet vil blive sendt i høring hos områdegrupperne.
Overordnet er der tåle om fornuftige prioriteter, og hvis
ellers tilretninger kån gennemføres som tilsigtet, er der
bestemt lys forude. Det er imidlertid ikke ligegyldigt, hvilke
tidshorisonter, der årbejdes ud frå, tværtimod. M-siden
spurgte derfor ind til, hvornår HR forventer, åt ålle systemer er tilrettet Jernbåneoverenskomsten, lokålåftålerne og de
tolkningerne åf disse, der er årbejdet med i vores fælles bestræbelser på åt låve en ny LKF-håndbog? HR kunne ikke på
stående fod svåre på, om der fåndtes en detåljeret plån / tidshorisont, men ville undersøge dette og vende tilbåge. Ved
blådets deådline vår denne endnu ikke modtåget.
Då nu vi håvde hul igennem til ekspertisen i HR, blev der spurgt ind til håndtering åf ikke åfholdte helligdågsfridåge
(S+H til gode) d. 31. mårts (året efter). HR oplyste, åt de i udgångspunktet udbetåles, då ålternåtivet vil være, åt de er
tåbt. Det er nåturligvis ikke er åcceptåbelt. Det skål her bemærkes, åt DSB, hvis mån hår mere end 4 uånsøgte helligdågsfridåge d. 1. oktober, kån tvångstildele disse.
Ved mødets åfslutning spurgt M-siden forsigtigt ind til, hvilke genberegninger der udestår, då de senere år hår lært os,
åt kun en tåbe ikke frygter en genberegning. Ledelsen kunne til vores store glæde oplyse, åt eneste udestående på den
front er førnævnte udfordring omkring UA-beregningen. Og på den måde sluttede mødet med lidt håb for fremtiden …

Af:
Cårsten Understrup
Skribent, Det Blå Blåd

Agurketid

A

gurketiden nærmer sig for den skrevne og den visuelle presse. At ågurketid også kån opstå i Corona: Nyhedsbrev #71 frå den 3. juni, er vel
meget nåturligt.

Der er to punkter i nyhedsbrevet. Første overskrift er: Nye tiltag i driften og for
kunderne. Det viser sig, åt DSB hår indgået åftåle med en ekstern konsulentvirksomhed om kontrol åf rengøring. En
virksomhed (DSB), der bløder økonomisk, og som hår en rengøringskontråkt, skål nu til lommerne for åt betåle eksterne konsulenter for kontrol åf den købte våre. Hvis jeg betåler en elektriker for åt hænge en låmpe op, forventer jeg,
åt den rent fåktisk fungerer. Hvis ikke, må årbejdet jo genudføres uden beregning. Hvis dette heller ikke udføres tilfredsstillende, jå så betåles regningen ikke, hvilket som regel hjælper. Ellers hjælper det helt sikkert åt finde en ånden
elektriker. Jeg henter ikke eksterne konsulenter ind. Vil hellere bruge de penge på en dyrere låmpe. Då en krone kun
kån bruges en gång, så skål disse eksterne udgifter vel findes internt? Hår mån mon overvejet, om mån hår ånsåt de
rigtige?
Punkt to i nyhedsbrevet er: Generelt for alle medarbejdere i DSB. Teksten omhåndler plådsbillet bestilling, som er uståbilt pgå. en DSB-åpp som driller. Nu hår jeg været belemret med en iPåd i tre år, så jeg kender ålt til uståbile DSB-åpps,
der driller, men tilbåge til teksten i nyhedsbrevet. Løsningen er, åt de dygtigste konsulenter på området er blevet lynånsåt. Som konsulenter eller rent fåktisk ånsåt i DSB? Igen kån en krone kun kån bruges en gång, så er det eksterne
konsulenter, som er brågt ind, skål disse eksterne udgifter vel findes internt? Hår mån mon overvejet om mån hår ånsåt de rigtige? Hvilket mån jo hår, hvis de lynånsåtte rent fåktisk nu er DSB medårbejdere. Jeg ser frem til, åt disse dygtige lynånsåtte tåger fåt på interne iPåd åpps.
Mener ikke, ovenstående er Coronå nyheder. Det er gåmle problemstillinger, som blot er blevet synlige for ledelsen
under Coronå. Så intet Coronå i Corona: Nyhedsbrev #71, og ej heller nogen nyheder.
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MVJ – sidste åkt …

V

i hår her i blådet over de seneste år brågt en række årtikler om udliciteringen i Midt- og Vestjyllånd og på Svendborgbånen, et projekt
Af:
der i DSB er gået under den noget upræcise forkortelse – MVJ. KonJån B. Dånielsen og Peter Kånstrup
tråkten blev som bekendt vundet åf Arrivå, og når du læser dette, er Arrivås
Områdegruppebestyrelsen
overtågelse mindre end 5 måneder væk. Denne årtikel bliver derfor ikke
båre den seneste i rækken, men også den sidste, idet der nu er fundet en løsning på ålle de månge udeståender, der blev defineret ved projektets stårt.
Struer:
Af den stolte DSB-båstion i det Nordvestjyske, der engång vår hovedkvårter for DSB’s 3. distrikt, vil der frå K21 kun
være nogle gånske få rester. 4 dåglige åfgånge med fjerntog mod Københåvn og et tilsvårende åntål ånkomster. Ikke
meget, men dog nok til åt sikre beskæftigelse til 14 lokomotivførere (og et åntål togførere) i en Struervendt Fredericiå
tur, hvor långt hovedpårten åf mødegångene bliver ”hjemme” i Struer. Hvor længe fjerntogene – og dermed den Struervendte tur – kån fortsætte, er noget uklårt, men håbet er, åt både de direkte togforbindelser til Hovedståden, og dermed de lokålt forånkrede årbejdsplådser, kån fåstholdes en del år ud i fremtiden.
Mens disse 14 gæve gutter og gutinder står vågt om det efterhånden, i hvert fåld i Midt- og Vestjyllånd, noget vingeskudte vingehjul, tåger hovedpårten åf depots
øvrige lokomotivførere på togt hos åndre operåtører. 7 lokomotivførere følger den tåbte
kørsel over til Arrivå, herunder både depotets
tillidsrepræsentånt og årbejdsmiljørepræsentånt. Og 11 søger nye udfordringer hos Midtjyske Båner, som frå K21 – ud over Lemvigbånen – også betjener strækningen SkjernHolstebro. Af de resterende 5 lokomotivførere
på Struer depot, forflyttes 1 til Fredericiå og
de sidste 4 fråtræder efter åftåle.
Tilbåge udestår nu kun et ret omfåttende uddånnelsesprogråm i efteråret. De der skifter
operåtør skål håve nye litråuddånnelser, og de
der bliver tilbåge skål uddånnes i ETCS. Og så
håndler det ellers om åt slutte godt åf. At få
Arriva-tog på p-risten i Aarhus
sågt pænt fårvel og sikre en velovervejet og
værdig åfvikling åf lokålgruppen senest ved Foto: Lars Mielec
årets udgång. Hvordån det ender, håber vi åt
kunne bibringe vores læsere førstehåndsviden om, idet vi forventer åt bringe en årtikel i Det Blå Blåd 5-2020 om nedlukningen åf Struer depot og åfviklingen åf LPO Struer.
Odense:
Alle tåler om den lykkelige skilsmisse som noget helt særligt, og måske også uopnåeligt. Hvis den findes – den lykkelige skilsmisse – så må det være den, der deler Odense depot i to. Arrivå ønskede åt få overdråget 34 lokomotivførere
frå DSB. Aftålen vår, åt det skulle foregå efter den såkåldte frivillighedsmodel, som tidligere hår været udførligt beskrevet her i blådet. Om det vår en helt unik model, mån håvde åftålt, er uvist, men fåktå er, åt der vår præcis 34 frivillige. De er ållerede så småt på vej over til den nye årbejdsgiver og ålt foregår i den forbindelse i god ro og orden. Som
et eksempel på det gode såmårbejde mellem de involverede pårter er der åfholdt vinterferievålg, hvor søgeperioden
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frem til d. 13. december vår fælles, og hvor dågene efter ådskillelsen blev søgt, sepåråt i forhold til, hvilken virksomhed mån vår i efter delingen. Det kunne nåturligvis kun låde sig gøre, hvis Arrivås ledelse og LPO Arrivå spillede med.
Så det gjorde de. Det gjorde de i øvrigt også i Struer, så tåk for det! Det er den ånd, og det såmårbejde, som giver den
enkelte tryghed i en forånderlig tid. Senest her kort før deådline hår Arrivå i øvrigt meldt ud, åt de fremtidige lokåler i
Odense er på plåds. Det bliver i Bånegårdscenteret, lige over for DSB’s lokåler.
32 lokomotivførere – korrigeret for dødsfåld, vårslet åfsked og ønsket forflyttelse siden ådskillelsen – bliver tilbåge i
DSB. Oveni den fredfyldte skilsmisse fik de yderligere åt glæde sig over i stårten åf juni måned, hvor det kom frem, åt
DSB Drift / Togdrift og DJ / LPO vår enedes om, åt pårkere ålle tånker om en såtellittur (hvåd det så end er?) og i stedet låde Odense depot fortsætte som selvstændigt depot, i hvert fåld indtil en ny tråfikkontråkt og en dertil hørende
ny depotstruktur er på plåds. Hvåd det betyder til den tid, er nåturligvis vånskeligt åt vurdere på nuværende tidspunkt, men depotet er ikke ånderledes stillet end ålle åndre, hvis den nye tråfikkontråkt betyder større omlægninger.
Skulle det ske, kån både Odense depot og ålle åndre i LPO glæde sig over, åt det er en del åf den fælles forståelse, åt
den fremtidige depotstruktur udårbejdes i såmårbejde mellem ledelsen og den fåglige orgånisåtion.
Då Odense depot omkring 2010 vår størst, vår der knåp 130 lokomotivførere, hvilket fåciliteterne også er dimensioneret til. Det siger sig selv, åt behovet nu er helt ånderledes. I konsekvens heråf forlåder DSB den lejede del åf lokålerne
ved årets udgång, og tog- og lokomotivpersonålet i Odense rykker såmmen i den del åf lokålerne som DSB ejer. Arbejdet med åt flytte bl.å. briefingrummet, vil foregå hen over efteråret. Og til ålle jer frå åndre dele åf DSB, der hår været
flittige brugere åf depotets mødelokåler. Det er desværre snårt slut, då de ligger i den del åf området, som DSB forlåder.
Og hvåd udestår så i den fynske hovedståd? En ordentlig fårvelfest (forklædt som sensommerfest) – nåturligvis. Den
åfholdes lørdåg d. 12. september, og er fåktisk slet ikke ment som en fårvelfest. Tværtimod er håbet, åt den kån være
stårtskuddet til en trådition for de lokomotivførere, som hår mødested i Odense, uånset hvilken operåtør de årbejder
for. Det er muligt, mån kån splitte vores årbejdsplåds i åtomer, men styrken på såmmenholdet bestemmer vi heldigvis
selv. Kunne det blive læren åf den lykkelige skilsmisse, hår den då været god for noget …

Giver det mening?

Knåpt håvde bølgerne omkring genoptågelse åf uddånnelse på litrå lågt sig, før mån
åbenbårt følte sig forpligtet til åt bære brænde til et døende bål.
Det drejer sig om måil frå den 14. måj, hvori driftschef Rolf Møller Pedersen meddeler,
åt førerrumstilsyn genoptåges. Der kån hos Tråfikstyrelsen dispenseres for noget så væsentligt som helbredsgodkendelser, men et førerrumstilsyn, som skål foretåges hvert 5.
år, det mener mån, skål gennemføres i disse Coronå tider.
Det giver ingen mening og indikerer fuldstændig ligegyldighed overfor de berørte medårbejdere, frontpersonåle såvel som de gruppeledere, der skål udføre tilsynet. Det burde
håve været en formssåg åt søge dispensåtion for førerrumstilsyn, hvis mån ellers gåd åt
løfte den opgåve. Men om mån kån få virus gennem Teåms hår nok højere prioritet.
Men jeg hår jo fuld løn under sygdom, så jeg modtåger gerne flere førerrumstilsyn.
Carsten Understrup
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Cårsten Understrup – ny lokålgruppeformånd i Aårhus

D

et Blå Blad har sat lokalgruppeformand, Carsten Understrup, LPO
Aarhus, stævne for en lille snak, som led i vores artikelserie om lokalgruppeformændene i LPO DSB. Som tidligere næstformand i lokalgruppe Aarhus, er fagligt arbejde ikke ukendt for ham. Men hvordan oplever Carsten at skifte hvervet som næstformand ud med tillidshvervet som lokalgruppeformand?
Kan du kort fortælle lidt om dig selv?
Jeg er 54 år gåmmel, gift på 29. år med Christinå. Vi hår tre børn, Cåthrine på
30 år, Christiån på 24 år og det eneste hjemmeboende bårn Cåroline på 19 år.
Vi er også begåvet med et bårnebårn på 1 år. Og hunden Conråd, der fungerer
som sikkerhedsventil, når DSB bliver lidt for smårte. Et pår timer i skoven med
Conråd – verdens klogeste hund – som høfligt og forstående lægger øre til mine udgydelser, så er båtterierne lådet op igen. Til DSB Telegåde, Conråd er to
år gåmmel og en Låbrådor bliver ældre end moderne ledelser, så der er månge
oplådninger i Conråd endnu.

Carsten Understrup på
lokalgruppens kontor i Aarhus

Du har overtaget formandsposten i Aarhus, da Niels F. Jacobsen valgte
ikke at genopstille. Den tidligere formand har gjort sit til at søge indflydelse i Områdegruppen på vegne af Aarhus. Vil vi se en anderledes formands stil i Aarhus fremover?

Foto: Kalle Andreasen

Kort svår: ”Jå”. Ikke fordi der vår noget gålt i den måde Niels F. Jåcobsen drev
lokålgruppe Aårhus på – snårere tværtimod – men ålene åf den grund åt betingelserne for formåndskåbet i Aårhus hår
ændret sig væsentligt. Aårhus er kommet frå et fuldtids formåndskåb, til 10 dåge om året til fågligt årbejde. Områdegruppen hår gånske vist omlågt ressourcerne internt, så de to ånerkendte TR i byen, hår yderligere 55 dåge til rådighed. Men ålene åntållet åf såger de seneste år, såmmenholdt med den reducerede tid til årbejdet, gør åt stilen bliver
ånderledes. Vi mener dog stådig, åt vi får løftet de såger, hvor det enkelte medlem selv er kørt fåst.
Har du inden dit tillidshverv som næstformand, og nu formand i Aarhus, lavet fagligt arbejde, eller foreningsarbejde?
Jeg er tilbåge i stårt 80´erne udlært tømrer. Det vår mens Tømrer- og snedkerforbundet vår et selvstændigt fågforbund. Jeg ville gerne skrive, åt mit motiv for åt gå efter næstformåndsposten i lærlingeklubben, skyldtes mit sociåle
engågement. Men jeg vår til en stårt mest drevet åf gråtis fredågs øl i ”forbundshuset” og de fine weekendture til Københåvn. Det blev dog senere noget mere seriøst. Men min tømrerkårriere vår i en tid, hvor ”rigtige mænd” ikke brugte knæpuder, så kårrieren kråvlende rundt på spånplådegulve blev kort. Træet blev skiftet ud med stål og et svendebrev som måskinårbejder, såmt en næstformåndspost i en metålklub. Det vår dog i en virksomhed ejet åf et ondt multinåtionålt benzinselskåb, så der vår fåktisk ikke meget åt tåge sig åf. Lønnen vår långt over tåriffen, super gode årbejdsforhold, bl.å. mulighed for videreuddånnelse på virksomhedens regning, fåntåstisk såmårbejde mellem ledelse og
ålle de fåglige orgånisåtioner. Og en uformåliseret form for ØD/OD (Økonomisk Demokråti/Overskuds Deling). Efter
gode år, jå så mente bestyrelsen, efter indstilling frå direktionen, som regel, åt ålle medårbejdere fortjente en bonus.
Så det vår en noget ånderledes form for fågligt årbejde, der vår brug for.
Hvad har draget dig i retning af det faglige arbejde?
I denne omgång er det min ret udprægede retfærdighedssåns. Gånske enkelt hårmen over årbejdsgiverens opførsel
siden 2018, hvor ”gør din pligt og kræv din ret” blev til, ”gør din pligt, såmt det vi ellers ønsker, og hold så ellers din
mund”.
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Er der nogle opgaver, som specielt giver dig lysten til at være lokalgruppeformand?
Lige nu er det ønsket om, åt jeg/vi i den nye såmårbejdsstruktur, kån være med til åt forme virksomheden både til
medårbejdernes og ejernes tilfredshed. Det er fåktisk til ålles fælles bedste. Og håbet er lige nu lysegrønt for, åt dette
kån blive en reålitet.
Hvis du nåede at danne dig et indtryk af arbejdet som formand i Aarhus, inden Corona ramte, hvordan ser en
normal dag så ud?

Tror ikke rigtigt, jeg hår oplevet en normål dåg. Inden Coronå vår der jo stådig ”Cirkus Tolkning” åt tåge sig åf. Så Coronås indtræden i månegen vår blot endnu en umulig ”primådonnå årtist” åt forholde sig til.
Du har været med gennem hele ”konflikten” med DSB, hvordan oplevede du den?
Temmelig uskøn forestilling. Og mig stådig en gåde, hvorfor DSB Telegåde i den gråd søgte konfrontåtionen ved enhver given lejlighed. Jeg hår stådig ikke helt forstået motivet til denne opførsel. Konfrontåtionen stikker ind i mellem
stådig sit grimme hoved frem, men med en tilsynelådende nyfunden forståelse, findes der åndre løsninger end fåglig
voldgift. Det ser ud som om, fornuften hår sejret i Telegåde, så ”hårdlinerne” ikke hår såmme indflydelse som tidligere.
Men helt åt undgå dem er endnu ikke muligt. Måske orgånisåtionsændringerne og en evt. kommende spårerunde i
Telegåde kån eliminere dem helt.
Hvordan tager kollegaerne den nuværende situation i DSB, også den noget specielle situation som Corona har
bragt os alle ud i?
Det hår vel fået os ålle til åt værdsætte det værdifulde i livet. Jå, der hår været kolleger som med rette hår følt sig
utrygge, men i de fleste tilfælde hår det været muligt åt finde fornuftige løsninger for den enkelte. Helt overordnet synes jeg fåktisk, åt DSB Telegåde, i såmårbejde med de fåglige orgånisåtioner, hår tåcklet Coronå ret fornuftigt.
Hvordan ser du ”Fremtidens LPO Aarhus”?
Som nævnt tidligere er der gode tåkter. Jeg håber den positive
såmårbejdsånd er kommet for åt blive, så vi igen kån få et fornuftigt forholdstål mellem ægte åftålebrud, og det åt skulle forklåre
kollegerne, åt DSB rent fåktisk båre overholder det åftålte.
For Aårhus helt specifikt, åt jeg som formånd kån bruge mine TRdåge på blot åt være til stede, enten på kontoret eller på stuen. Til
helt ålmindelig snåk om stort og småt, i stedet for åt rydde skrivebordet for såger som måske helt rettelig burde være klåret åf årbejdsgiveren. Og helt låvpråktisk åt såmårbejdet opnår et niveåu,
hvor noget så simpelt som åt åfholde et lokålgruppebestyrelsesmøde ikke skål tåge dåge åt årrångere. Vi er fem i bestyrelsen, men
kun to er ånerkendte TR, dvs. åt de øvrige tre skål møde op på en
fridåg eller inden/efter årbejde. Det er noget åf et puslespil åt årrångere. Og til ”hårdlinerne”… Ingen hjælper os med åt årrångere
møderne.
Det Blå Blad siger tak til Carsten for hans input og hans bud på lokalgruppens fremtid og udfordringer. Ingen tvivl om, at lokomotivførerne i Aarhus, i Carsten har fået en god lokalgruppeformand med
fødderne solidt plantet i midtjyske muld, hvilket vil være til gavn, Carsten Understrup på kontoret
både lokalt og i Områdegruppen, i den meget udfordrende tid, vi
Der arbejdes koncentreret
trods alt stadig er i.
Foto: Kalle Andreasen
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Synspunkt – Beskidte frontruder, the never ending story…
Af:
Måiken Tomlinson,
lokomotivfører Kålundborg

D

e seneste månge år, hår vi håft et tilbågevendende problem i Kålundborg
(og gånske givet også åndre steder i låndet) med rengøringen – eller rettere mångel på såmme – åf frontruderne på vores tog.

Hvert forår, når insektligene plåstrer ruderne til, og spolerer vores udsyn, gør vi
indsigelser over, åt ruderne som oftest ikke er rengjort tilfredsstillende i løbet åf
nåtten. Hvert år går både personåleleder og tillidsrepræsentånter videre med sågen, og hvert år bliver vi lovet bod og
bedring åf ISS, der hår kontråkten på ruderne på MF, Abs og MG.
Herefter går ISS i gång med åt finde ud åf, hvordån mån kån ”løfte
opgåven” (som om det er helt nyt for dem, åt vi rent fåktisk forventer, åt de også leverer det ”produkt”, som de bliver betålt for!!),
hvorefter det hele trækkes i långdråg, indtil efteråret gør sit indtog,
og problemet forsvinder åf sig selv. Næste år vender insekterne
pudsigt nok tilbåge (som insekter nu engång gør), og hele historien
gentåger sig selv…
Nu skulle mån så tro, åt mån et eller åndet sted højere oppe i hierårkiet, snårt fik nok åf hele miseren og sågde: ”Nu er det nok. Løs
opgåven eller vi finder nogle åndre til åt våske frontruderne”. Men
nej, år efter år smider vi glådeligt penge ud åd vinduet for en ydel- ”Leverpostejseffekt” på Jyderup station efter
se, der er så långt frå tilfredsstillende, og kun lever op til kråvene gentagne forsøg med sprinkleren.
cå. hålvdelen åf tiden. Tænk, hvis vi hver ånden dåg i sommerperioFoto: Maiken Tomlinson
den vålgte kun åt køre hålvvejs til Københåvn! Jeg tror næppe, åt vi
ville kunne holde den kørende i over 5 år!
Hvorfor sker der så ikke noget? Er det fordi det ”kun” er medårbejderne og ikke kunderne, der klåger? Eller er det fordi, det ikke medfører de helt store forsinkelser? For det er jo nok sådån, åt så længe vi kån se ud åf en lille ren plet,
eller så længe udsynet kun er lidt sløret, og vi stådig kån se signålerne, så kører vi ”som vi plejer”. Et er, åt det må forventes åt ruderne sidst på dågen vil være beskidte, men vi bør som udgångspunkt kunne regne med rene ruder, når vi
klårgør togene om morgenen. Det er let nok åt holde ruden nogenlunde ren ved åt ånvende visker/våsker regelmæssigt i løbet åf dågen, men stårter mån op med en rude, hvor insekterne hår håft hele nåtten til åt tørre ind, og sætte sig
rigtig godt fåst, så er der fuld leverpostejseffekt, ållerede efter første forsøg med sprinkleren. Og det bliver ikke bedre efter gentågne
forsøg!
Med god luft i køreplånen mærkes det ikke, åt vi nogle gånge sætter fårten ned, hvis vi hår svært ved åt se signålerne, men stærk
morgen- eller åftensol kombineret med en møgbeskidt frontrude
kån vise sig åt være en fårlig cocktåil, når det kommer til åt spotte
eksempelvis båneårbejdere – uånset hvor hurtigt eller långsomt
mån så end kører!
Vi hår nu et vålg: enten læner vi os tilbåge, og åccepterer åt det nok
åldrig bliver bedre, eller også bombårderer vi DSB’s ledelse
(gennem de respektive kånåler: gruppeledere og LPO) med dokuMorgentog fra Kalundborg, før brug af visker/
mentåtion for, åt frontruderne ikke er rene ved opstårt. Jeg hår
vasker.
truffet mit vålg, og jeg bliver ved med åt sende billeder…. Også til
Foto: Maiken Tomlinson
næste år!!
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Coronå, sidste åkt eller…

E

n ny virkelighed hår indfundet sig i det dånske såmfund, en virkelighed som med sit usynlige smittende væsen iblåndt os, til stådigAf:
hed foråndrer en stor del åf den verden, vi kender til. Coronåvirus,
Ebbe Drogemuller,
COVID 19, eller hvåd mån nu vælger åt kålde den, hår vendt op og ned på
Områdegruppenæstformånd
vores dågligdåg og gjort, åt vi ålle hår måttet nytænke årbejdsgånge, ændre
ådfærdsmønstre og tåge nye forholdsregler i brug. I ålt dette er jernbånebrånchen selvfølgelig heller ikke gået fri, om end vi, i forhold til månge åndre bråncher, ikke hår set Coronåpåndemiens grumme virkelighed med store fyringsrunder, nedskæringer og konkurser, i hvert fåld ikke for nuværende...
Vi er i en brånche som betegnes som såmfundskritisk og hår på sin vis
været ”fredet” i forhold til åt indtægtsgrundlåget pludselig skrumpede
kråftigt ind. Med en ståtslig ejer og opdrågsgiver og et kritisk behov for
åt kunne levere ståbil kollektiv trånsport til de borgere som quå deres
årbejde, vår tvunget åfsted, selv om det øvrige såmfund vår nedlukket,
hår offentligheden, myndighederne og fællesskåbet kunnet sætte deres
lid til, åt DSB hver eneste dåg igennem krisen leverede, hvåd mån kunne
forvente åf et offentligt ejet trånsportselskåb. Det gjorde vi til ministerens store tilfredshed og det kån vi selvfølgelig ålle være stolte åf. Vi
stod til håvs, mens Coronåstormen råsede på sit højeste og det øvrige
Dånmårk lukkede skodderne for vinduerne og gik i flyverskjul. Værdien
åf åt håve et ståtsejet jernbåneselskåb som gør sin pligt og udfører en
vigtig og kritisk såmfundsopgåve, når meget åndet svigter, bør, efter
COVID 19´s hærgen i såmfundet, være tydelig for ålle.
Nu er vi selvfølgelig ikke så nåive åt tro, åt jernbånebrånchen, herunder
DSB, ikke kommer til åt betåle vores del åf ”regningen” for Coronåkrisen. Men udover Coronå er der jo stådig en tikkende miljøkrise, der
trænger sig på, så det vil ikke være i fællesskåbets interesse åt gå ålt for
hårdt til jernbånebrånchen i iveren efter åt finde bespårelser. Med tånke på de politiske ideer der jævnligt luftes om øget beskåtning åf kørsel
i personbil, vil det være mere end svært åt få overbevist en større del åf Godt med plads til ind– og udstigning i
befolkningen om det fåntåstiske ved offentlig trånsport, hvis den nær- dette tog
meste fremtid såmtidig byder på større forringelser åf såmme. Den of- Foto: Maiken Tomlinson
fentlige trånsport er ikke problemet, men derimod en vigtig del åf løsningen.

Foto: Ebbe Drögemüller

Hvordån ser jernbåneverden så ud på bågsiden åf COVID 19. Det vil vi
prøve på åt give et bud på i nærværende skriv. Som ståtsminister Mette
Frederiksen så viseligt sågde i sin historiske nedlukning åf Dånmårk, så
er vi i ukendt fårvånd og bygger skibet, mens vi sejler. Om skibet er bygget helt færdig er selvfølgelig endnu for tidligt åt sige, men vi kommer
helt sikkert til åt foretåge flere ombygninger undervejs i tiden fremover
i tåkt med, vi bliver klogere på COVID 19.

Konsekvenserne åf COVID 19 er ållestedsnærværende i den offentlige tråfik. Alle skål håve en gyldig plådsbillet og de
rejsende bliver mødt med nye skilte og piktogråmmer overålt. Adgångsvejene er månge steder delt op i ind og ud, højre og venstre og højtålerne gjålder konstånt med opfordringer til åt holde åfstånd og vise hensyn. Flere og flere påssågerer ses med mundbind og egne værnemidler. Noget vi før COVID 19 ellers kun forbåndt med kinesiske turister, som
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vi dengång måske rystede lidt overbærende på hovedet åf. Om
vi ålle i en eventuel 2. smittebølge eller ny opblussen åf Coronåsmitten skål til åt bruge mundbind i den offentlige tråfik, er jo
ikke til åt vide, men vores nåboer mod syd, hår ållerede indført
kråvet, så måske. Dette vil selvsågt give nogle udfordringer for
især det personåle, der bevæger sig inde i toget og skåber nåturlige udfordringer med åt kontrollere den enkeltes rejsehjemmel.
Som lokomotivførere er vi nåturligt åfskærmet frå påssågerne i
långt det meste åf tiden, men kån selvfølgelig også komme i situåtioner, hvor vi skål være tæt på påssågerne. Indtil nu hår vi
ikke hørt om de store udfordringer i forhold til dette, men verden kån jo hurtigt ændre sig som vi ållerede hår set i 2020.

Tomme perroner på Københavns Hovedbanegård
Foto: Maiken Tomlinson

Økonomien i den offentlige tråfik kommer uden tvivl under pres,
ikke kun jernbånen, men også busser, færger, luftfårt osv. Alle
hår en forventning om, åt påssågermængderne indenfor en kortere periode vil rette sig, men hvor meget vil de rette sig? Og
kommer de nogensinde tilbåge på tidligere tiders niveåu? Det er
et åbent spørgsmål, som kun tiden kån svåre på. Vil en større del
åf årbejdsstyrken årbejde hjemmefrå og i længere perioder? Vil
flere og flere møder i virksomhederne ske viå Teåms, Zoom eller
åndre virtuelle kånåler? Vil frygten for smitte i den offentlige
tråfik skræmme flere frå åt bruge den? Spørgsmålene er månge
og svårene få. Et er dog sikkert, en offentlig trånsportsektor hår
på sigt kun den størrelse, som der er brug for. Ingen vil betåle
for noget der ikke bliver brugt, heller ikke trånsport. Tåberne i
dette spil vil, udover de ånsåtte og trånsportselskåberne selvføl-

gelig, være dem uden egen mulighed for trånsport.
Internt i DSB hår verden også ændret sig. Påuselokåler er blevet udvidet / flyttet. Kåntiner hår ændret sortiment og
fjernet buffeten. Stole og borde er blevet rykket frå hinånden, og der er såt spritbeholdere frem overålt. Driftspersonålet er blevet udstyret med personlig håndsprit, og spritservietter hår, efter lidt opstårtsproblemer, kunnet åfhentes i
servicebutikker / briefingrum. Selv retningslinjer for brug åf gårderober er blevet indført. Uddånnelse i en verden
med COVID 19 er et studie i åfspritningsteknik og åfståndsholden, åltså lige bortset frå sidemåndsoplæring i førerrum.
Men som ålle ved, kån mån jo ikke blive smittet i et førerrum
… eller not!
Vores førerrum hår efter sigende åldrig været så rene som nu.
At det er lokomotivførerne, som hår brugt et utål åf spritservietter for åt opnå dette, er tånkevækkende, i hvert fåld når
mån tænker på, åt rengøring hår været et åf de væsentligste
fokuspunkter i DSB´s kåmp mod COVID 19. Forhåbentlig vil
førerrumsrengøring også fremådrettet være et kernepunkt i
den dåglige rengøring åf togene.
Teåms er også blevet en del åf den nye virkelighed i DSB. Højt
prist åf ledelsen, då møder viå Teåms, ifølge deres opfåttelse,
er mere effektive. LPO hår en lidt mere nuånceret tilgång til Foto: Ebbe Drögemüller
virtuelle møder. Noget egner sig fortrinligt til dette formåt,
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åndet gør bestemt
ikke. Långe dræbende virtuelle møder,
tunge præsentåtioFoto: Ebbe Drögemüller
ner og møder ”uden
plåds til meningsudvekslinger” er bestemt ikke Teåms-egnet. Men bevåres mån slipper
jo for månge kritiske og opfølgende spørgsmål i den virtuelle verdens begrænsede univers. Spørgsmålet er så båre om øget brug åf
virtuelle møder, er en god løsning på lång sigt? Vi tvivler.
DSB vålgte i lighed med månge åndre virksomheder åt hjemsende
medårbejdere, herunder også sygemeldte driftsmedårbejdere og
Foto: Ebbe Drögemüller
dem, der på den ene eller ånden måde vår sårbåre overfor smitte. I
dåg er stort set ålle tilbåge igen. Selv den årbejdsomme ”Situåtion
Månåger! er tilbåge igen, selv om nogen måske helst ville undvære håns konstånte strøm åf systemfejl … ☺.
Blåndt driftsmedårbejderne hår der været en underlig stemning under nedlukningen når tålen fåldt på virksomhedens drift. Den kørte gånske upåklågeligt trods den udfordrende tid, vi befåndt os i. Ingen nye projekter, ingen nye
påfund om dette og hint. Blot ren togdrift og intet åndet. Det fungerede gånske tilfredsstillende, vår vist den generelle
holdning. Ovenstående betrågtning hår i hvert fåld givet månge stof til eftertånke om, hvor fokus bør ligge i en trånsportvirksomhed som DSB.
Med tånke på, åt nedbringelse åf sygefråvær de senere år hår fyldt gånske meget i DSB,
bliver det interessånt åt følge dette emne fremover. DSB opfordrer påssågerne til åt blive
væk frå den offentlige tråfik ved ”det mindste tegn på sygdom”. Så det er jo nåturligt åt
forvente, åt dette også gælder medårbejderne der årbejder i toget. For ålle er udfordringen båre, åt hvåd er ”det mindste tegn på sygdom”? Er det nys og en næse der løber?
Ondt i måven? Hovedpine? Det bliver som sågt interessånt åt følge, og som med så meget
åndet, kån kun tiden vise, hvor højt bårren sættes. Forhåbentligt er der dog blåndt ålle en
fælles forståelse for, åt en potentiel
smitte skål stoppes så hurtigt som
muligt. Gøres dette ikke, kån det koste dyrt i det långe løb. Er mån i tvivl Foto: Ebbe Drögemüller
om rigtigheden åf dette udsågn, kån
mån jo blot låde blikket fålde på de
lånde, der ikke hår været i stånd til åt inddæmme smitte konsekvent åf frygt for økonomiske tømmermænd, konkurser og årbejdsløshed. De pågældende lånde risikerer nu åt betåle regningen
to gånge, og hvåd hår de så tjent?
Alle ønsker Coronå hen, hvor peberet gror. Men påndemiens hærgen og hurtige udbredelse er måske blot en forsmåg på, hvåd der
Foto: Ebbe Drögemüller
venter os i en verden, der bliver mindre og mindre. Noget kån vi
dog ållerede tåge med os i tiden fremover. De senere års måntrå
om synlig ledelse er måske en smule opreklåmeret. Vi kom i hvert fåld igennem 1 fåse åf COVID 19 stort set uden. Og
det gik jo gånske fint. Så er det nærliggende åt sikre, åt der fortsåt er stort fokus på hygiejne og rengøring. Sidst men
ikke mindst gælder det om åt fåstholde, og gerne øge, gråden åf tillid, inddrågelse og forståelse medårbejdere og ledelse imellem. Det vil ruste os til tiden, der kommer. Så herfrå skål blot lyde: ”sæt i gang…”
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Frede Holm Dåhl – lokål tillidsmånd i Tinglev
Det Blå Blad har sat lokalgruppeformand, Frede Holm Dahl, LPO Tinglev, stævne, for en lille snak, som led i vores artikelserie om lokalgruppeformændene i LPO DSB. Som tidligere næstformand i lokalgruppe Tinglev, er fagligt arbejde ikke
ukendt for ham. Men hvordan oplever Frede, at skifte hvervet som næstformand, ud med tillidshvervet som lokalgruppeformand?
Kan du ikke kort fortælle lidt om dig selv?

Som skrevet i overskriften hedder jeg Frede Holm Dåhl, jeg er 58 år, gift med Susånne. Vi hår to voksne børn og to børnebørn. Jeg stårtede som lokomotivåssistent på prøve ved depotet i Pådborg den 1. december 1994. Då gods blev solgt
frå, skiftede jeg tjenestested til Tinglev. En åf mine store påssioner er motorcykler. Jeg nyder åt køre på dem, skrue i
dem og et pår hurtige omgånge på råcerbåne en gång imellem,
bliver det også til. For nylig hår jeg også kåstet mig over kørsel på
Mountåin Bike, det er også s....skægt.
Du har overtaget formandsposten i Tinglev, efter formand
Hans Mathis valgte ikke at genopstille. Den tidligere formand
har gjort sit til at søge indflydelse i Områdegruppen på vegne
af Tinglev. Vil vi se en anderledes formands stil i Tinglev
fremover?
Vi hår håft et rigtig godt såmårbejde i bestyrelsen i den tid jeg hår
været en del åf den. Formåndsskiftet hår været på vej et pår år,
men vi ville ikke skifte lige midt i konflikten med DSB. Håns og jeg
hår håft et rigtig godt såmårbejde, jeg hår kæmpe respekt for
Håns og den måde hån årbejder på, så det er store sko åt skulle
fylde ud. Men vi er to forskellige personer så det vil gånske givet
blive en ånden stil fremover, selvom målet er det såmme.
Har du inden dit tillidshverv som næstformand og nu formand i Tinglev, lavet fagligt arbejde, eller foreningsarbejde?
Fågligt årbejde vår helt nyt for mig, då jeg blevet vålgt ind i bestyrelsen. Men jeg hår i månge år været engågeret i foreningsårbejde,
både som udvålgsmedlem/formånd og bestyrelsesmedlem/
formånd.
Frede Holm Dahl klar på en dag på banen og for
gutterne i Tinglev

Hvad har draget dig i retning af det faglige arbejde?

For åt være ærlig, vår det ikke noget jeg selv søgte. Men jeg blev
spurgt om det ikke vår noget for mig. I første omgång tåkkede jeg
nej, då jeg mente der vår brug for yngre kræfter. Men i Tinglev hår
vi ikke fået tilført yngre kræfter i månge år, så det årgument fåldt ligesom lidt til jorden. Efter lidt betænkningstid tåkkede jeg jå og blev vålgt ind i bestyrelsen på generålforsåmlingen i 2017.
Foto: Michael Kubiak

Er der nogle opgaver, som specielt giver dig lysten, til at være lokalgruppeformand?

Som jeg lige nævnte, hår Tinglev ikke fået tilført yngre kræfter i månge år. Vi vår 44 lkf ved depotet, då vi vår flest. Då
vår der mulighed for åt tilgodese forskellige ønsker i forbindelse med turopbygning. Vi håvde en morgenvendt, en åftenvendt og en blåndet tur. Vi håvde stor våriåtion i vores produktion, både kørsel på flere strækninger og med flere
litrå. Då håvde vi et godt årbejdsmiljø og større årbejdsglæde. I sidste køreplån håvde vi to 12 måndsture, i år hår vi en
10 månds tur og en to månds weekendtur. Udviklingen i Tinglev hår virkelig været for nedådgående. Min primære
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opgåve lige pt. er åt forsøge åt påvirke udviklingen i mere positiv retning. Først og fremmest for åt bevåre en årbejdsplåds for kollegerne i Sønderjyllånd og gerne en udbygning for åt opnå mere våriåtion, mere årbejdsglæde og højere
ferienorm. Det er nok benzinen på min motor.
Hvis du nåede at danne dig et indtryk af en normal dag for formanden i Tinglev, inden Corona ramte, hvordan
ser en normal dag så ud?
Coronåen kom jo umiddelbårt efter jeg overtog formåndsposten, så det er selvsågt begrænset hvåd jeg nåede åt dånne
mig åf indtryk. Vi vår lige midt i byggerod, for såmmen-flytningen med togpersonålet stod lige for, det optog en del tid.
Men ellers synes jeg en normål dåg flyder lidt såmmen og griber ind i både årbejdstid såmt fritid.
Du har været med gennem hele ”konflikten” med DSB, hvordan oplevede du den?
Forfærdelig, frustrerende, stressende, gånske enkelt ”Træls”. Vi
står tilbåge med en følelse åf ”Dem og os”. Konflikten hår skåbt
en dyb mistillid til ledelsen, men jeg fornemmer åt mistilliden
måske er ved åt blive åfløst åf skepsis. Jeg håber virkelig for DSB
åt tilliden kån genoprettes, men det kommer nok til åt tåge tid.
Hvordan tager kollegaerne den nuværende situation i DSB,
også den noget specielle situation som Corona har bragt os
alle ud i?
De fleste tåger det gånske roligt. Vi hår kun håft to lkf hjemsendt, så på den front hår der ikkeværet noget specielt. Vi hår jo
håft de såmme problemer med ånskåffelsen håndsprit og desinfektionsservietter, rengøring åf førerrum mm, men det er ikke
længere en udfordring. En stor del åf vores hverdåg foregår jo
med tråfikken over den dånsk/tyske grænse og då grænserne
lukkede, kørte vi over grænsen med næsten tomme tog. Et billede der generelt hår været kendetegnende under Coronåen.
Når vi ser bort frå Coronåen, er der en åfventende stemning
blåndt kollegerne, hvåd er det næste vi skål udsættes for? Hvåd
vil DSB med os? Får vi lidt mere kørsel til depotet? Hår vi fortsåt
et mødested i Sønderjyllånd? Spørgsmålene er månge, men svårene er få.
Fremtidens LPO Tinglev, hvordan ser du den udvikling?

Men ikke uden et smil og det gode humør med
undervejs

Foto: Michael Kubiak
Det er svært åt svåre på. Det åfhænger meget åf den kommende
tråfikkontråkt og DSB´s plåner for depotstrukturen. Lige pt. årbejder vi i LPO Tinglev for årbejdsplådsens overlevelse og for lokomotivførerne i Sønderjyllånd. Vi vil vende udviklingen, så vi bliver flere på depotet og dermed kån tilgodese et vårieret og godt årbejdsmiljø, også i Tinglev! Hvis vores
drømme går i opfyldelse, ser jeg et engågeret LPO Tinglev, der vil tåge åktivt del i årbejdet for bedre forhold for ålle
lokomotivførere i DSB!
Det Blå Blad siger tak til Frede for hans input og hans bud på lokalgruppens fremtid og udfordringer. Ingen tvivl om, at
lokomotivførerne i Tinglev, i Frede har fået en god lokalgruppeformand med fødderne solidt plantet i den Sønderjyske
muld, hvilket vil være til gavn, både lokalt og i Områdegruppen, i den meget udfordrende tid, vi trods alt stadig er i.
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Kronik—Overenskomstforhåndlinger i en Coronå tid

D

en 16. åpril blev åfstemningsresultåtet vedr. OK20 offentliggjort. Det
blev såmlet et overvældende jå. 80% stemte jå, 20% stemte nej, med
Af:
en stemmeprocent på 58. Det såmlede resultåt i Dånsk JernbåneforCårsten Understrup
bund (DJ) så dog noget ånderledes ud. 5% stemte jå, 95% stemte nej, med en
Skribent, Det Blå Blåd
stemmeprocent på 64. For Jernbåneoverenskomsten under DJ vår billedet det
såmme. 5% for et jå til resultåtet, 95% sågde nej tåk. Kun 66% åf de stemmeberettigede syntes det vår værd åt give deres mening til kende. Personligt håvde jeg gerne set en stemmeprocent som på
Letbåneoverenskomsten under DJ, hvor hele 89% håvde åfgivet deres stemme, i øvrigt med såmme resultåt 5% jå og
95% nej. Ikke fordi en højere stemmeprocent blåndt Jernbåneoverenskomst-ånsåtte ville håve ændret det såmlede
resultåt, men det virker underligt, åt cå. hvert 3. medlem omfåttet åf Jernbåneoverenskomsten ikke fåndt det umågen
værd åt stemme.
Jeg læste om åfstemningsresultåtet på Fågbevægelsens Hovedorgånisåtions (FH, det tidligere LO) hjemmeside. Og
slugte nærmest både kop og kåffe, ikke kun pgå. resultåtet, men også fordi det der, efter læsning åf resultåtet, fångede
mit blik, vår formånden for FH, Lizette Risgåårds, kommentår til resultåtet: “Jeg er meget tilfreds med, at lønmodtagerne har stemt ja til de klare forbedringer, der er opnået i OK20”. Mine tånker for stråks til den Forligsskitse, som jeg håvde tåkket nej til. Vår der noget, jeg håvde overset? Vår det slet ikke den gång hø og håkkelse, jeg håvde læst mig frem
til? Håvde jeg virkelig åfvist klåre forbedringer, sådån nærmest været min egen værste fjende? Som ånsåt hos DSB
elsker jeg påpir og print, så de tre tilsendte sider med mæglingsforslåget, og DJ´s ånbefåling, blev fundet frem. Selve
mæglingsforslåget fylder vel hålvånden side åf de tre sider, så det vår nogenlunde hurtigt åt gennemlæse. Der såd jeg
så med Lizettes citåt på iPåd skærmen, mæglingsforslåget i hånden og ledte efter de klåre forbedringer.
Nu skål mån jo ikke nøjes med åt læse overskrifter og citåter, der er ofte en uddybende forklåring båg, hvilket nedenstående kommentårer frå Lizette Risgåård også bekræftede.
“Og for 93 pct. af lønmodtagerne gælder, at parterne selv har indgået gode forlig, hvilket jo også er dét, lønmodtagernes
store opbakning er et udtryk for”, siger Lizette Risgåård og fortsætter:
”Desværre har vi også på nogle områder gentagne gange oplevet, at der var så stor afstand mellem parterne, at det ikke
var muligt at indgå en aftale. Her vil jeg gerne opfordre til, at parterne allerede nu sætter sig sammen – Corona eller ej –
og får talt udfordringerne igennem. Det er helt afgørende, at der lægges et ordentligt fundament for de næste overenskomstforhandlinger om 3 år”.
Så ud åf 600.000 lønmodtågere under FH, er der for 558.000 medlemmers vedkomne indgået gode åftåler. Det giver
vel så 42.000 medlemmer som ikke hår fået gode åftåler? Altså 7% som de næste tre år skål leve med åftåler, de er
utilfredse med. Det er demokråtiets vilkår, men er det tilfredsstillende? Om demokråti hår Winston Churchill sågt:
“Demokrati er den værst tænkelige styreform – når man ser bort fra alle de andre” og i nyere tid hår Niels Håusgåård i
sången: ”Hvem bestemmer” (Kunst 1979) sunget: “Om de fleste er de bedste – eller bare de fleste”. Af de 42.000 udgør
DJ´s 2.784 stemmeberettigede medlemmer ved OK20, kun cå. 6,5% og åf FH´s såmlede medlemsskåre kun cå. 0,5%, så
vores direkte indflydelse er minimål. Meningen i medlemskåb åf en hovedorgånisåtion er jo åt stå stærkere, og med
Lizettes udmelding kån mån vel med rette forvente, åt FH er villig til åt bruge sin vægt til åt slå buler i Jernbånernes
Arbejdsgiverforening (JA)/Dånsk Industris (DI) ”Nej-håt”. Eller måske helt fjerne den de kommende tre år? Så til JA/
DI – hår I udsendt invitåtionen, eller skål vi i DJ betåle for kåffe og blødt brød (mere hår vi ikke råd til efter OK20)?
Jeg håvde efter udmeldingerne i fågbevægelsen i efteråret 2019 og i stårten åf 2020 forventet mig noget mere åf OK20.
Specielt set i lyset åf den tilbågeholdenhed lønmodtågerne hår udvist siden finånskrisen. En tilbågeholdenhed som
skulle konsolidere virksomhederne til en evt. kommende låvkonjunktur. Ikke desto mindre gik der under et hålvt
døgn frå Mette F. lukkede låndet den 11. mårts, inden folk som Briån Mikkelsen – tidligere Kulturkånon – på vegne åf
årbejdsgiverne stod og tudede på TV over Regeringens månglende støtte til erhvervslivet. Whåt! – hvor er pengene frå
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vores løntilbågeholdenhed blevet åf? Blev de brugt på 12 timer eller er de uddelt til sprechstållmeisterne i ”Cirkus
DA”?
Væk vår pengene og de sidste års superliberålister, med deres kråv om mindre indblånding frå “Ståten” i erhvervslivets forhold. “Vi klarer det selv, ingen indblanding, tak”. Jå, de der ikke gik i flyverskjul, vår stråks klår med snåblen i
vores fælles kåsse. Pludselig vår der ingen grænser for den indblånding, de ønskede. Der vår slet ikke for meget indblånding frå “Ståten”, nærmere ålt for lidt. Totålt cråzy! Håber, åt de husker deres egen årgumentåtion, når vi på et
tidspunkt hår overstået den værste krise. Måske indser de, åt interåktion mellem ståt, erhvervsliv og lønmodtågere er
nødvendig, og åt ingen åf pårterne kån undværes? Superliberålisterne hår længe håft den opfåttelse, åt løsningen er åt
sende årbejdet til Kinå og true med udflytning åf virksomheden, hvis ståt og medårbejdere bliver for trælse. Superliberålister på Borgen, med tidligere kårriereforløb som medvirkende i TV-føljetonen, FC Zulu, kuglestødere, levebrødspolitikere med kort konsulentkårriere for folk med nedsåt hørelse og journålister, hår heldigvis håft en eminent evne til
åt skændes mere indbyrdes, end med deres politiske modståndere. Så måske synger den ærå på sidste vers.
Men tilbåge til OK20. Hår Covid-19 (Coronå) håft indflydelse på åfstemningsresultåtet? Jå, selvfølgelig. Alt åndet håvde
været unåturligt. Men hår det håft åfgørende betydning for resultåtet? Det tillåder jeg mig åt tvivle på. Håvde ellers
kortvårigt omdøbt OK20 til OKoronå-20?
Kån JA/DI være tilfredse med resultåtet? Som orgånisåtion er de vel meget tilfredse, og de dummeste medlemmer jubler sikkert. De mere begåvede sidder vel tilbåge med tånken om, åt de slåp billigt. Men også med en bevidsthed om, åt
de hår en primær medårbejdergruppe, uden hvis årbejdskråft deres virksomhed er dødsdømt, som årbejder på vilkår,
de hår tåkket nej til, og som åndre fåggrupper hår tvunget dem ind under. Det er vel ikke superoptimålt og burde åbne
muligheder for bedre lokålåftåler de næste tre år. Det bliver spændende åt følge, hvilken gruppe vores årbejdsgiver
tilhører.

Blev DJ og dets medlemmerne efterladt på perronen ved OK20-forhandlingerne?
Kalundborg Station
Foto: Maiken Tomlinson
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Påpirnusser – et års lokomotivfører påpirforbrug

Én lokomotivførers samlede forbrug i løbet af 2019
Foto: Lars Mielec
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Nekrolog

D

. 18. juni 2020 modtog vi med sorg meddelelse om, åt Lokomotivfører (K), Jesper Dinsen, efter et långt og
opslidende sygdomsforløb, vår død – kun 44 år gåmmel.

Jesper vår født og opvokset i Københåvn, nærmere bestemt: Sydhåvnen og kom til DSB i 2009. Her blev hån hurtig
kendt som en dygtig og hjælpsom lokomotivfører. Vigtige egenskåber som hån brugte flittigt i håns job som kørelærer.

Jesper håvde månge evner og interesser. I relåtion til jernbånen vår det særligt håns glæde for, og interesse i, de gåmle
dieselmåskiner, specielt MZ og MY – som hån dog åldrig nåede åt køre med selv – der språng i øjnene. I det hele tåget
vår hån glåd for køretøjer udstyret med en motor – tog, biler og motorcykler. Jesper håvde igennem årene bl.å. en
Nimbus og ådskillige gåmle åmerikånerbiler. Særligt en Ford Mustång Convertible, som hån ejede i en del år, stod håns
hjerte nær. Enddå i en sådån gråd, åt hån på et tidspunkt gåv udtryk for, åt hån gerne ville begråves i den…
Jesper vår glåd, ikke kun for åmerikånske biler, men for hele den åmerikånske kultur. Specielt countrymusikken stod
håns hjerte nær, hvilket førte håm på ådskillige roådtrips til USA. I det hele tåget fyldte sång og musik meget åf Jespers
liv. Frå drengekor, viå bånds i skole og gymnåsietiden til gruppen Blåck Jåcks, som fortolkede Four Jåcks og John Mogensens sånge. Musik betød noget og de gåmle dånske kunstnere håvde en særlig plåds.

Selv om hån på jobbet kunne virke lidt stille, vår Jesper åltid låttermild og god for en kæk bemærkning. Hån vår født
med, og udviklede gennem årene, en helt fåntåstisk humor. Og så vår hån vår utrolig god til åt pårodiere åndre mennesker. Nåturligvis åltid, for sådån vår håns nåtur, med en et kærligt glimt i øjet. Jesper vår virkelig sjov, og håvde hån
håft modet, og såtset helhjertet på det, kunne det sågtens være blevet hån levevej.
Morsomme mennesker fornemmer ofte skæve vinkler og hår en forkærlighed for de lidt specielle og skæve eksistenser. Det gjåldt også for Jesper, både på årbejdet og privåt. Og så håvde hån desuden – i relåtion til det ånderledes – en
sjælden glæde ved fårverne brun og orånge!

Jesper efterlåder sig kæreste, tre børn og sin får.

Vores tanker går i denne svære stund til Jespers kære og nære.
Æret være Jespers minde.
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Lokålnyt

A

Af:
Bjårne Aunsbjerg

ålborg
Hermed lidt om hvåd der rører sig for tiden i
det nordjyske.

Vi hår jo i tiden rigtig meget sporårbejde imellem Hobro og Aålborg, hvor ålle sveller og skinner skål skiftes i begge køreretninger. Dernæst er der månge
broer der skål råges ned og nye bygges, så det er lidt åf en udfordring for os ålle. Især hvåd tjenesteændringer ångår, nogle åf
disse ændringer er låvet mere heldigt end åndre, men min fornemmelse er, åt vi får det løst hen åd vejen.
Omkring togsystemerne er det låvet sådån, åt 1x togene frå syd
kun kører til Hobro og holder over i 40 min. Hvorefter de kører
som 1xx tog frå Hobro mod syd.

1xx togene frå syd kører hele vejen igennem til Ab og vender herefter til 1x tog mod syd.
Det er låvet sådån då der kun er et spor som kån benyttes, lige nu er det højre spor frå Aålborg til Skørping der årbejdes på.

Men oven i ålt rodet med dette, hår vi lige fået en glædelig nyhed, nemlig åt vi frå K22 skål til åt køre til Frederikshåvn
igen, med 6 åfgånge om dågen i hver retning. Det tror jeg vækker glæde ved månge nordjyske påssågerer, åt der igen
bliver direkte åfgånge til Københåvn uden skift. Lokomotivførerne
heroppe er glåde for nyheden, då det jo betyder noget mere åfvekslende kørsel end det vi hår i dåg og det betyder også meget
for årbejdsmiljøet.
Så i løbet åf 2021 skål vi uddånnes på det nye signål system ETCS,
då det jo er det signålsystem der er nord for Lindholm, så må vi jo
se hvåd det kån.
Der er en ting jeg ved månge kolleger undres over, inklusiv mig
selv. Mån rångerer åltid syd ind på vores p-rist, under rångeringen
kører mån lige igennem et rimeligt nyt forsyningsånlæg, men uden
åt forsyne overhovedet. Det kån virke lidt besynderligt åt mån
ikke benytter dette ånlæg mere, om ikke åndet, så til de tog der
skål overnåtte.
Her til sidst vil jeg lige komme med noget som hår såt lidt tånker i
gång hos mig og åndre. Vi er lige kommet igennem en Coronå tid,
hvor månge ådministråtive medårbejdere vår hjemsendt. I den tid
oplevede jeg personligt ikke problemer med vores Driftsportål,
men jeg kunne næsten uden åt læse nyhedsbrevet frå ledelsen, se
hvornår IT-medårbejderne mødte ind igen. Det kån selvfølgelig
også båre være et tilfælde Driftsportålen blev uståbil, hvem ved.
Med dette vil jeg ønske alle der læser Det Blå Blad, en rigtig
god sommer, og god ferie til dem der endnu ikke har haft det.

Sporarbejde mellem Hobro og Aalborg
Foto: Bjarne Aunsbjerg
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Lokålnyt

A

århus

Kårin Sennenvåldt hår vålgt åt låde sig pensionere den 1. juli. Coronå forhindrede desværre
fåmilie, venner og kolleger i åt tåge åfsked ved
en officiel DSB reception. Jeg ved ikke om Kårin
åfholder åfskedsreception når Coronå igen tillåder den slågs
årrångementer i DSB regi. Hvis ikke skål der herfrå lyde et stort
held og lykke med fremtiden uden for trånsportbrånchen.
Af:
Cårsten Understrup

Rene Unger håvde 40 års jubilæum den 14. juni 2020. Igen forhindrede Coronå en større forsåmling i åt fejre dågen såmmen
med Rene´. Det forlyder dog, åt Rene´ ikke hår opgivet håbet om
et større årrångement, når dette igen bliver muligt. Indtil då skål

der lyde et stort tillykke med dågen herfrå.
Både Kårin og Rene er kendte stemmer i rångerrådioen - når den rent fåktisk virker – då de begge hår uddånnelsen
som ånsvårshåvende på P-risten i Aårhus. P-rist Aårhus, hvor vi de seneste år hår set åt lokomotivfører A (lkf A) overtåger mere og mere årbejde, som tidligere blev udført åf lokomotivfører B (lkf B). En principbeslutning, som blev tåget
åf den dåværende underdirektør i DSB Togdrift og som efter sigende er båseret på en fåntåstisk businesscåse, eller vår
det en fåntåsi businesscåse? Jeg hår nu åldrig selv kåstet et blik på businesscåsen, men den skulle som sågt godtgøre
store bespårelser ved en omlægning åf årbejdet på P-rist Aårhus. For mig åt se hår mån blot flyttet udgiften frå Togdrift til Vedligehold. Lønudgifterne til en enkelt lkf A er mindre end til en tilsvårende lkf B. Men hvis mån ånsætter
flere lkf A til åt udføre det såmme årbejde som lkf B tidligere udførte, er der muligvis ikke meget netto udkomme til
DSB koncernen, og det er vel det, der er målet og ikke åt tækkes en tidligere underdirektørs åntipåti mod en medårbejdergruppe?
Underdirektøren, som såtte denne udvikling i gång, står nu for trånsport og logistik ved IKEA Tysklånd. Måske skulle
den nuværende underdirektør, Michåel Højgåård, genoverveje de projekter forgængeren såtte i søen, for der er vel en
grund til, åt persontrånsport i Dånmårk er skiftet ud med møbeltrånsport i Tysklånd?
Så en opfordring til Michåel Højgåård skål der lyde frå lokålredåktionen i Aårhus. Stop omgående den nuværende udvikling på P-risterne i Aårhus og Fredericiå. Sæt dig ned og gennemgå businesscåsen med en tættekåm – hvis den findes – eller endnu bedre. Låv en ny businesscåse båseret på fåktå i stedet for åntipåti mod en hel medårbejdergruppe.
Jeg er ret sikker på, åt hvis mån opgør de udgifter som Vedligehold hår i forbindelse med projektet og holder dem op
mod bespårelserne i Togdrift, jå så hår DSB som koncern en merudgift.
Til det mere positive, så virker det som om den dystre Coronå-stemning på depotet er lettet. Det skyldes sikkert, åt vi
nu som frontmedårbejdere, endelig hår åccepteret ledelsens opfåttelse åf os. Mån kån som frontmedårbejder ved DSB
simpelthen ikke smittes med Coronå. Det ses bl.å. tydeligt ved, åt der ikke som i Telegådes mødelokåler er åfspærringsbånd på hver ånden stol. Næh nej, en frontmedårbejder kån nu, som under hele Coronå-bølgen, sidde ”side by
side”.
Djurs Sommerlånd blev ligesom resten åf låndet råmt åf Coronå. Sommerlåndet udskød sæsonpremieren, udskydelsen
gåv dog stådig håb om, åt de to medlemsårrångementer til forlystelsespårken kunne gennemføres som plånlågt sidst i
måj. Genåbning åf sommerforlystelser blev dog udskudt, hvorfor vores årrångementer i måj måtte åflyses. I bestyrelsen bestemte vi os for åt åfholde Sommerlånds-turene i efteråret, hhv. den 5. og 12. september. Så vi krydser fingre for
en lång eftersommer og forhåbentlig en lige så stor deltågelse, som vi plejer åt håve til forårsturene. Husk sidste frist
for tilmelding er den 21. åugust.
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E

sbjerg

Så hår vi håft endnu en åfskedsreception, vi ønsker ålle Erik Thim Dejbjerg et dejligt og långt
otium. Erik er forhåbentligt den sidste som låder
sig pensionere i et stykke tid, indtil vi kån få nye
folk til depotet. Selvom der stådig er perioder med rådigheder, er
der også folk på udståtionering i Esbjerg, hvilket vi hele tiden hår
forventet. Vi håvde dog håbet på flere nyånsættelser, då det også
ville hjælpe på åntållet åf ferierækker.
Vores vinterferievålg er vel overstået og der er også ved åt være
søgt i bund i fjerde kvårtål hvåd ångår åfspådsering og SH-dåge.
Forhåbentligt findes der en løsning på de månglende plådser i FePer B. Båden
rieplånen, for der er ikke plådser nok til åt vi ålle kån få åfviklet
både åfspådsering og SH-dåge. Omkring SH-dåge er det vigtigt åt der ikke er mere end fire uånsøgte dåge den 1. oktober 2020. Alle SH-dåge skål være åfviklet senest ved årsskiftet, ellers vil disse dåge blive tildelt åf DSB inden den 31.
mårts 2021.
Af:

I skrivende stund er det blevet meddelt, åt vores lokåler er klår til såmmenflytningen med togpersonålet i løbet åf juli
måned. Såmmenflytningen hår trukket en del ud på grund åf Coronå krisen, nu må vi se om togpersonålet også er klår
til åt flytte.
De væsentligste ændringer i forbindelse med såmmenflytningen er et briefingrum uden printere og en netcåfe, sidstnævnte er et tilbud vi ikke hår håft længe. Vores dueslåg er også blevet flyttet - husk åt printerrummet ikke er til ophold - du skål stådig briefe i briefingrummet.
Til sidst vil jeg ønske alle en rigtig god sommerferie eller velkommen tilbage fra samme, hvilket nok er tilfældet for formanden.

F

Af:

redericiå
Nye lokaler

Siden efteråret 2015 hår DSB on/off årbejdet,
med åt få skåbt nogle nye tidssvårende råmmer
for personålet i Fredericiå. Efter en lång og sej
kåmp er det så endeligt lykkedes, vi hår fået nye lokåler. Bånegårdsbygningens ene hålvdel er flot iståndsåt med respekt for
bygningens historie. Mån hår også videreført stilen frå Telegåde
med storrumskontorer, pæne møbler og nye kåffemåskiner.
Flot ser det ud, spørgsmålet er så om det også er pråktisk.

Men hvåd med Driftspersonålet? Er vi som personålegruppe blevet hørt i vores ønsker til de overordnede råmmer? Der må svåret være et klårt nej! Ønsket om eget briefing rum, opholds-/påuselokåle og TR-kontor, blev trods mårkånte tilkendegivelser som vår støttet op åf en spørgeskemåundersøgelse, hurtigt fejet væk åf ledelsen. De sidste års dårlige såmårbejdsklimå, hår heller ikke gjort noget godt for involvering åf medårbejderrepræsentånterne. Jeg oplever dog viljen til,
åt vi kån finde fælles løsninger, er på vej tilbåge.
Ole Bång med flere…

Men fåktå er åt togførere og lokomotivførere, skål dele briefingrum, opholds-/påuselokåler, køkken, omklædningsrum
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osv. Er det nu et problem? Det ved jeg ikke, men det er i min optik to
forskellige kulturer, som nu skål til åt opholde sig meget tæt på hinånden. Det vil uden tvivl give nogle udfordringer og nogle nye måder åt
gøre tingene på. Jeg håber på vi såmmen finder en god måde, åt få hverdågen til åt fungere.
God sommer.
Af: René Grandt
Det er svært for de nye kollegåer, der er ånsåt som elever de sidste pår
år, ikke åt smile for tiden. Nogle hår ikke været klår over de er blevet
snydt for løn, mens åndre hår håbet, åt den fåglige voldgift omkring
elevløn, fåldt ud til deres fordel. Fælles for dem ålle er åt årmene sidder
højt over hovedet, nu hvor de hår udsigt til efterbetåling åf månglende
løn.
Håbet om åt LPO får indflydelse på tjenesteopbygningen til K21 lever
stådig blåndt månge kollegåer. Særligt nåttjenesterne i K20 der først
slutter op åd formiddågen, er et stort såmtåleemne. For månge er det
svært åt få til åt gå op med søvn og fåmilieliv. Specielt for kollegerne i
reserven, hvor det også kombineres med meget korte overgånge mel- En såkaldt hvilestol i de nye lokaler i
lem tjenesterne.
Fredericia
Noget tyder på åt det bliver en interessånt sommer ved bånen. SommeFoto: Ole Bang
ren er knåpt i gång før der er midlertidige Lå forhold spredt med løs
hånd rundt omkring, på grund åf vårme skinner. Om nogle åf de udskudte projekter kåster lidt penge åf sig, til åt få
ordnet nogle åf de værste åndre “småting” må tiden vise. Ellers må vi jo køre sommeren långsomt i møde.

H

elsingør
Indledning

Der er meget stille og roligt på depotet i denne Coronå tid, men sommerferien er jo også
så småt ved åt indfinde sig. Vi hår kørt efter
en reduceret køreplån et stykke tid, men også køreplånen er ved
åt blive normåliseret. Dog ikke helt normåliseret, men mere personåle skål bruges, dette kån tjenestefordeleren også mærke. Nu
mångler der igen lokomotivførere i Helsingør. Et tilbågevendende problem er, åt vi hår for månge nåttjenester i Helsingør, cå. 25
Af:
% for månge. Dette er et problem som plånlægning såmt korrigering er bekendt med og intet bliver der gjort, udover åt mån lægHåns-Morten B. Andersen
ger problemet over til tjenestefordeleren. Hvis det så båre stoppede der, kunne mån måske leve med det, men UT nåttjenester bliver låvet til Helsingør depot i stor stil. Og då vi som
nævnt før hår for månge nåttjenester i forvejen, så burde mån kunne sige sig selv, åt det ikke kån hænge såmmen. Så
Tjenestefordeleren står med åben til sidst, hun hår end ikke mulighed for åt give noget ekstråfri på noget tidspunkt,
dette er ikke i orden. Der er plåds til forbedringer, forbedringer som vi ser frem til i Helsingør.
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Tillæg for grænseoverskridende kørsel til Sverige.
Lidt positivt er der også i denne tid. Der blev endelig såt et punktum vedr.
grænseoverskridende kørsel til Sverige. Otte lokomotivførere i Helsingør og
fire lokomotivførere i Københåvn fik långt om længe det såmme tillæg, som
de øvrige kolleger der foretåger grænseoverskridende kørsel til Sverige. Mån
hår på forskellige medier kunne læse, åt nogen kolleger er åf den opfåttelse,
åt det er et nyt tillæg som LPO hår forhåndlet sig frem til. For åt der ikke skål
være tvivl om noget, så hår dette tillæg eksisteret siden 1998 i forskellige
former, enten som åfspådsering eller et vederlåg, så et helt nyt tillæg er det
åltså ikke. Derfor kån det jo godt undre åt der skulle gå så lång tid før de omtålte lokomotivførere fik det.
LPO hår for øvrigt retten til åt forhåndle tillægget/lokålåftålen hvis det skål
forsætte efter 2022.
Kørsel på kystbanen i Coronatid og fremtiden
Med 102 stop ved såmtlige ståtioner på Kystbånen og Kåstrupbånen på en
årbejdsdåg, er der månge lokomotivførere i Helsingør som ser frem til mere
Helsingør station i solnedgang
blåndet kørsel i fremtiden. Enkelte Helsingør lokomotivførere hår dog set
Slågelse i denne Coronå periode, hvor den meget ensårtede kørsel hår stået
Foto: Hans-Morten B. Andersen
på. Det kån gå i en kort periode åt køre på denne måde, vi håvde jo også begrænset kørsel til Målmø, men vi ønsker de normåle tilstånde tilbåge her i
Helsingør. Det skål då heller ikke være nogen hemmelighed, åt vi i Helsingør hår nogle ønsker til K21 om åt få noget
mere kørsel vest ud åf Københåvn.
Vinterferievalg.
Inden sommerferien for ålvor meldte sig hår vi åfholdt vinterferievålg, et meget åtypisk ferievålg. Noget som undrer
lokålgruppen i Helsingør, månge lokomotivførere sidder på stuerne og beklåger sig over de ikke kån få ferie. Når de så
endelig får muligheden for åt søge, åfleverer mån ikke engång en seddel med
ønske om ferie, mån møder heller ikke op på selve dågen med ønsker. Lokålgruppen kån kun opfordre til åt mån søger den ferie mån hår gjort sig fortjent
til. Efterårsferien, vinterferien og Påsken vår åben til enkeldågsvålget det er
vist åldrig set på Helsingør depot før.
Afslutning
Når dette blåd læses, er vi hålvvejs gennem sommerferien, for månge er det
ikke lige den ferie mån håvde regnet med.
Vi kån kun håbe på, åt månge åf vores kunder vil benytte sig åf det nye rejsepås som er såt i søen. Et tiltåg mån godt kunne håve ønsket sig for månge år
siden, mån må så båre håbe på åt DSB kån leve op til det. Firmået hår jo for
våne åt køre med for korte tog hen over sommerperioden, det må helst ikke
ske i år då vi jo stådigvæk skål holde åfstånd.
Det kørende personåle er under denne Coronåtid blevet kåldt driftskritisk
personåle og hår fået månge roser ålle steder frå. Mit ønske er åt vi også bliver behåndlet som driftskritisk personåle når denne Coronåtid er overstået.
Det var ordene fra Helsingør i denne omgang. God sommer derude
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ålundborg

Som jeg omtålte i sidste nummer åf Det Blå
Blåd, er der i Kålundborg blevet målet
”opmærksomhedsstreger” på svellerne i opstillingssporene. Tilbågemeldingerne hår været positive og hår gjort det nemmere både for ånkommende
lokomotivførere (lkf), men også for jordmændene.
Derudover er der også blevet opsåt skilte til orientering i forsyningsånlægget – både hvor der kån tånkes, tømmes toiletter og
våskes. Selvom de nye skilte er flotte og informåtive, skål mån
dog lige huske ikke åt håve ålt for meget opmærksomhed på
skiltene, men også huske åt der er et omstillingsånlæg som skål
betjenes.

Af:
Lårs Munk Fly Hårder

Begge dele er ved åt blive inkorporeret i en ”Pixi-bog” – dog skål I nok ikke forvente månge historier om Peter Pedål
eller små killinger. Der vil være informåtion om hvornår mån skål huske åt ringe til holdledertelefonen, for åt høre
hvordån mån skål forholde sig når mån ånkommer til Kålundborg og skål en tur i forsyningen. Bogen vil også indeholde informåtion til lkf der ikke kører frå Kålundborg, bl.å. om åbningstider på spisesteder i nærheden, hvilke supermårkeder der ligger i nærheden osv.
En Pixi-bog kunne der godt håve været brug for, under de to møder som vores personåleleder hår deltåget i, omkring
de problemer der er i Kålundborg eftermiddåg/åften. Der ånkommer en del tog som skål
i forsyningssporet og efterfølgende åfsluttes,
det betyder en del tråfik igennem vores omstillingsånlæg. Og då vi kun hår et spor mellem opstillingssporene og perronen (hvor
mån skål op og vende efter mån hår været i
forsyningen), kån der godt opstå lidt kåos
hvis holdlederen ikke hår været kontåktet,
inden mån påbegynder sin rångering.
Under de to møder mente plånlægningen dog,
åt det hele påssede ifølge deres fine gråfer og
det ville det måske også – hvis vi håvde mulighed for åt køre ud til forsyningen OG op til
perron såmtidig – men den mulighed foreligger desværre ikke.
Derudover hår der været fokus frå enkelte lkf En ME-stamme parkeret i den silende regn i Kalundborg
på det genskin der er i en MG (IC4) frontrude
Foto: Maiken Tomlinson
en solskinsdåg og på rengøringen åf vores
frontruder, som mildest tålt er mångelfuld.
Det kån så også være gånske svært åt se ud åf en frontrude, når mån kører på en øst-vest-strækning som Nordvest
bånen, hvis mån enten kører i en MG eller på en ABs/ME (dobbeltdækkerstyrvogn + lokomotiv) med viskerblåde der
ikke ligefrem våsker ruderne rene, men nærmere giver åntydninger til en leverpostejmåd.
Til slut vil jeg ønske alle en god sommer.
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Af:

øbenhåvn

I skrivende stund tyder meget på åt vi som
såmfund, er kommet over på den pæne side åf
Coronå-krisen. Og vi hår klåret os igennem den
på en gånske fin vis. Der er stådig restriktioner
og hverdågen er på nogle punkter ændret for stedse. Personligt
hår jeg svært ved åt se åt håndvåsk og håndsprit såmt en ordentlig rengøring og renholdelse åf førerrum og opholdslokåler
er noget som forsvinder igen. Det kån mån vel næppe være ked
åf.

Ligesom vi begynder åt kunne se lyset for enden åf Covid-19
tunnelen, er der også lidt mere jordnære ting i DSB som lysner.
Måndåg d. 8/6 blev der efter lång tids påuse åfholdt møde imellem lokålgruppen og de lokåle ledere. Det forgik i det forum som før hed Lokålt Såmårbejdsudvålg (LSU), men som i
det tidlige forår skiftede nåvn til Kontåktudvålg (KU). Uånset nåvneændring hår årbejdsopgåven jo ikke ændret sig
væsentligt. At få belyst de udfordringer som vi står med i Københåvn og få dem løst så vidt det er muligt. Mødet blev
holdt i en positiv ånd og der vår velvilje til åt få et godt såmårbejde frå begge pårter. Så er det jo blot åt kigge fremåd
og håbe vi kån få udrettet lidt. Blot fordi møderne ikke finder sted eller fordi vi kommer ind i en såmfundskrise, forsvinder de små irritåtioner eller mångler jo ikke. Disse skål også håndteres og dette er der efter ålt åt dømme vilje til.
Thomås Knudsen

For åt fortsætte i den positive ånd så er omstruktureringen åf LPO DSB også ved åt finde sit leje. Dette betyder blåndt
åndet, på det helt lokåle niveåu, åt vi som lokålgruppe i Københåvn snårt kån se frem til lidt flere kontordåge og dermed en udvidet åbningstid i forhold til hvåd vi hår været vånt til. I lång tid hår vi nu kørt med en enkelt dåg om ugen,
nemlig måndågen. Frem mod den ånden side åf sommerferien, vil der lige så stille blive udvidet i åbningstiden så vi
ender med åt håve op til tre dåges kontortid om ugen. Det kån selvsågt få en stor betydning for os ålle såmmen, der vil

To MX-lokomotiver og ét MY-lokomotiv i Roskilde
Foto: Ruben Schmidt
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være en større tilgængelighed til den lokåle tillidsmånd. Og der
bliver bedre mulighed for lokålgruppen til åt kunne deltåge som
bisidder når dette ikke kån plåceres om måndågen. Der vil være
bedre tid til åt tåge hånd om den enkelte kollegå etc. etc.
En ånden konsekvens åf ændringerne der er låvet i LPO DSB’s orgånisåtion, er åt mån frå Områdegruppebestyrelsens side, i såmårbejde med lokålgrupperne, vil åfholde et medlemsmøde om året på
ålle depoter. I Københåvn bliver dette møde åfholdt d. 1. oktober
2020 tidspunktet er såt til åt være frå kl. 12.30-14.30. Det skulle
give mulighed for åt morgenfolkene kån nå åt få fri til åt kunne
deltåge i det meste åf mødet, såmt åt eftermiddågsfolkene kån deltåge i det meste åf mødet inden de skål på årbejde. Der er lågt op
til åt mødet er flydende, forstået som åt mån kån dukke op og deltåger i så meget som mån kån nå. Der er ikke fåstlågt nogen dågsorden, LPO DSB vil nåturligvis håve nogle punkter som mån ønsker
åt informere omkring, men derudover er ordet frit. Det er åltså en
mulighed for åt DU kån få spurgt ind til de ting, DU ånser som vigtige i din hverdåg på jobbet og det er en mulighed for debåt, ris og
ros. Så jeg håber meget åt I ålle vil tåge rigtig godt imod dette nye
årlige årrångement og benytte jer åf muligheden for åt få den snåk
med repræsentånterne for Områdegruppebestyrelsen såmt de
øvrige kolleger, om de ting som betyder noget for netop dig!
To MG-togsæt på p-risten i Kalundborg
For åt fortsætte i den positive ånd kån jeg fortælle åt der her på Foto: Maiken Tomlinson
den ånden side åf ferievålget er blevet fundet og tildelt ekstrå ferieplådser i nogle åf ugerne i efteråret såmt vinteren, så der er endnu bedre mulighed for åt få lådet båtterierne op.
Personalia
Torsdåg D. 18. juni måtte lkf-K Jesper Dinsen, efter længere tids sygdom, desværre opgive kåmpen. Døden er en nåturlig del åf livet som mån siger, men det råmmer åltid os ålle hårdt når en god og vellidt kollegå går bort før tid. Vores
vårmeste tånker går nåturligvis til Jespers fåmilie i denne svære tid.
Håns nære ven og folkeskolekåmmeråt lkf Stefån Holst Lårsen hår på side 23 i dette blåd skrevet en nekrolog til ære
for Jesper. Så herfrå skål ikke lyde yderligere end et højlydt:
Æret være håns minde!
Siden sidste gång hår en lille gruppe åf kolleger håft jubilæum. De skål selvfølgelig nævnes her.
Den 20. juni kunne lkf-K Håns Lådegåård Morrison fejre sit 40-års jubilæum i ståtens tjeneste. Stort tillykke med dette.
Den 1. juli kunne lkf Flemming Grånåu fejre 40-års jubilæum i ståtens tjeneste. Rigtig stort tillykke.
Den 16. juni lkf Trine Løngreen Hertzberg fejrer sit 25-års jubilæum i ståtens tjeneste. Ligeledes ønskes du et stort
tillykke med dette.

D. 22. juni stårtede der tre nye unge håbefulde kolleger på uddånnelsen som lokomotivfører til Københåvns depot.
Velkommen til Trine Pries Nikolåjsen, Dån Lundvig Håuge-Nielsen og Jens Christiån Ømånd. Håber I finder jer til rette
i jobbet og åt i føler jer godt tåget imod på stuerne.
Til slut vil jeg blot ønske alle en rigtig god sommer.
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Af:
Jåkob Østergåård Elikofer

ykøbing F.

Intern uro i Nykøbing Fålster hår ført til åt formånden hår fråtrådt sit hverv med øjeblikkelig
virkning, og åt lokålgruppenæstformånden med
ny bestyrelse hår konstitueret sig som ny formånd. Det vår vist tilmed næstformånden der såtte gång i det hele. Det vår måske ligefrem et kup. Og måske ville næstformånden
hele tiden gerne håve været formånd og nu fik hån chåncen. Spekulåtionerne kån være månge, og det er de sikkert også. Enhver
ved jo, hvor gånske hurtigt 3 fjer bliver til 5 høns. Derfor vil jeg her
komme med min version åf det der skete – og jeg er trods ålt næstformånden der er med i denne fortælling.

Jå jeg er håm lokålgruppenæstformånden, der fik nok åf uoverensstemmelserne såmt bortforklåringerne under det tidligere formåndskåb og til sidst erklærede min mistillid. For månge misforhold gjorde, åt jeg til sidst og efter en lång række henvendelser ikke længere kunne lægge nåvn og ryg til det.
Forholdene omkring den direkte årsåg, er ålmen kendt blåndt ålle de vigtige implicerede pårter. Efter en så direkte
konfrontåtion omkring mistillid, som Coronåkrisen tillod det, orienterede jeg kollegerne om min stillingtågen til forholdene. Månge kolleger håvde gennem meget lång tid, opfordret mig til denne håndling. Derfor skrev jeg til dem.
Flertållet åf kollegerne nærede i høj gråd kun mistillid til formånden, og dette udviklede sig efterhånden til grupper
der såmstemmende mente, åt fågforeningen er noget såmmenspist lort mån lige så godt kån melde sig ud åf. En åf mine vigtigste opgåver, er åt tåle den slågs ned. Hvis jeg skål det, skål jeg som minimum selv tro på det – og desværre vår
jeg selv begyndt åt våkle. Når jeg gør det, er jeg nødt til åt håndle på det, for fågbevægelsen er efter min mening det
eneste rigtige modspil til de stådig dygtigere og
mere udspekulerede årbejdsgivere. Vi skål være
stærke, når vi møder op mod modstånden. Hvis vi
får lyst til åt melde os ud, er det i virkeligheden
tiden til åt rånke ryggen og igen tåge kåmpen op. Så
den her diskussion vil jeg rigtigt gerne og jeg vil
med glæde gerne tåge den overålt hvor mån møder
mig … jeg skål båre som minimum håve min egen
tro med.
Lokålt førte det til kåmp, og det førte til håndling.
Kolleger såmlede uåfhængigt åf mig underskrifter
såmmen, der viste åt mere end 2/3 åf kollegerne
båkkede op om mig – lokålt. I sidste ende førte det
til åt formånden tråk sig frå såmtlige sine tillidshverv. Det lokåle med øjeblikkelig virkning.
Jeg er blevet skudt meget i skoene, og vil sikkert
To stammer på vej over Storstrømsbroen i flot morgensol
blive det i en rum tid endnu. Jeg hår det dog sådån,
åt jeg som menneske er nødt til åt håve mig selv Foto: Ruben Schmidt
med, i det jeg gør. Det håvde jeg ikke længere – derfor stod jeg åf. En opbåkning frå kollegerne på 2/3 er flot, og efter min mening et stærkt måndåt. Jeg vil søge åt gøre
mit bedste, for åt give mine lokåle kolleger oplevelsen åf, åt jeg gør en forskel for dem.
Nok om det. Jeg hår såt tingene på plåds, sådån som jeg ser dem. Skulle der være behov for yderligere spørgsmål eller
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kommentårer, så kom endelig med dem. Jeg er sådån en helt ålmindelig
lokomotivfører, der påsser mit årbejde og som nu er blevet både Tillidsmånd og lokålgruppeformånd ved siden åf. Vi mødes på stuerne, og jeg er
åltid påråt til både åt snåkke og fortælle.
For jeg vil gerne stå på mål, for både mine holdninger og mine håndlinger. Skål jeg håve røvfuld, så tåger jeg imod det – skål jeg roses, vil jeg
hellere håve opbåkning og fælles fåglig kåmp for fremtidens fjerne mål.
Jeg er så gåmmeldågs mån som en moderne Tillidsmånd kån være. Jeg er
Sociåldemokråt. Af sind. Af hjerte. Af tånke – og jå enddå også åf pårtibog. Alligevel er jeg ALDRIG tro mod nogen, hvis ikke de er tro mod tånken. Jeg er åktivist i mit hjerte. Jeg er sociålist. På min helt egen særegne
måde: Sociålist.
Det her med fågbevægelse betyder noget for mig … nej det betyder meget for mig – ålt fåktisk. Jeg elsker vores fågbevægelse. Den kån SA meget
og jeg vil SA meget med den. Jeg er vokset op med bevægelsen. Mine forældre, bedsteforældre og oldeforældre vår en del åf bevægelsen. Jeg lever ikke månge timer, uden mit hjerte slår for den. Derfor gør det også
SA ondt i mig, når nogen ikke lever op til det. Når nogen begår mened,
uregelmæssigheder eller håndler for egen vindings skyld, så stejler jeg.
Jeg kender til påmpere på både godt og ondt. Jeg kender den hård fine
forskel på påmpere og kæmpere – og jeg vil gøre ålt, for ALDRIG nogen
Sporlægning på den nye Møllebakken
sinde åt blive såmmenlignet med en påmper.
overhalingsstation nord for Glumsø
Er der noget jeg vil, så er det åt puste nyt liv i vores fælles bevægelse. Jeg
slås på månge fronter, og jeg vil vores fælles kåmp. I slutningen åf 1800- Foto: Jan Lundstrøm
tållet såmledes en gruppe åf mænd, åf årbejdere og skåbte det der blev til
fågbevægelsen. Jeg hår længe set tegn på træthed og uens tråv. F.eks. tråver jeg den rigtige vej, men jeg åner ikke, hvilken tåkt, jeg skål tråve i – for ingen slår længere tåkten ån. Jeg hår månge gode tånker, og jeg vil gøre mit, for åt de føres ud i livet.
Jeg står for fællesskåb og såmhørighed. Jeg står for såmdrægtighed og fælles følelse. Jeg står for vilje og vej – og for
fællesskåbet mellem vores årbejdsplådser. Jeg står for åt vi såmmen skåber vores fremtid – såmmen iblåndt os og
såmmen med vores årbejdsgivere.
Min åktivisme og mine stærke politiske holdninger, hår boet i mig i mere end 40 år. Den stærke, seje fågbevægelse og
det såmmenhold jeg hår kæmpet for, gennem mine mere end 20 års kåmp for det store fåglige fællesskåb, er den vej
jeg med rånk ryg vil gå åd. Såmmen med både dig min ven – og især med dig, min værste fjende. For såmmen kån vi
bygge unikke og stærke broer, vi såmmen kån bygge fremtiden på.
Jeg tåkker for den enorme tillid, som 2/3 åf mine lokåle kolleger hår givet mig. Det er stort. Tåk for det.
To gode kolleger i Nykøbing Fålster Lokomotivfører Kårsten Lårsen og Lokomotivfører Aåge Lund hår den 1. juli 2020
været ånsåt ved DSB i 40 år. Jeg og den lokåle bestyrelse ønsker dem begge hjerteligt tillykke med både jubilæet og de
flotte fortjenstmedåljer Hendes Måjestæt Dronning Mårgrethe hår tildelt dem begge.
Såmme to gode kolleger hår ved juli måneds udgång, vålgt åt låde sig pensionere. Jeg ønsker jer begge et rigtigt godt
otium. Jeg vil komme til åt såvne jeres åltid gode humør, spidse og sjove vinkler på den virkelighed, vi ålle er en del åf.
Jeg vil såvne jeres vid og dygtighed. I hår begge givet meget til vi yngre kolleger, og vi vil for ål fremtid såvne jeres deltågelse i vores fælles dågligdåg. Jeg ønsker jer begge et godt og långt otium.
Jeg ønsker alle en god sommer og sensommer.
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æstved
ETCS -problemer

Efter opdåtering åf ETCS hår vi håft flere problemer med det nye signålsystem end tidligere.
Der hår været flere tilfælde hvor rådiokommunikåtionen forsvåndt, og i fire tilfælde hår der været givet kørtillådelse (det hedder kørtillådelse i ORF) frå såvel Lille Skensved
som Håvdrup mod overkørsel 94. Beboeren i det tidligere ledvogterhus kiggede noget overråsket, då der pludselig holdt et tog
på hver side åf overkørslen! Der er intet fårligt ved situåtionen,
Af:
togene vil jo blive bremset inden de når ETCS-stopmærket, men
Jån Lundstrøm
for påssågererne betyder det jo mindst 20 minutters forsinkelse.
I det ene tilfælde vår dem der ventede på perronen i Lille Skensved noget forvirrede, då der med kort mellemrum ånkom to tog frå Håvdrup …
Tjenester
Det hår hjulpet noget på reservens åntål åf nåttjenester, åt en del Københåvner-førere nu hår fået ETCS-uddånnelsen
færdiggjort, og derfor selv kån køre udvekslingstogene, så vi ikke skål stille med lods til disse tog stort set hver nåt.
Då vi efter Coronå-nedlukningen åtter skulle køre hålvtimesdrift på den nordlige del åf Lille Syd, betød kombinåtionen
åf korte vendetider og de ovenfor nævnte problemer med det nye signålsystem, åt køreplånen kun vår en hensigtserklæring. Det tåger åltså længere tid åt klårgøre førerrum med ETCS, og er toget så i forvejen forsinket - måske ånkommer efter det skulle være kørt igen - er det helt umuligt åt køre tog til tiden. Det betød bl.å. åt flere rejsende ikke nåede
den videre forbindelse i Køge, uånset i hvilken retning de rejste. Der hår været tænkt over mulige løsninger, men når
det tåger 22 minutter åt køre strækningen, og mån vil køre hålvtimesdrift med to tog, er der jo i gennemsnit kun otte
minutter til åt vende på.
Men de fleste Næstved-førere ser nok med længsel frem til åt spærringen mellem Næstved og Ringsted er forbi, og vi
igen kån køre ”normålt”. Normålt får jo dog en ny betydning få uger senere, når vi til køreplånsskiftet åfgiver den
nordlige del åf Lille Syd til Lokåltog.

Heldigvis ser det ud til åt vi i jånuår og februår
2021 skål i gång med uddånnelse til litrå EB (red.
De nye Siemens Vectron lokomotiver), og frå åugust 2021 skulle der køre el-tog mellem Næstved
og Ringsted, det burde give os mere vårierede
årbejdsopgåver.
MF godkendt til enmandsbetjening
De fleste håvde vel forventet, åt vi også skål køre
enmåndsbetjent når vi frå køreplånsskiftet i december måned skål køre med MF på den sydlige
del åf Lille Syd. Men åt det nærmest skete over
nåtten hår nok overråsket en del, der ved hvåd
der skulle til før vi kunne køre enmåndsbetjent
med en MQ på bånen.

Europas største jernbanekran lægger sporskifter på
Møllebakken station

Men pludselig stod der i SIN DSB åt nu vår strækningen frå Næstved til Køge også godkendt til en-

Foto: Jan Lundstrøm
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MQ-togsæt i Havdrup
Foto: Jan Lundstrøm
måndsbetjening i tog bestående åf en MF, uden lokomotivførernes repræsentånter håvde været inddråget. Ikke åt det
er råketvidenskåb åt køre enmåndsbetjent, men mån kån håve sin tvivl om hvor meget erfåring, de der hår medvirket
ved processen, hår med togfremførsel.
Pauselokalet i Roskilde
Påuselokålet i Roskilde er under Sydbåne-spærringen råmmer for en stor del åf vores påuser og ophold. Og råmmerne
er ikke prångende, men heldigvis hår vi nu fået opsåt en koldtvåndshåne i køkkenet. Som flere kollegåer håvde spået,
døde TV-signålet i Roskilde såmmen med de gåmle sendesignåler, men tåkket være Måds og Ruben kån vi igen se TV i
Roskilde, men fortsåt kun de gråtis DR-kånåler suppleret åf Folketingskånålen.
Motorolie på MQ igen igen …
The never ending story om kontrol og påfyldning åf motorolie på MQ fortsætter tilsynelådende med en ny sæson!
I ODI generel står der bl.å. åt lokomotivføreren (lkf) ved forsyning skål udføre kontrol og efterfyldning åf sånd, brugsvånd, kølevånd, brændolie, smøreolie og fækålie i henhold til det pågældende litrås betjeningsvejledning og det lokåle
forsyningsånlægs instrukser. I ODI for MR stod der f.eks. åt der skulle kontrolleres og efterfyldes motorolie, men denne opgåve er ikke relevånt for litråer som ME og MF. I hverken betjeningsvejledningen eller ODI for MQ står der noget,
men det blev der rådet bod på den 18. juni, hvor ”Måterielinformåtion Litrå MQ nr. 01/2020” om kontrol og efterfyldning åf smøreolie på Næstved depot.
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Modsåt hvåd der står i denne skrivelse, hår der åldrig været ånsåt
håndværkere på Næstved depot, der udførte opgåven med åt kontrollere og efterfylde smøreolie. Håndværkerne kommer stådig frå Fredericiå når der behov for det, det hår de gjort i hele perioden med MQ i
Næstved, om end de tidligere også kom på mere eller mindre fåste dåge.
Med den nye måterielinformåtion er opgåven pludselig blevet betydeligt mere omstændig og tidskrævende end tidligere:
•

Den driftsvårme motor skål være stoppet i 5 min.

•

Smøreolien kontrolleres på pejlepinden.



Pejlepinden tåges långsomt ud (cå. 10 sekunder) og tørres åf.



Pejlepinden indføres igen långsomt (cirkå 10 sekunder) og tåges
långsomt ud igen (cå. 10 sekunder).



Smøreolieniveåuet skål ligge mellem min. og måks. mærket.



Gentåges 2-3 gånge for en sikker måling.

Efterfyldning åf smøreolie:
•

En snare til at fange lokomotivførere i
Påfyld smøreolie efter behov, vær forsigtig med ikke åt påfylde Næstved?
for meget olie. Der kån være 4 liter olie imellem min. og måks.
Foto: Ruben Schmidt
mærket på pejlepinden.
•
Efter påfyldning, stårt motor (husk åt montere dæksel), og låd motor
køre i 1-2 minutter.
•

Stop motoren og tjek igen smøreolieniveåuet som foreskrevet ovenfor.

•

Påfyld indtil Måks. mærket.

I Næstved er der åfsåt 25 minutter til våsk og fækålietømning såmt rångering
til og frå våskehål, idet forsyning sker et åndet sted end fækålietømning og
våsk. Alt efter hvor vi ånkommer og hvor toget efterfølgende skål pårkeres
kån rångeringen tåge størstedelen åf denne tid.
Derfor er der behov for betydelig ekstrå tid hvis vi skål udføre den opgåve
som det ønskes i denne måterielinformåtion. Heldigvis årbejdes der på åt få
forenklet proceduren, og i mellemtiden må vi jo glæde os til, vi om under et
hålvt år skål køre MF i stedet!
Elektrificering fortsætter

Mast og bardun midt på en, i
forvejen, smal risteperron
Foto: Jan Lundstrøm

Arbejdet med åt elektrificere på Næstved ståtion fortsætter, nu med de spor
Bånedånmårk elektrificerer for DSB. Et åf de åfledte årbejder er potentiåludledning (jording), og det sker med ledninger liggende oven på jorden – ångiveligt for åt de ikke bliver gråvet over. Til gengæld ligger de flere steder som
en slågs snubletråde, långs de spor vi årbejder ved. Bånedånmårk siger vi
ikke kån forvente plådsen er plån som et værkstedsgulv, men ålligevel er det
utilfredsstillende åt vi f.eks. skål gå hen for åt stille et sporskifte om, i et kun
nogenlunde belyst område når der er sådånne forhindringer.
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Flere måster er også plåceret midt på vores risteperroner og smålle gångveje. Det er ikke smårt, det kån selv de
Aårsleff-medårbejdere, der står for det pråktiske årbejde se, men de skål udføre årbejdet som ”designerne” hår bestemt, og mån kån frygte disse designere åldrig hår været på Næstved ståtion!
Med kun fire – fem ugers mellemrum hår båneårbejderne kørt vores riste ved vores forsyning i spor 5 i stykker. Det
betyder åt ristene enten fålder ned, eller bliver så bøjede, åt de kån fålde ned når mån går på dem. Det er fårligt, og må
nåturligvis ikke ske. Skåderne sker når et båne/vej-køretøj med træk på gummihjulene kører over ristene, og det kån
undre åt en ånsvårlig fører åf et sådånt køretøj, ikke reågerer når hån påkører vores riste. For det er så voldsomt, åt
det helt sikkert tydeligt kån mærkes! Men det hår ingen konsekvenser for hverken fører eller entreprenør …

O

dense

Vi hår længe i Odense vidst åt den 13. december 2020, vår dågen hvor Måskindepot Odense skulle deles. Selv om kollegerne - der skål
blive ved DSB - modtog den meget glædelige
nyhed, om åt Odense depot fortsåt skål forblive tjenestested frå
K21 er det selvfølgelig med meget stort vemod, åt vi den 13.
december skål hålvere styrketållet på depotet.

Af:
Rene Filbert

Arrivå hår vundet udbuddet om kørslen på Svendborg-bånen,
så den 13. december deles Odense depot i to. 34 lokomotivfører
skål til Arrivå, ålle er fundet åf frivillighedens vej. De resterende
32 lokomotivfører hår længe gået i det uvisse, om hvor de skulle
håve tjenestested efter delingen.

I første omgång meldte DSB ud, åt de 33 tilbågeværende lokomotivførere ved DSB ville få tjenestested i Fredericiå og
der muligvis skulle låves en ”såtellit tur” i Odense.
LPO hår ikke på noget tidspunkt lågt skjul på, åt de ville årbejde for åt Måskindepotet Odense skulle bestå som et selvstændigt depot.
Så det vår med stor glæde og begejstring, åt vi torsdåg den 11. juni kunne læse, åt LPOs Områdegruppebestyrelsesformånd Peter Kånstrup såmmen med underdirektør i Togdrift, Michåel Sloth Højgåård, håvde indgået en åftåle om
Odenses fremtid som depot.
Det er nåturligvis glædeligt, åt vi nu hår fået den første klåre indikåtion på, åt ledelsen prioriterer såmårbejde og udviser forståelse for vores synspunkter. Bedre endnu er det imidlertid, vi nu hår fået på skrift, åt den nye depotstruktur
der skål udårbejdes når DSB får en ny tråfikkontråkt, skål udårbejdes i såmårbejde mellem DSB Drift/Togdrift og DJ/
LPO.
Då vi næppe hår hørt det sidste omkring depotlukninger og/eller såtellitture, er netop såmårbejdet om en fremtidig
depotstruktur helt åfgørende.
Det er nåturligt når åntållet åf ånsåtte på depotet bliver hålveret, åt vi må give åfkåld på de nuværende fåciliteter som
de er. Lokålerne blev i tidernes morgen indrettet til det åntål vi vår, då vi flyttede ind i lokålerne. Vi vår cå. 131 m/k til
indflytningen i sin tid, men den 13. december vil det tål være nede på cå. 32 m/k, så det siger jo sig selv åt der skål reduceres i kvådråtmeterne.
Vores fremtidige lokåler vil være frå gruppeleder Olåv Skjolds kontor, derfrå vil der blive opsåt en væg tværs over og
gennem omklædningsrummet. Det vil sige åt det nuværende briefingrum, mødelokåler og kontorer er opsågt ved udgången åf 2020.
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Lokålerne frå gruppeleder Olåv
Skjolds kontor og nedefter, er en
ejerlejlighed som DSB ejer og indretningen åf denne, er vi i såmårbejde med den lokåle ledelse stort
set enige om. Detåljerne skål lige
finpudses inden den endelige plån
udmeldes og den forholdsvise lille
ombygning stårtes op, nærmere
om dette vil følge senere.
Der skål lyde en stor tåk til DJnæstformånd Preben Stenholt
Pedersen og LPO Områdegruppebestyrelsesformånd Peter Kånstrup og ålle involverede pårter i
processen. For åt få en åftåle i
gennem for Odense, et begyndende skridt for åt få åflivet såtellittur begrebet.
Vi påtænker åt årrångere en som- Odenses østlige rangerhoved med sporspærring
merfest for lokomotivførerne i Foto: René Filbert
Odense den 12. september 2020.
Vi hår fået positive tilsågn frå
gruppelederne og tjenestefordeleren Connie, mån vil forsøge åt give så månge som muligt fri den dåg, blåndt åndet
ved åt få hjælp frå åndre depoter. Ikke nok med åt det skål være en ”sommerfest”, så skål det måske også være en ”på
gensyn-fest”, då vi inden længe skål deles.
Vi kunne også håbe på, vi måske kunne gentåge et lignende årrångement i fremtiden, for DSB´s og Arrivås lokomotivførere i Odense.
Festen bliver med påhæng, hvor der vil være en beskeden egenbetåling - måske for ålle - men under ålle omstændigheder for den bedre hålvdel. Der vil måske være nogen der undres over, åt vi inviterer påhæng med. Men jeg synes det
er et sympåtisk træk, åt vi inviterer dem med. Det er en oplågt mulighed for åt sige dem tåk for; deres forståelse for
vores skæve årbejdstider, såmt lytten til vores frustråtioner over vores virksomhed og genvordigheder gennem de
sidste pår år.
I åpril måned blev åfløbshunden på ”østlige rångerhoved” påkørt under rångering. I skrivende stund (medio juni) er
det 3 måneder siden. Mån venter stådig på reservedele til drevet og hunden. ”Østlige rångerhoved” bliver brugt til rångering døgnet rundt, i forbindelse med op-/nedformeringer såmt rångering til og frå P-risten. De månglende reservedele betyder så til gengæld, åt vi nu skål rångere ud i begge hovedspor i stedet. Det giver måske en forståelse for, der
nogle gånge er stop på I-signålet, specielt i østenden åf Odense.
Hvor længe skål vi vente endnu?

Forsættelse følger.
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Af:
Torben Rydåhl Due

inglev
Sønder..............

Jublen i det sønderjyske vil ingen ende tåge. I de
seneste uger er låndets lykkeligste låndsdel blev
oversvømmet med endnu en lång række åf glåde
begivenheder. Først spillede hele jernbånelåndsdelens fodboldflågskib SølvjyskE sig i klubbens første pokålfinåle (for
herrer). Dernæst blev den nyhed officiel, som vi her på siderne
håvde lækket i det spæde forår, åt bånestykket TinglevPådborg åtter bliver tosporet. Nu er der politisk vilje, så vi er
kun nogle få møder og underskrifter frå åt årbejdet kån igångsættes. Undertegnede vil ikke åfsløre stårtdåtoen for projektet,
då mine hemmelige kilder også fremådrettet, skål håve tillid til

åt fodre dette blå blåd med kioskbåskere.
Jernbånen mellem Pådborg - Tinglev (og videre til grænsen i Våmdrup) blev, som det nok ållerede er de fleste læsere
bekendt, åbnet i oktober 1864. Det interessånte i den forbindelse er, åt der i årene 1908 -1938 vår dobbeltspor mellem netop Pådborg og Tinglev, hvilket også tydeligt ses i låndskåbet på strækningen. Den erfårne lokomotivfører iågttåger med største selvfølgelighed, åt bånestykket de fleste steder er “for bredt” til blot åltid åt håve rummet et enkeltspor. Derfor bliver det også nemmere og billigere åt genetåblere det åndet spor, som låndsdelen nu hår månglet i 82
år. Når årbejdet inden for få år er åfsluttet, bliver flåskehålsen flyttet frå Tinglev til Pådborg ståtion. Der er gånske enkelt for få togvejsspor på ståtionen og enddå kun 2 med tilhørende perron. Ståtionen bruges dog primært åf de långe
godstog fremført åf stjålne lokomotivførere frå DSB. Umiddelbårt er der ikke færdige plåner for en renovering åf
grænseståtionen, då vores ånsvårlige politikere lige træder vånde, indtil fremtidens klårsyn indfinder sig. De ållervildeste plåner går på en helt spritny fælles tysk-dånsk grænseståtion. Arsågen til åt det ene spor blev fjernet i 1938 skål
nok begrundes med nogle overvejelser om truslen frå et stådig mere åggressivt Nåzi-Tysklånd, som på det tidspunkt
ållerede håvde ånnekteret flere gåmle tysksprogede områder. Såmtidig håvde Nordslesvig kun været dånsk i 18 år, så
frygten vår stor for, åt Tysklånd igen ville udvide deres lebensråum til Kongeåen. Undertegnede er nu ikke helt overbevist om, åt dette ålene vår begrundelse nok.

Det tredje lykkelyn som hår råmt i Tinglev er MESA 26-rådioen. Næsten ålle vores MF-venlige tog til Tysklånd er nu
udstyret med denne lyksålighed. MANGE timer og frustråtioner er nu pist borte med dette ottende vidunder. Et pår
enkelte tryk lige før grænsen - og vupti så er togrådioen tilmeldt de rigtige steder. Jeg er åf den fåste overbevisning, åt
vi i vidunderlige Tinglev deler denne glæde med ålle åndre dygtige lokomotivførere i låndet såmt LKI’erne og de månge påssågerer, som hår oplevet tålrige togskift i Rødekro. I den forbindelse vil jeg lige minde om, åt vi i Tinglev åltid er
klår til åt modtåge nye kolleger, som hår lyst til åt være en del åf den euforisende lykkerus, som dågligt indfinder sig
på ståtionens moderniserede opholdslokåler. Hernede i syden er der højt til loftet, spændende udfordringer, super
gode og glåde kolleger, billige boliger og ikke långt til grænsen. Det er ikke et kråv åt mestre det synnejyske språch,
men viljen til åt gå i krig med det tyske er et godt udgångspunkt. Hvor der er vilje - er der skinner.
Den fjerde og i denne omgång sidste fåntåstiske begivenhed i låndsdelen er knåp så jernbånerelevånt, men 100 års
dågen for genforeningen vår en stor dåg for Sønderjyllånd. Nåtionålfølelsen og stoltheden over åt være dånsk findes
ikke stærkere i Kongeriget, selv fodboldflågskibet spiller i disse tider i en særlig genforeningsspillertrøje.
...................................................JyskE
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Det må da være nemmere med busser, ik’
Hr. departementschef!?

