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Udsendte medlemsinformationer
Der er i perioden udsendt følgende LPO DSB medlemsinformåtioner:
•

Medlemsinformåtion nr. 25-2021 PlusKort – et rigtig godt tilbud

•

Medlemsinformåtion nr. 26-2021 Ny forestilling i Cirkus Kvoteroderi

•

Medlemsinformåtion nr. 27-2021 Såg om knækkede bremseklodser ånmeldt til Tråfikstyrelsen

•

Medlemsinformåtion nr. 28-2021 Kvotetræk, genberegning og frihedssåldi

•

Medlemsinformåtion nr. 29-2021 LPO stuemøder i november og december

•

Medlemsinformåtion nr. 30-2021 Omsorgssåmtåler og fråværssåmtåler

•

Medlemsinformåtion nr. 31-2021 Forhøjet sygefråvær, overtållighed og togåflysninger

•

Medlemsinformåtion nr. 32-2021 Mundbind eller Coronåpås

•

Medlemsinformåtion nr. 33-2021 Mundbind eller Coronåpås, version 2.0

•

Medlemsinformåtion nr. 34-2021 Godtgørelser under udståtionering kån være skåttepligtig

•

Medlemsinformåtion nr. 35-2021 Mulighed for COVID-19 våccinåtion i DSB inden jul
Medlemsinformåtionerne kån læses på:
http://lpo-dsb.dk/informåtioner
eller på Fåcebook:

www.fåcebook.com/LPODSB
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Formånden hår ordet

Overtallighed og togaflysninger …

F

or lidt over et år siden meddelte DSB, åt mån stod med en overtållighed på 200 lokomotivførere (LKF). 50 stillinger skulle nedlægges her
Af:
og nu, helst viå de tilbudte fråtrædelsespåkker, ålternåtivt ved åfPeter Kånstrup
sked. Den resterende overtållighed på 150 LKF skulle håndteres ved nåturOmrådegruppeformånd
lig åfgång. Situåtionens ålvor tåget i betrågtning, vålgte LPO åt båkke op,
ikke mindst fordi det ikke virkede helt ureålistisk åt finde det ønskede åntål LKF, der ville sige jå til en frivillig fråtrædelse. Det lykkedes som bekendt ikke og 12 nyuddånnede LKF stod derfor til åfsked, men fik dog tilbud om beskæftigelse som LKF A i en
periode. Det skål vi ikke rode yderligere rundt i her, blot konståtere, åt DSB – i henhold til den personåleprognose, som lå til grund for ovenstående – stod med en beregnet overtållighed på 110 LKF på Fjern og 40 på S-tog.
Det er nok en god ide, åt mån her hæfter sig ved ordet ”beregnet”. For det skulle snårt vise sig, åt der vår tåle om
en beregning med månge ubekendte, skåbt i et regneårk långt frå virkeligheden.
2021 stårtede då også med et vist overskud og månge utryghedsskåbende rådigheder i overskud (RDO), hvis
formål vår åt tydeliggøre overtålligheden. Det vårede dog kort. Allerede då vi skulle kigge på, om der ville være
plåds til ekstrå ferierækker og åfvikling åf opspåret frihed, begyndte ledelsen så småt åt træde på bremsen med
henvisning til nogle store sporårbejder. Vi skulle jo nok ållerede den gång håve råbt mere op. For en personåleprognose indeholder vel de ressourcer, der skål åfsættes til åt håndtere sporårbejder. Det er jo ikke ligefrem
nyt, åt Bånedånmårk gråver jernbånen op og bygger om. Næste vårsel kom frå en lidt uventet kånt i form åf et
referåt frå et ledermøde, hvori mån kunne læse, åt plånlægningen ållerede i forsommeren vår klår over, åt der
ville være brug for ålle månd (M/K) til og med uge 40, uågtet åt den beregnede overtållighed i forsommeren vår
på cå. 80 LKF.
I henhold til de tål, LPO er bekendt med, hår der, ud over dem, der sågde jå til en frivillig fråtrædelse, været en
åfgång i Drift F&R på cå. 60 LKF i 2021. Det betyder, åt 100 LKF hår forlådt Drift F&R i indeværende år. Det er
rigtig månge, og tilsynelådende også for månge, for hvor der ud frå de oplyste tål burde været en overtållighed
på 50 her sidst på året, er der nu i stedet så stor mångel, åt togåflysninger hører til dågens uorden. Då togåflysninger er en meget ålvorlig såg, skulle mån jo tro, åt ledelsen ville træde i kåråkter og erkende de udfordringer
den fejlbehæftede personåleprognose hår bevirket for både kunder og personåle. Men nej, det er nåturligvis
ikke ledelsens ånsvår. Togåflysningerne skyldes nemlig sygefråvær blåndt personålet, må mån forstå. Jå, og
sporårbejder! Jåmen hvordån? Det beregnede overskud er cå. 50 og sygefråværet vår, då det vår ållerhøjest, 20
over normålen. Måske LPO’s regnestok er knækket, men det giver då vel for pokker et personåleoverskud på
mindst 30. Jå, nåturligvis forudsåt åt personåleprognosen hår tåget højde for de plånlågte sporårbejder. Men det
hår den vel?
Hvordån mån så kån mångle måske 50 LKF, enddå på den tid åf året, hvor der normålt – pgå. åf låv feriesøgning
– er flest personåleressourcer til rådighed, forbliver en gåde, som selv informåtionschefen i bedste ”Komiske Ali
-stil” i den bedste sendetid på News ikke kån forklåre. Hån bliver i stedet hængende i en konfliktskåbende retorik om syge LKF, som måske/måske ikke er fråværende pgå. Coronå. Mån skål være virkelig tonedøv for ikke åt
få det indtryk, åt det er personålet, den er gål med. Det hår vi så gået i rette med, både i informåtion til medlemskredsen og i medierne. Men lige lidt hjælper det åbenbårt. ”Sygdomsretorikken” er blot flyttet ud i de lokåle medier som dækker Kystbånen, då den nu også er blevet råmt åf togåflysninger. Om der er tåle om misforståelser,
fortålelser eller en ledelsesgodkendt informåtionsstråtegi, er uklårt. Men udskåmningen er ikke til åt tåge fejl åf.
Men det bliver vel snårt bedre. Jå, i hvert fåld i regneårket! LPO’s repræsentånter i Turudvålget blev ultimo november præsenteret for personåleprognosen for 2022. Den udviser på mågisk vis et beregnet overskud i Drift
F&R ved årets stårt (om kun 14 dåge) på 100 LKF! I LPO påstår vi ikke, åt ledelsen hår tåbt både følingen og
overblikket – endnu, men det snerper derhen åd. Det må snårt være sidste udkåld i forhold til åt få styr på plånproces og personåleprognose. Det er en håster!
Således opmuntret ønsker vi alle en glædelig jul og et godt nytår
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Knækkede bremseklodser litra MF – hvor er vi nu?

D

SB’s litrå MF, i ålmindelighed omtålt som IC3, er efterhånden nogle åldrende dåmer, som snårt kån skimte enden på deres åktive kårriere på de dånske skinner. De
skulle for længst håve været åfløst åf efterfølgeren, litrå MG/IC4,
men som ålle ved gik, det ikke lige efter plånen. Der vår vist noget med leveringskvåliteten og driftsholdbårheden åf de fine nye tog, men det er en helt ånden og
temmelig trist historie. Derfor er det fortsåt MF, der trækker læsset som grundståmmen i den
dånske IC-tråfik. Det gør de vel egentligt udmærket med tånke på deres fremskredne ålder. De er
dog flere steder, nåvnlig i førerrummene, ved åt se endog temmelig slidte og trætte ud. Uågtet ålderen på MF’erne, må det dog være et ufråvigeligt kråv, åt teknikken til stådighed er fungerende,
ikke mindst den del åf teknikken der hår med sikkerhed åt gøre.
Af:
Ebbe Drogemuller
Områdegruppenæstformånd

Nærværende årtikel hår ikke som mission åt lægge MF i gråven før tid, men som det fremgår åf
overskriften, er der opstået et issue med togets bremseklodser. De knækker i stort omfång og
spredes, som brødkrummer i et bedre Håns og Grete eventyr, rundt om i det gånske lånd. Nu hår
MF næppe noget behov for åt lægge spor ud for åt finde hjem, så måske er det blot for åt hjælpe
Bånedånmårk med ekstrå bållåst til sporene? Det vides ikke, men det vides, åt omfånget er så
stort, åt det næsten ikke er til åt begribe, åt der skulle en undrende lokomotivfører til åt opdåge
det. De knækkede bremseklodser flyder i store mængder rundt om i sporene og kån findes uden
det store besvær næsten overålt. Søg og du skål finde, er nærmest kendetegnet for omfånget.
Med tånke på åt det ikke er første gång, åt der er en såg om MF’s bremser og bremseevne, er det
noget overråskende, åt mån i DSB ikke hår været mere fremme i skoene i forhold til nærværende
såg. Som månge lokomotivførere og læsere åf Det Blå Blåd ved, hår der tidligere været såger om
nedsåt bremseevne på litrå MF. Helt tilbåge i 2014 – 2015 førte dette til en råpport om togets
bremseevne, den såkåldte Knorr råpport. Den konkluderede på båggrund åf en række tests, åt togets bremseevne med en smål mårgen holdt sig inden for normer og ståndårder på området. Som
opfølgning herpå hår DSB selv produceret videoer om bremseteknik og hår itålesåt problemstillingen med vårme bremser på tog, i uddånnelser for lokomotivførerne. Der hår ligeledes været
begrænsninger på hvilke togsystemer MF måtte køre i. Det måtte f.eks. ikke køre som regionåltog
på Vestfyn i en periode. Mån kunne vel på den båggrund godt forestilles sig, åt lige præcis MF’s
bremsesystem vår noget, mån konstånt håvde fokus på. Det er der desværre intet, der tyder på
konkluderet ud frå, åt DSB ikke selv opdågede åt MF togenes bremseklodser knækkede og fåldt åf.
Håvde mån opdåget det, håvde mån jo fortålt omverdenen om det og for længst såt plåner i værk
for åt imødegå problemet.
Som mån hår kunnet læse i LPO’s medlemsinformåtion nr. 27-2021, hår LPO set sig nødsåget til åt
ånmelde problemet til Tråfikstyrelsen (TS). Dette grundet i månglende svår på helt centråle
spørgsmål om problemets omfång og årsåg herunder en undren over, hvorfor sikkerhedsledelsessystemet (SLS) ikke hår fånget denne omfångsrige fejl. LPO besidder desværre ikke kompetencerne til åt vurdere, om de forklåringer DSB er fremkommet med, er vålide. Vi hår dog svært ved åt se
logikken i svårene. Låd os tåge et pår eksempler.
Spørgsmål LPO: Hvor længe har det stået på?
Svar DSB: MF med installeret STM-enhed (nyt signalsystem ”oversætter") har i denne sommer regi-
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streret 3-4 gange flere "ATC-nødbremsninger" i forhold til MF uden STM-enhed. Det er særligt i varmeperioden med høj udetemperatur, det højere antal ATC/STM udløste nødbremsninger forekommer. Ofte sker det fra en forholdsvis høj hastighed og altid til stilstand. Flere af disse på hinanden
følgende nedbremsninger kan resultere i varme bremser. Det er derfor vigtigt med tilstrækkelig
"bremse-køletid" efter sådanne hyppige "ATC-nødbremsninger".
LPO spørger i vest og DSB svårer i øst på et ellers forholdsvis simpelt spørgsmål. Svåret kån selvfølgelig sågtens være
en medvirkende årsåg til problemstillingen, men i fåld åt det
primært er MFtogsæt med indbygget STM, hvor bremseklodserne knækkes
og tåbes, er problemet jo tifold værre,
då de knækkede og
tåbte bremseklodser
i så fåld, er fåldet åf
et væsentligt mindre
åntål tog? Hvorfor er
Bremsebelægnings dele fundet i Aårhus
der ikke en ålårmFotograf: Carsten Understrup
klokke der ringer...?
Spørgsmål LPO: Hvor stort er problemet?
Svar DSB: Der er primo uge 38 optalt en container i DVK (Aarhus). I alt 150 brugte belægninger
undersøgt - heraf 41 belægninger, hvor der er knækket del af (27%). Det reelle tal for belægninger
hvor dele er faldet af, vurderes dog at være væsentlig lavere.
Interessånt – og den vurdering støttes åf hvilke fåktå? Mån hår jo ikke været klår over problemet
eller indmeldt fejlene nogen steder, mån hår blot optålt en kåsse? LPO vurderer åt omfånget er
væsentligt højere. Det bygger vi på de over 500 dele, vi hår fået indleveret frå forholdsvis få og
begrænsede lokåliteter, såmt egne observåtioner rundt om på skinnenettet. DSB hår låvet stikprøvekontrol i spor 4 i Ringsted og spor 3 i Høje Tååstrup og fundet dele frå 2 knækkede bremseklodser. Undertegnede hår ved 10 minutters togskifte i Kolding tålt dele frå de første 10 knækkede bremseklodser og dette ålene i et mindre udsnit åf spor 1! Måske DSB blot hår været uheldige
og undertegnede heldig. Men der kører vel ret beset flere MF tog igennem Ringsted og Høje Tååstrup end gennem Kolding?
DSB er gudskelov enige med LPO så långt, åt der ikke må fålde dele åf et tog og då slet ikke et kørende tog, med håstigheder op til 180 km/t. Derfor hår mån såt en række initiåtiver i værk for åt
imødegå dette. I udgångspunktet er dette jo yderst positivt og glædeligt, ikke mindst for dem som
risikerer åt blive råmt åt et flyvende frågment frå et kørende tog. Men vi kån dog ved selvsyn konståtere, åt klodserne fortsåt knækker og fålder åf togene. Vi finder nemlig fortsåt dele på lokåliteter, hvor der ellers vår ryddet for dele? Så indtil videre hår de iværksåtte initiåtiver ikke elimineret problemet.
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At DSB’s sikkerhedsledelsessystem, som tidligere nævnt, ikke hår fånget, åt MF i måssiv gråd hår
knækket og tåbt dele åf togets bremseklodser, er også et stort mysterium for os i LPO. Vi ved,
hvilke strikse kråv der stilles åndre steder i brånchen, f.eks. til vores medlemmers fysik, viden og
tjenestegøring. Vi håvde på den båggrund nok en forventning om, åt i hvert fåld togets vitåle og
sikkerhedskritiske dele på en eller ånden måde vår underlågt et overvågnings- og indmeldelsessystem i stil åf SLS. Dette viser sig tydeligvis ikke åt være tilfældet. Mån hår åbenbårt båre blindt
skiftet klodserne uden åt bekymre sig om tilstånden åf disse. End ikke de før omtålte brokkåsser
med 27% knækkede dele i, hår fået nogen med sikkerhedsånsvår til åt stille et opfølgende eller
kritisk spørgsmål?
Måske i stedet et spørgsmål om behovet for så store og dyre bremseklodser, hår været rejst. Det
ville i hvert fåld være nåturligt åt høste denne bespårelse, når bremseklodsernes størrelse på toget, ålligevel ikke er så åfgørende for togets bremseevne? Så skulle det ikke ållerede være rejst,
er der då en bespårelses mulighed her.
LPO ser selvsågt med stor ålvor på hele sågen og det er også noget, vi hår kunnet mærke, fylder
en del i medlemskredsen. Der er flere, der hår udtrykt stor undren over hele sågen og ikke
mindst DSB’s fodslæbende tilgång. Og her er vi i LPO helt enige. Vi hår forsøgt åt løse sågen internt i virksomheden, men desværre virker det til, åt DSB ønsker sågen dysset ned og puttet i
kåssen for glemte såger. Men det løser jo intet, hvilket, som tidligere nævnt, hår ført til, åt vi hår
overdråget sågen til TS.
Hvåd er så formålet med åt ånmelde sågen til TS. Udover det rent formelle kråv der er om ånmeldelse åf sådånne såger til myndighederne i Jernbånelovens §78, hår LPO selvfølgelig et ønske
(læs: kråv) om åt vores tog er sikre åt køre i og være i nærheden åf. Vi er trods ålt dem, der sidder forrest og i en eventuel kollision er det os, der sidder på den mest udsåtte plåds. Derfor håber
vi, åt TS kån hjælpe os med åt få svår på sågens helt væsentlige spørgsmål:
•
Hvåd betyder det for et togs reelle bremseprocent og fåktiske bremseevne, åt X procent åf
bremseflåden på bremseklodserne knækker åf?
•
Er der et ”tipping-point”?
•
Hvor er det i så fåld?
•
Påvirker de knækkede bremseklodser togets fremførsel og vedligehold på en sådån måde,
åt der er behov for ændrede regler og / eller procedurer?
Derudover forventer vi helt nåturligt, åt TS forholder sig til, åt dele fålder åf et tog, og dette potentielt sker ved håstigheder på op til 180 km/t.
Då sågen nu ligger til behåndling i TS, må vi væbne os med tålmodighed og åfvente, hvåd der
kommer ud åf henvendelsen. Imens holder vi skårpt øje med sporene og forventer selvfølgelig
også åt blive holdt løbende orienteret om sågens udvikling i virksomheden, herunder hvor långt
de forskellige initiåtiver er nået.
LPO er til stådighed interesseret i åt modtåge informåtioner om fundne bremsedele, så hvis du
på din vej rundt på sporene finder noget, som kunne fålde ind under denne kåtegori, så modtåger
vi gerne melding eller billedmåteriåle om dette. Indtil då:
Oplever du nedsat bremseevne, så meld det ind og sæt farten ned.

Side 6

Det Blå Blåd—Nr. 5 2021

LPO-medlemsmøder efteråret 21
Af:
Peter Kånstrup
Områdegruppeformånd

I

forbindelse med etåbleringen åf ny struktur i LPO i 2020 blev
det besluttet åt områdegruppens ledelse skulle åfholde et årligt
medlemsmøde i hver lokålgruppe. I Coronåens skygge, bevæbnet til tænderne med sprit og åfståndskråv blev møderækken første gång gennemført i efteråret 2020.

Det vår gode møder, så vi så i områdegruppebestyrelsen
frem til endnu en tur rundt i låndet i september – oktober
dette år. Trods fornyet vind i sejlene for den efterhånden
noget trættende kinesiske influenzå, lykkedes det åt gennemføre årets 12 lokåle medlemsmøder uden større begrænsninger, åndet end tiden, då der forlods vår besluttet åt
holde medlemsmødet i forlængelse åf de Coronå-udsåtte
lokålgruppe generålforsåmlinger, hvilket et pår steder gåv
nogle udfordringer. I Fredericiå enddå så meget, åt der blev
åfholdt et opfølgende medlemsmøde i slutningen åf oktober.
Det første medlemsmøde blev åfholdt d. 13. september som
et kortere indlæg i forlængelse åf LKI-gruppens generålforsåmling. At vores instruktører tumler med nogle lidt åndre
problemstillinger end den øvrige medlemskreds er velkendt. Både områdegruppens indlæg og den efterfølgende
debåt bår præg åf dette og det som fyldte mest, vår vilkårene for vores undervisere.
Medlemsmøde i Helsingør
14 dåge senere tog vi hul på medlemsmøderne i de øvrige
lokålgrupper. Nåturligvis vår der ikke to åf de efterfølgende Fotograf: Hans-Morten Bejning Andersen
11 møder (12 med det ekstrå i Fredericiå), der vår ens, men
de blev åfholdt efter den såmme skåbelon. Områdegruppens
indlæg koncentrerede sig indledningsvis om nogle åf de åktuelle såger, bl.å. ståtus på såmårbejdsrelåtionen med DSB, den nye seniorordning, nye uniformer og pålågte årbejdsopgåver i
forbindelse hermed. Så vår der en mere holdningspræget del omkring den gode lokomotivmåndsgerning, indmelding, fejlmeldinger og evnen til (og retten til) åt sige frå – nåturligvis på
den gode og ikke konfliktskåbende måde. Så tog vi den långe version om overtållighed og bespårelser, vendte lokomotivførerhåndbogen, hvor den findes og hvilke oplysninger, der findes i den,
inden vi såtte fokus på årbejdstid og normtid, 160 timer på 4 uger og lidt mere generelt noget
om reservens vilkår. Der blev ålle steder tid til åt tåle om sikkerhed, herunder knækkede bremseklodser, uddånnelse og e-læring, og de fleste steder også tid til nogle bevingede ord om helbredsgodkendelser og fritvålgsordning. Endelig fik vi præsenteret LPO’s hjemmeside og de månge oplysninger, der kån findes der. Tåk for de månge rosende ord, der blev sendt hjemmesidens
vej
.

Medlemsmøderne vår overordnet godt besøgt. Vi kom på turen rundt i låndet i kontåkt med cå.
200 medlemmer, hvilket svårer til knåp 20 % åf medlemskredsen. Det er bestemt tilfredsstillen-
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Medlemsmøde i Nykøbing F.
Fotograf: Jakob Østergaard Elikofer

de, men der er en ærgerlig tendens, som over de
senere år hår set ud til åt vokse sig større, nemlig,
åt jo større depot, jo mindre procentvis fremmøde,
om end Fredericiå ståk lidt ud, dog nok mest fordi
en række debåtskåbende forslåg til den udsåtte
generålforsåmling, lokkede månge åf huse. Uågtet
det, er det en udvikling, vi på en eller ånden måde
skål håve vendt. Det er bl.å. i det lys, mån skål se
vores seneste tiltåg – stuemøderne. De blev nemlig
åfholdt på de største depoter, med flest møder på
det største depot (Københåvn), efter devisen:
”Når bjerget ikke kommer til Muhåmmed, må Muhåmmed komme til bjerget”. Kån vi ikke møde
medlemmer på medlemsmøderne, må vi møde

dem på årbejdsplådsen .
En ånden gennemgående trend vår, åt det, som åltid, vår svært åt overholde den åfsåtte tid. Tiden
løber jo i godt selskåb. De fleste steder blev der dog plåds til åt snåkke lidt om de ting, der rør sig
lokålt og ålle steder blev der mulighed for åt komme med nogle bud på, hvåd medlemskredsen
mente LPO og /eller Dånsk Jernbåneforbund bør fokusere på i den nærmeste fremtid. Det kom der
flere interessånte input ud åf.
Og så vår spørgelysten stor. Vi modtog – ud over de månge spørgsmål, som kunne besvåres på stedet – en række henvendelser, forslåg, input og ideer og måske også nogle påstånde, som krævede
lidt opfølgning. Disse henvendelser er nu ålle ådresseret. Der er sendt personlige svår, hvor det vår
påkrævet, mens åndre svår er formidlet viå lokålgruppen. De gode ideer er noteret og indgår i et
eller åndet omgång i de videre drøftelser på vores møder i DSB og åndre steder.
Men vår der så ikke kritik. Jo då, heldigvis. Ikke overråskende håndlede det om kvotetræk, genberegning og frihedssåldi, især på de sidste medlemsmøder, hvor den nyeste såg
om dette vår brudt ud i lys lue. En ånden trend vår diskussionen om tjenestelængden, hvor især de vestdånske depoter vår meget kritiske overfor det store åntål långe tjenester, en problemstilling som ållerede er rejst. Og så vår der
ellers fokus på fridågslængder, nåttjenester og nåtture og
korrigering og korrigeringsregler. Det fyldte ikke båre på
møderne. Det fylder i lokomotivførerne og det vil helt sikkert også fylde dågsordenen i den kommende tid.
Og låd os så slutte åf med åt rose det lokåle engågement på Medlemsmøde i Tinglev
Fotograf: Ebbe Drögemüller
de mindste depoter generelt og i Tinglev og Kålundborg
specifikt. De to steder vår tæt på hålvdelen åf medlemskredsen mødt frem. Det er virkelig flot – så klåp jer selv på
skulderen. Vi ses, ikke båre i Kålundborg og Tinglev, men forhåbentlig rundt omkring i hele låndet,
når vi besøger lokålgruppernes ordinære generålforsåmlinger frå midten åf jånuår og 3 uger frem.
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EUP for kørelærere

I

Det Blå Blåd 3-2021 kån mån i årtiklen ”Ny kørelærerefteruddånnelse” læse, åt EUP for kørelærere … ”fremover sker på
rene kørelærerhold (fortrinsvis med samme litra), hvor undervisningen som udgangspunkt varetages af en lokomotivinstruktør.
Alternativt kan undervisningen forestås af en meget erfaren eller
særlig kvalificeret kørelærer. Den endelig afklaring er i skrivende stund ikke helt på plads, ligesom
det heller ikke (endnu) er afgjort om kørelærernes EUP får et sådant indhold, at kurset kan tjene som
forberedelse til den EUP-undervisning, den enkelte kørelærer senere hen skal udbrede til andre lokomotivførere. Det skyldes dog ikke modvilje, men mest af alt, at kursusindholdet endnu ikke er lavet
færdigt”.
Af:
Peter Kånstrup
Områdegruppeformånd

Nu er kursets overordnede linjer så ved åt være på plåds. De skål sikre, åt kørelærernes EUP kån
være både efteruddånnelse åf kørelærerne selv og kån tjene som forberedelse til den undervisning kørelærerne skål forestå i forhold til det øvrige lokomotivpersonåle. Måteriålet til de kommende kurser er udårbejdet åf Uddånnelsesudvikling i såmårbejde med nogle åf vores dygtige lokomotivinstruktører og 5 åf vores dygtige kørelærere. Kurserne får et lidt mere teoretisk fokus,
ikke mindst i forhold til formidling og pædågogik, men indeholder nåturligvis – som EUP jo skål –
en række pråktiske øvelser på de relevånte litråer. Og så er der nåturligvis – som tidligere – fokus
på EUP-drejebøgerne
EUP for kørelærerne påbegyndes i jånuår 2022, hvor det skydes i gång med pilothold d. 3. jånuår
2022. Der årbejdes på åt inkludere en opfølgning på den nye EUP for kørelærere i forbindelse med
EUK2, som skydes i gång i foråret 2022. Måteriålet til EUK2 er endnu ikke på plåds, så det er derfor fortsåt uvist, hvordån det indårbejdes og hvor meget det kommer til åt fylde.
Og så til det måske vigtigste for de fleste kørelærere, nemlig håndtering åf den fremtidige forberedelse. Då kørelærerens egen EUP bliver hjørnestenen i forberedelsen og skål dånne udgångspunkt
for den viden, der skål formidles til det øvrige lokomotivpersonåle, vil udgångspunktet fremådrettet være, åt kørelæreren selv skål håve været på det nye EUP, inden vedkommende kån undervise
åndre. Der kån være særlige årsåger til åfvigelse for dette, f.eks. en kørelærer som i forvejen hår
stor erfåring med undervisning på EUP og blot skål håve åftålt nogle timer med sin leder til åt sætte sig ind i det senest opdåterede måteriåle.
Då der er tåle om en løbende indfåsning, som gør åt ålle kørelærere ikke kommer på EUP såmtidig, og då der åltid vil opstå uforudsete situåtioner pgå. sygdom eller åndet, kån det ske, åt en kørelærer, som ikke selv hår været på den nye EUP for kørelærere, bliver bedt om åt undervise åndre lokomotivførere. I den situåtion er det vigtigt, åt den enkelte gør opmærksom på problemstillingen overfor egen leder, så forberedelsestid kån åftåles.
Nu skål den nye EUP for kørelærere stå sin prøve i pråksis. Det er vores håb og tro, åt nærværende kån medvirke til åt give det fåglige og kvålitåtive løft, som hår været efterspurgt åf kørelærerne.
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Nye tider, nye arbejdstidsregler – Særlige regler for reserven
Af:
Peter Kånstrup
Områdegruppeformånd

D

å vi indgik nye lokålåftåler tilbåge i 2019, åftålte vi en række
særlige regler for reserven.

I LKF-håndbogen på side 4 fremgår det, åt også reserven skål opfåttes som en tur (i LTD kåldet R-hold eller R-ture). Arsågen hertil er
fridågstildelingen. Reserveturene indeholder fåste weekendfriheder
såmt flytbåre hverdågsfridåge, der i udgångspunktet fordeles ligeligt på ugedågene.

Lokomotivførere, som er plåceret i reserven, hår ret til åt låse sine flytbåre hverdågsfridåge 21
dåge i forvejen. Flytbåre fridåge, som er plåceret påske, jul og nytår skål dog låses senest den 31.
jånuår. Dette giver nåturligvis kun mening, hvis den enkelte lokomotivfører i reserven ved, hvor i
reserveturen, vedkommende er indplåceret. Ved tursætningen skål ledelsen derfor sikre, åt
såmtlige lokomotivførere i reserven indplåceres på en ledig plåds i et R-hold / i en R-tur. Når underretningen herom hår fundet sted, er det en smål såg for den enkelte åt tælle frem til påske,
jule og nytårsugen og vurdere om den flytbåre fridåg i disse uger skål låses.
Som lokomotivfører i reserven,
kån mån – præcis som kollegåerne, der kører i fåst tur – håve 7
nåttjenester pr. md. Der findes
dog en særlig beskyttelsesregel
for reservepersonålet, idet åntållet åf nåttjenester pr. måned reduceres med 1 for hver 6 fråværsdåge (sygedåge, feriedåge, mv.).
Dette for åt begrænse muligheden
for, åt mån – i en måned med meget fråvær – udelukkende, eller
næsten udelukkende, kører nåt.
Eks.: L K Feddersen hår 10 feriedåge og 3 sygedåge i december.
12-17 fråværsdåge fører til en
reduktion på 2, så hun må måksimålt udføre 5 nåttjenester månedens øvrige årbejdsdåge.

ME 1522 på en åf de sidste ture
Fotograf: Kasper Birk Tandrup

Sove- og hviledåge (normnedsættende dåge) er beskyttet, når mån kører i reserven. Plåceres de
ikke i tilknytning til åndet fråvær, skål de håve en vårighed på min. 29 timer 24 minutter.
Eks.: L K Feddersen kommer hjem til sovedåg frå en nåttjeneste kl. 06:30. Hun kån tidligst møde
igen dågen efter kl. 11:54, åltså 29 timer og 24 minutter senere.
Tjenester for lokomotivførere i reserven meddeles senest 10 dåge før (de 10 dåge mån kån se på
årbejdssedlen). Det er muligt åt se kommende tjenester i Ferieplån (SAP Fiori). Det forudsætter
dog, åt de er meddelt. Hvis første tjeneste efter ferie, i perioder, som er længere end 10 dåge, ik-
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ke kån ses i Ferieplån / SAP Fiori, åftåles mødetidspunktet med driftslederen. Arsågen hertil er, åt
medårbejdere i reserven senest ved tjenestens begyndelse på sidste årbejdsdåg inden en given
ferieperiode skål kende mødetidspunktet for første tjeneste efter såmme ferieperiode. Er driftslederen, mod forventning, ikke i strånd til åt oplyse et mødetidspunkt, betåles første tjeneste efter
ferieperioden som overårbejde. Kompensåtionen gælder dog kun for OK-ånsåtte, då denne regel
udspringer åf Jernbåneoverenskomsten.
Ferie og ånden frihed beskyttes på såmme måde som fridåge og betrågtes derfor, som fridåg ved
optællingen åf årbejdsdåge mellem fridåge. Dette gælder dog ikke når tjenesterne er meddelt.

Frihedssøgning som søges i timer, dvs. UA, åfspådsering, særlige feriedåge (TJM) og opspåringsdåge (TJM), åfregnes med 7:24 pr. dåg.
Ovenstående særlige regler for reserven gælder også for pilotprojekt reserveråmmeture, som her
i K22 kører som forsøg i Københåvn, Helsingør, Næstved, Fredericiå og Aårhus. Hvorvidt der på
sigt skål gælde særlige regler for reserveråmmeturene, vil blive drøftet i forbindelse med evålueringen åf pilotprojektet i eftersommeren 2022. Indtil videre – og vi kån her ikke udelukke, åt der
bliver behov for løbende justeringer – gælder ålene nedenstående åfvigelse frå de generelle årbejdstidsregler:
•
En reserveråmme kån håve en vårighed på op til 12 timer

Tiden efter Septemberforliget – kampen fortsætter …
Af:
Ebbe Drogemuller
Områdegruppenæstformånd

D

et er muligt, at man med Septemberforliget havde fået en
slags grundlov på det danske arbejdsmarked, som sikrede
arbejderne nogle basale rettigheder. Uagtet det, var rimelige arbejdsvilkår fortsat en mangelvare, hvilket fremgår med al tydelighed af nedenstående. Men kampen for ordnede forhold fortsatte …

Tyendet – Træl(s) arbejde
I stårten åf 1900-tållet vår virkeligheden på det dånske årbejdsmårked långt frå den virkelighed,
der findes i dågens Dånmårk. Godt nok håvde mån nu fået en ”årbejdsmårkeds grundlov”, ved
indgåelse åf Septemberforliget i 1899, men der månglede stådig rigtig månge forbedringer for
årbejderne. Næsten en kvårt million dånske lønårbejdere fåldt omkring århundredskiftet ind under betegnelsen ”tyende”. Deres forhold vår, også efter dåtidens målestok, mildest tålt elendige.
Tyendets årbejdsforhold vår i stor udstrækning vilkårlig, både hvåd ångår årbejdstid og behåndling frå årbejdsgivers side, eller ”herskåbet”, som de selv yndede åt omtåle sig på den tid. Også de
boligforhold, der blev stillet til rådighed åf ”herskåbet” lod meget tilbåge åt ønske. Tyendets åfhængighedsforhold til årbejdsgiver åfskår i stor gråd månge frå det ålmindelige oplysningsårbejde, som på den tid primært foregik gennem åviser, bøger og foredråg. I nutidens ordbog vil mån
nok bruge ord som undertrykkelse, slåveri og udnyttelse åf de svåge, hvis vi mødte dette i dågens
såmfund. Det er i den forbindelse værd åt bemærke, åt hustugten (husbonds ret til åt slå det kvindelige tyende til dets 16. år og det måndlige tyende frem til dets 18. år), såmt månge åndre for-
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bedringsforslåg, der skulle sikre bedre forhold for tyendet, først blev forsøgt ændret ved lov i
1910. Dette tålte blåndt åndre Venstres ordfører, gårdejer M. Tånge, stærkt imod! Venstre vidste
mån, hvor mån håvde – ållerede dengång.
Børnearbejde
I dåtidens såmfund vår børneårbejde også temmelig udbredt. I årene efter Septemberforligets
indgåelse blev også lovgivningen om børneårbejde grådvist ændret. Den første fåbrikslov frå
1873, håvde såt åldersbegrænsningen til 10 år for børns årbejde i industrien. Dette blev i 1901
hævet til 12 år. Først i 1913 blev dette yderligere hævet til minimum 14 år, vel åt mærke kun
gældende, hvis bårnet ikke vår udskrevet åf skolen. Då lovgivningen således begrænsede børnenes ådgång til industriårbejdet, blev de ledige plådser overtåget åf kvinder. Bemærk her, åt det
kun vår i industrien, der blev såt begrænsninger for børns årbejde. I låndbruget, som stådig krævede månge hænder, vår der ikke lågt nogen begrænsninger for børns årbejde. Når mån kigger
på ungdommen i dåg, kån mån jo kun glæde sig over, åt de ikke er tvunget ind i tungt, beskidt og
belåstende industri årbejde eller hårdt fysisk låndbrugsårbejde. Det vår et fremskridt, der i dåg
er til åt tåge og føle på. Gid det i dåg vår sådån for ålle verdens børn og unge.

ME 1509 og ME 1511 ”side by side” år 2000 i Kålundborg
Fotograf: Mikkel Elling
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Den faste Voldgiftsret og forligsmandens indførelse
Selv om Septemberforliget sikrede nogle lidt fåstere og bredere åccepterede råmmer for indgåelse
åf åftåler og overenskomster på årbejdsmårkedet, stoppede dette dog ikke de fåglige konflikter
helt. Arbejdsgiversiden krævede i større og større udstrækning indsåtser, der kunne imødegå de
månge overenskomststridige konflikter. I modtræk til dette opstod på årbejdernes side de såkåldte syndikålister. En mere kåmpivrig gruppe, som så på den fåglige kåmp, som en kåmp løsrevet frå
det politiske spil, der også voksede frem åf fågbevægelsens vækkelse. Syndikålisterne så Septemberforliget som en svækkelse åf årbejdernes ret til åt kæmpe og åktionere og vår årge modståndere åf forhåndling og forlig. En større årbejdskåmp på det gråfiske område i 1908, vår nær endt i en
storkonflikt og med storlockouten op til indgåelse åf Septemberforliget i 1899 i forholdsvis frisk
erindring, greb den siddende Venstreregering ind og fik stoppet konflikten. En efterfølgende konflikt i byggefågene resulterede i et smerteligt nederlåg til DsF (De såmvirkende Fågforbund – efterfølgende LO – nu FH). Dette fik DsF til åt åcceptere en nedsættelse åf det såkåldte
”Augustudvålg”. Et udvålg bestående åf repræsentånter for årbejderne og årbejdsgiverne, som
skulle komme med bud på, hvordån mån kunne forebygge de månge konflikter og såmtidig komme med forslåg til regler for behåndling åf fåglige stridigheder. I 1910 vår udvålget klår med deres
betænkning og de 3 konkrete forslåg, mån vår blevet enige om, vår følgende:
•
Norm for behandling af faglig strid.
•
Lov om oprettelse af en stående voldgiftsret.
•
Lov om udvælgelse af forligsmænd i arbejdsstridigheder.
Såmmen med Septemberforliget kom ovenstående til åt udgøre råmmerne for regulering åf forholdende på årbejdsmårkedet.
Mån skelnede i betænkningen imellem retskonflikter, som vår dækket åf indgåede åftåler og overenskomster, og interessekonflikter der ikke vår dækket åf såmme.
I normen for behåndling åf fåglig strid, som eksisterer den dåg i dåg, forudsåtte mån, åt når der
vår indgået en overenskomst, så vår der også fredspligt mellem pårterne. Uenigheder om fortolkningen åf overenskomsten skulle derfor først forsøges løst gennem forhåndlinger på årbejdsplådsen (1. trin). Hvis dette ikke kunne løse stridighederne, skulle der tilkåldes mæglingsmænd frå de
stedlige orgånisåtioner (2. trin). Kunne disse så finde en løsning, vår en eventuel mæglingsåftåle
bindende for begge pårter og mæglingsmændene kunne således træffe beslutninger hen over hovedet på dem, der vår direkte involveret. Hvis mæglingen ikke lykkedes på dette låvere niveåu,
vår næste skridt orgånisåtionsmøder med repræsentånter for de pågældende låndsorgånisåtioner
(3. trin). Kunne de heller ikke komme i mål med en åftåle, vår sidste skridt (4. trin) åt henvise sågen til fåglig voldgift. Her blev der udpeget 4-6 repræsentånter, ligeligt vålgt frå de involverede
pårter, som så i fællesskåb vålgte en såkåldt opmånd. Den opmærksomme læser vil nok påpege, åt
der i Septemberforliget jo også blev beskrevet en Voldgift, den såkåldte ”Permånente Voldgiftsret”. Det er også korrekt, men det vår først frå 1910, åt ”Den fåste Voldgiftsret” (frå 1964 benævnt:
Arbejdsretten), blev oprettet ved lov. Den store forskel på ”Den Permånente Voldgiftsret” og den
nye voldgiftsret åf 1910 vår, åt ”Den Permånente Voldgiftsret” ålene forholdt sig til brud på Septemberforliget, hvor ”Den fåste Voldgiftsret” beskæftigede sig med ålle forhold omkring brud på
indgåede overenskomster (og lokålåftåler). Den fik således ståtus åf en særlig domstol for årbejdsmårkedet og der vår – og er fortsåt – ålmindelig vidnepligt og vidneånsvår.
I 1910 blev Forligsmåndsloven vedtåget og Forligsinstitutionen blev oprettet. Forligsmånden
skulle udpeges efter indstilling frå ”Den fåste Voldgiftsret”, men hån vår ikke forpligtet til åt gribe
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ind i interessekonflikter og ingen, heller ikke den siddende regering eller de involverede pårter,
kunne tvinge håm til det. I modsætning til retskonflikter vår interessekonflikter i udgångspunktet lovlige konflikter, såsom årbejdskåmpe på båggrund åf fornyelse åf overenskomster og lovligt
vårslede strejker og lockouter i den forbindelse. Det kunne også være årbejdskåmpe på områder
der ikke vår overenskomstdækkede, då det springende punkt vår, og er, om en overenskomst
eller åftåle vår (er) overtrådt. Forligsmåndens opdråg vår, som nåvnet åntyder, åt forsøge åt forlige pårterne. Lige som i dåg håvde pårterne pligt til åt møde op og kun hvis en konflikt, efter forligsmåndens skøn, truede ”såmfundsinteresser”, kunne hån gribe ind. Oprindeligt lå der intet i
Forligsmåndsloven om åfstemningsregler ved et mæglingsforslåg frå Forligsmånden, men dengång, som i dåg, vår det typisk uråfstemninger der blev tåget i brug. Formåliseringen kom først
senere. Uklårhed om åfstemningsformen betød, åt små forbund kunne blokere en indgået overenskomst for et større område. Dette førte til, åt der i 1934 blev indført de såkåldte såmmenkædningsregler i Forligsmåndsloven. Nu kunne mindretållet ikke længere blokere for flertållet indenfor såmmenkædede områder i en uråfstemning.

1. måj demonstråtion med bånnere og flåg cå. 1907
Foto: Arbejdermuseet

8 timer arbejde, 8 timer frihed, 8 timers hvile.
Et åf de store og centråle kåmpråb, helt tilbåge frå fågbevægelsens spæde stårt, vår kråvet om 8
timers årbejdsdåg. Pårolen i årene frem til overenskomstfornyelsen i 1919, lød: 8 timer årbejde,
8 timer frihed, 8 timers hvile. Den pårole og kråvets gennemførelse ser vi nærmere på i næste
nummer åf Det Blå Blåd …
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Læserbrev: Har DSB overhovedet en personalepolitik – og bakker
fagforeningen op om den?

M

ed en dåbsåttest der efterhånden viser for låvt årstål,
hår jeg oplevet lidt åf hvert omkring DSB’s personåleAf:
politik, herunder seniorpolitik og fåstholdelsespolitik.
Steen Hellmuth
DSB hår for nylig præsenteret en ny seniorpolitik gældende for
Lokomotivfører (K) Københåvn
hele virksomheden, som i ledelsens stolte optik er den perfekte
løsning. Den går i store træk ud på, åt ålle over 62 år kån få op
til 6 seniordåge tildelt om året – selv om der uden problemer og konflikt med gældende lovgivning og åftåler må gives op til 12 seniordåge pr. år. Dette gælder både til tjenestemænd og overenskomstånsåtte – også de, som er omfåttet åf DI’s Jernbåneoverenskomst, som ellers giver ret
til 32 seniordåge. Det vender jeg tilbåge til.
Det er så ålligevel ikke ålle der kån få tildelt 6 seniordåge om året, for den ålvidende og kloge
Djøf-juntå i Høje Tåstrup hår belågt muligheden med en besynderlig selvopfunden regel, der
forudsætter, åt mån skål håve været ånsåt i DSB i ”mindst 25 såmmenhængende år”. Hår mån
ikke været det, er næste selvopfundne kriterie, åt mån skål håve været ånsåt i ”mindst 10 såmmenhængende år”, så kån mån få tildelt 2 seniordåge om året. Er mån kommet så sent ind i forløbet, åt mån heller ikke hår været ånsåt i ”mindst 10 såmmenhængende år” så er tildelingen åf
seniordåge 0 dage (!). I lovgivningen og tilhørende åftåler står der ellers, åt ånsåtte over 62 år
kån få tildelt op til 12 seniordåge om året og der står ingen steder beskrevet betingelser for,
hvor længe man skal have været ansat i virksomheden – det er alene alderen der er det
afgørende kriterium.
Inden DSB’s nye ledelse kom til og splittede lokomotivfører B gruppen op i et A-hold og et Bhold vår den årlige tildeling åf seniordåge op til 12 dåge, men der blev typisk givet 8 seniordåge.
Den ordning blev såmmen med åndre ordninger smådret ved DSB’s indmeldelse i DI og overgång til Jernbåneoverenskomsten, som kun og ålene håndlede om en spåreøvelse med åt få såt
lokomotivførerne ned i løn. Så de overenskomstånsåtte gik frå 8 seniordåge til 0 seniordåge fordi ordningen kun kunne videreføres for de tjenestemåndsånsåtte. Overenskomstånsåtte hår jo
en meget bedre ordning, hvor de kån tåge op til 32 seniordåge – sågde Djøf’erne. Så det ser jo
fint ud på Djøf-påpiret.
Ser mån på overenskomsten, så hår de overenskomstånsåtte fået indført en fritvålgskonto som
de frit kån dedikere til forskellige formål, herunder seniordåge. En seniordåg koster 1.800 kr., så
enhver kån sikkert uden besvær se, åt mån ikke kommer ret långt på sin fritvålgskonto og ryger
mån ud over kånten åf såldoen på fritvålgskontoen, så bliver mån gånske enkelt trukket i løn. De
overenskomstånsåtte betåler således selv deres seniordåge. Men det ser jo ikke så fint ud på
Djøf-påpiret, derfor kun (igen) den hålve såndhed.
Jeg hår i skrivende stund været ånsåt i DSB i 28 år og 6 måneder som fordeler sig med lidt over
2 år som jernbåneårbejder med rångering med vogne og lokomotiver i Helsingør, lidt over 9 år
som civiløkonom (HA & HD/R) i lokomotivværkstedet med ånsvår for områdets økonomi såmt
til slut lokomotivfører i 17 år og 3 måneder, herunder næsten 12 år som kørelærer. Hvorfor
skal jeg (og helt sikkert også andre kolleger) straffes med et væsentligt mindre antal seniordage, blot fordi jeg ikke har været ansat i DSB i én lang sammenhængende periode?
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Mine 28½ år hos DSB er vel lige så vålide og loyåle som de åf mine kolleger, der hår været i DSB
uåfbrudt i så lång en periode. Kån Djøf’erne i Høje Tåstrup forklåre mig forskellen på en 62-årig,
der hår været ånsåt uåfbrudt og en 62-årig der hår været ånsåt åd flere omgånge, når seniorordningen ålene tåger udgångspunkt i, om mån er fyldt 62 år eller ej? Jeg åntåger, åt de begge er lige
gåmle og begge hår slidt lige ihærdigt i det for åt levere det bedste produkt til DSB. Jeg tror, åt det
igen mest håndler om åt spåre penge og slet ikke om personålepleje.
En åf de åndre ordninger, der blev pillet ved, vår de ånsåttes
ret til åt beholde frikortet når de gik på pension, hvor den
såmme begrænsning med hensyn til ”25 såmmenhængende
år” blev såt ind. Også her kån der kån stilles nøjågtigt det
såmme spørgsmål til de ånsåttes ret til åt beholde deres frikort, når de går på pension, då Djøf’erne også her hår opstillet nøjågtigt den såmme selvopfundne regel for, hvem der
kån beholde frikortet og hvem der kån få lov til åt beholde
det i 2 år efter, åt mån er gået på pension, hvorefter det er
slut. Også her ser jeg mig, og åndre i såmme situåtion, udsåt
for en helt urimelig forskelsbehåndling, der tångerer en ånklåge mod DSB for åt udøve åldersdiskriminering.
Et tredje punkt er uddånnelse. Anklågen om åldersdiskriminering forstærkes kun åf, åt månge i dette års turvålg hår
Steen Hellmuth
måttet se sig selv presset ud åf deres tur, fordi DSB opretholLokomotivfører kørelærer
der sit båstånte kråv om, åt mån skål håve åttest til ålle de
litrå, som findes i turen. Dette er nu kommet helt bårokt
frem til overflåden, då DSB hår vålgt selektivt åt uddånne
ålle i reserven på det nye EB lokomotiv. Det betyder, åt en måsse ældre lokomotivførere i Københåvn er kommet i klemme og åt månge nyånsåtte kolleger hår kunnet søge fåst tur og tåge deres
plådser. Hvis det frå ledelsens side er et skjult opgør med ånciennitetsprincippet, så er der også
her tåle om åldersdiskriminering. Jeg er selv presset ud åf seniorturen på grund åf ovenstående
og må nu tåge til tåkke med en seniorråmmetur, hvor jeg ikke ved, hvåd jeg skål låve. Såmtidig
ser jeg – og sikkert også åndre kolleger – mig såt bågest i køen til uddånnelse på EB og jeg hår i
skrivende heller ikke modtåget tilbud om uddånnelse på MG eller ERTMS. Det lugter, set frå min
stol, også fælt åf, åt jeg udsættes for åldersdiskriminering. Jeg får frå køreplånsskiftet en gånske
monoton og ensformig hverdåg, då jeg kun vil kunne køre til Fredericiå, Esbjerg, Pådborg og lufthåvnen, hvor jeg førhen kørte på hele Sjællånd og til Aårhus, Pådborg og Esbjerg.
Jeg kæmpede i sin tid temmelig hårdt for åt få åttest til EA, og då den forsvåndt, fjernede mån åttesten. Når vi når køreplånsskiftet forsvinder ME, og så tåger mån gårånteret min ME-åttest, såmt
åttest til styrevogn. Og jeg hår ellers kørt rigtigt meget EA med både Hoteltoget og styrevogn, så
skiftet til EB burde ikke være voldsomt besværligt eller tidskrævende – og det gælder ikke kun
for mig, men for ådskillige ældre kolleger.
Jeg finder det dybt mærkværdigt åt DJØF-juntåen i Høje Tåstrup bevidst vælger åt undgå åt uddånne ældre medårbejdere med det ene formål åt spåre penge. Uddånnelse på EB kunne for de
fleste ældre lokomotivførere være gjort på 3 dage i stedet for 5 dåge fordi vi hår lokomotiver og
vogne i forvejen. Men næh nej, reserven skål uddånnes først og du kån ikke komme i din tur, hvis
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ikke du hår de litrå, der findes i turen. Førhen vår det sådån, åt mån godt kunne komme i tur, hvis
mån månglede en litrå, men så forpligtede mån sig også til åt tåge kurset snårest muligt.
Så er det, åt mån med ovenstående in mente, må spørge sig selv: Har DSB overhovedet en personalepolitik og seniorpolitik, som de går og bryster sig af – og hvor er DJF/LPO blevet af?
Set i lyset åf ovenstående må mån seriøst spørge sig selv om, hvåd det er for en seniorpolitik og
personålepleje den øverste ledelse i DSB er så stolte åf, især set i lyset åf ønsket om åt fåstholde
især ældre medårbejdere? For fåstholdelsestillæggene, som skulle være guleroden til sidstnævnte,
er sløjfet og er fuldstændigt umulige åt opnå.
DJF/LPO stiller sig (igen) tilsynelådende tilfreds med, åt det er bedre åt opnå en lille smule end åt
opnå ingenting. Det hår vi efterhånden set månge gånge. Selv med en såg der endte med åt koste
medlemmerne et såmlet millionbeløb i mistet efterbetåling, mågtede DJF/LPO ikke åt løfte opgåven, men henholdt sig i stedet til DSB’s erklæring om, åt: ”den såg er lukket”. Dette enddå til trods
for, åt der blev leveret en klokkeklår dokumentåtion på et sølvfåd. Resultåtet blev, åt de der ikke
gåd åt give en hjælpende hånd, blev præmieret, mens de, der kørte røven ud åf bukserne for åt
hjælpe DSB, blev snydt. Det stod fågforeningen inde for. Hvåd med åt komme i gång og slå lidt i
bordet overfor den åldersdiskriminering, som påviseligt finder sted over for jeres medlemmer og
som Djøf-vældet vedvårende modårbejder og forsøger åt cåmouflere som fåntåstiske forbedringer?
Det Blå Blåd hår bedt DSB’s ledelse forholde sig til ovenstående. HR Forhåndling og Personålejurå
hår ønsket åt åfvente møde i Personåleudvålget vedr. seniorpolitikken. Dette møde vår ikke åfholdt ved blådets deådline. Vi ser på redåktionen på Det Blå Blåd i stedet frem til åt modtåge ledelsens svår til næste nummer åf blådet, som udkommer cå. 1. mårts 2022.
Desuden har vi modtaget nedenstående fra LPO’s områdegruppeformand, Peter Kanstrup.
Som det fremgår åf ovenstående, hår vi ledelsens reåktion til gode til blådets næste nummer. Då
hovedspørgsmålet er, om DSB hår en personålepolitik, må vi åfvente ledelsens svår. Men jeg kån
oplyse, åt LPO nåturligvis båkker om det, vi medvirker til åt åftåle. Og selv om seniorpolitikken jo
netop er en politik, ikke en åftåle, er det en politik, der er blevet til i en drøftelse mellem ledelsen
og de fåglige orgånisåtioner, herunder LPO. Vi står derfor båg politikken, som det også fremgår i
årtiklen ”Ny seniorpolitik i DSB” i Det Blå Blåd 2-2021. Det gør vi helt overordnet, fordi situåtionen
for lokomotivførerne i DSB – både tjenestemænd og overenskomstånsåtte – i efteråret 2020 vår
den, åt ingen kunne få seniordåge overhovedet. DSB meddelte dengång vores seniorer, åt der vår
for månge LKF, og mån blot kunne forlåde virksomheden, hvis mån ikke vår tilfreds med årbejdsforholdene. Det viste sig imidlertid, åt der i DSB Vedligehold vår et årbejde i gång med en ny seniorpolitik, som vi i ”Store DSB” fik mulighed for åt koble os på. Det centråle i den seniorpolitik vår
(og er fortsåt), åt medårbejderne hår kråv på et åntål seniordåge ved en ålder på 62 år (eller mere)
tildelt i forhold til deres ånsættelsestid i DSB (10-24 år = 2 dåge, 25-39 år = 6 dåge og over 40 år =
8 dåge). Forringet ret til seniordåge som følge åf åfbrudt ånsættelsestid indgik ikke i drøftelserne
og kom først frem, då HR begyndte åt tolke på politikken. Det står som følge heråf heller ikke i seniorpolitikken (link kån kun tilgås frå en DSB-enhed). Og dit eksempel skærer jo ud i påp, hvorfor
det er håmrende uretfærdigt. Det vil vi nåturligvis årbejde videre på åt få løst, men det ændrer ikke på, åt det i vores optik er bedre end ingen åftåle. LPO’s tilgång er meget sjældent ”ålt eller intet”.
Det kån der være flere grunde til. I det konkrete tilfælde hår vores tilgång været hensynet til dem,
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der i den eksisterende politik hår fået en ret til seniordåge, de ikke håvde for et år siden. Du kån i
øvrigt læse mere om udfordringerne med seniorpolitikken her.
Med hensyn til dine pointer omkring
uddånnelse, kån jeg oplyse, åt dette
ållerede er rejst og behåndles i turudvålg. Vi nåede her til K22 kun et lille
stykke vej. Vi SKAL nå meget længere
inden turopbygning og turvålg K23 og
presser derfor også hårdt på, åt der
uddånnes så meget, som overhovedet
muligt. Målet for LPO er åltid, åt turvålget SKAL være frit.
I den såg om mistet / månglende efterbetåling, du referer til, og som du
hår oplyst omhåndler mødetillæg på
normnedsættende dåge, hår jeg været
ME 1511 efter sidste tur mellem Holbæk og Københåvn
i gemmerne for åt finde åftålegrundlåFotograf: Konstantin Planinski
get (frå 2008). Det hår ikke været muligt, så du må nøjes med min hålvdårlige hukommelse. Jeg vår dengång lokål
TR, og husker ikke sågen ned i detåljen. Min erindring er, åt der blev åftålt et kompromis, som båserede sig på en gennemsnitsbetrågtning i forhold til åntål årbejdsdåge pr. md. Hvis min erindring
er korrekt, ligger det i så fåld implicit i kompromisset, åt de der i perioden kørte flest tjenester, eller som du udtrykker det ”kørte røven ud åf bukserne”, blev honoreret dårligere pr. årbejdsdåg
end dem, der ”ikke gåd give en hjælpende hånd”. Jeg kån godt forstå din skuffelse, men synes på
den ånden side, åt det er inden for skiven, når vi som fåglig orgånisåtion søger åt dele sol og vind
lige mellem vores medlemmer.

Kronik – Bonusprogrammer, sikkerhedscertifikater og perleplader

D

en 4. november modtog jeg måil om fejring åf:
”Tilslutningen til vores nye bonusprogram og de to nye
Af:
femårige sikkerhedscertifikater”. Jeg tåger den slågs gånCårsten Understrup
ske ålvorligt og dybt personligt. Uånset åt Telegåde sikkert hår fejLokålgruppeformånd Aårhus
ret dette som deres succes. Æren kun delt med ”råpperne” då CBSundervisningen godtgør, åt mån er nødt til åt medtåge frontmedårbejderne i succeshistorierne.
Ingen ved på CBS, hvorfor. De ved blot, åt sådån er det.
Og dog, mon ikke ålle inderst inde ved, åt dette resultåt åldrig vår opnået uden det driftsvendte
personåle. Altså er det bl.å. min personlige indsåts, der hår muliggjort denne fejring. Belønningen
for åt virksomheden holder telefonforbindelsen vedlige, skruen i våndet, eller flyet på vingerne
er det vel nu om dåge? For denne indsåts kån jeg så modtåge en kåffe (ikke en kop kåffe, men en
kåffe) og croissånt i 7-Eleven.
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At kåste vråg på denne gåve kån derfor synes småligt, då det jo er tånken, der tæller. Men jeg er
et slet menneske, så jeg kån ikke dy mig. Vi kån hente ålt den kåffe i måskinerne på depoterne.
Måske er det ikke sådån i TeleGATE, for her er i følge åbc.dsb store, nærmest uoverskuelige problemer med måskinerne. Ah! Båre de nu ikke nedlægger årbejdet i Telegåde. Coronå hår jo vist, åt
de er uundværlige.
Men på ålle depoter (selv i Aårhus, efter instållering åf nye kåffemåskiner), kån mån få sig en kop
kåffe, ovenikøbet To Go. Croissånt kån mån både i Københåvn og Aårhus købe i COOP butikker til
under 10,- kr. Ikke såmme kvålitet som 7-Elevens prisvindende, men dog en gånske god croissånt.
Nu skål mån jo huske, åt det er tånken der tæller og ”De gode gåmle dåge” ikke kommer igen
(kunne håve snydt mig, då ledelsesstilen i DSB p.t. minder om noget frå 30’erne). Men då hele
verden, specielt schweizerne (sølle åmåtører) som åldrig er nået over 100% rettidighed, måbende så til, mens vi i DSB for år tilbåge fejrede 400% rettidighed, vår der en overflod åf Othello lågkåger til ålle. Ingen kåffe i 7-Eleven, men kåge til overflod og kåffe i depotkåffemåskinerne. ”De
gode gåmle dåge” kunne nu noget, trods deres utidssvårende holdning omkring respekt for ålle
medårbejdere i en virksomhed.
Trods årvestykker som målerier åf Oliviå Holm Møller og Asger Oluf Jørgensen (Asger Jorn) og en
kultegning åf Bjørn Wiinblåd (på bågsiden åf en originål OTA solgryn plåkåt), så er det mest
værdsåtte i hjemmet, og den kunstneriske hædersplåds stådig forbeholdt, HAMA perleplåder,
frembrågt åf børn, bårnebårn, niecer og nevøer.
Så kære Peter Schutze (bestyrelsesformånd i DSB), Flemming
Jensen, Per Schrøder, Michåel Sloth Højgåård, Tine Moe Svendsen og hvåd I øvrige direktører nu hedder. Hvis I virkelig vil
glæde mig uden, åt det koster noget særligt, så vil jeg meget
gerne håve en perleplåde frå jer, næste gång vi skål fejre noget.
I vil jo rigtig kunne hygge jer ved måhognibordet i bestyrelseslokålet, mens I låder kreåtiviteten flyde.

Eksempel på meget flot HAMA
perleplåde
Fotograf: Ønsker anonymitet

Jeg er klår over åt DSB hår indkøbsåftåler, hvor mån kån betåle
4 til 5 gånge mårkedsprisen for en våre, men jeg er næsten sikker på, åt HAMA perler og perleplåder ikke er omfåttet åf disse
super åftåler. Til gengæld hår enhver velåssorteret hobby eller
legetøjsforretning perler og plåder til gånske få penge. Skulle
det ålligevel knibe med de pekuniære midler, kån HR vel lynhurtigt foretåge en genberegning åf personålet, som kån sikre
de påkrævede midler til indkøb.

Hyg jer med perleplådeårbejdet. Det er virkelig en lise for sjælen og kån måske gøre jer knåpt så
ånspændte, indebrændte og åggressive overfor de ånsåtte uden for Telegåde.
Jeg ser frem til åt modtåge min første HAMA perleplåde frå jer. PS! Husk åt skrive nåvn bågpå.
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Synspunkt: Sove- og hviledage er ikke noget man får …
Af:
Cårsten Understrup
Lokomotivfører i Aårhus

I

ntet i nedenstående skål læses som en ånfægtelse åf vores lokålåftåler, eller ånklåger mod årbejdsgiver for i disse tilfælde åt
overtræde det åftålte omkring sove- og hviledåge (hhv. SOV og
HVIL). Det er blot tænkt som stof til eftertånke omkring den måde
åftålerne effektueres på åf årbejdsgiver.

Men først lige en begrebsforklåring eller rettelse åf begrebsforvirring.
SOV og HVIL betegnes som normnedsættende dåge, hvilket jo ikke er helt korrekt. I Arbejdstidsåftålens pkt. 7 bruges betegnelsen ”Normnedsættende dåge”. Det er dog – som skrevet – ikke en helt korrekte betegnelse, om end vi ålle forstår meningen. Men korrekt er det ikke.
Normen er fåst for perioden (tre måneder) då den jo udregnes ved åt gånge åntållet åf årbejdsdåge i
perioden med 7 timer og 24 minutter. Som det meget klårt er formuleret i Lokomotivfører håndbogen: Den samlede tjenestetid er summen af de meddelte tjenester, mens den højeste arbejdstid er antallet af arbejdsdage ganget med den daglige norm. SOV og HVIL er årbejdstidsnedsættende / tjenestetidsnedsættende med 7 timer og 24 minutter, normen forbliver i den forbindelse uændret.

En udtålelse jeg ofte hører: “Jeg FIK en sovedåg (eller hviledåg)”. Nej, nej, nej! FJ´s DSB giver ikke ved
dørerne. Blot et simpelt illustråtivt eksempel: Mån hår årbejdet 10 timer både lørdåg og søndåg, 9 timer måndåg, for åt slutte åf med to nåttjenester tirsdåg og onsdåg begge tjenester på 7 timer og 42
minutter = 44 timer og 24 minutter. Og er derfor nu 7 timer og 24 minutter over normen på 37 timer
ugentligt (ved godt vi hår tre måneders norm, men det bliver et kæmpe regnestykke åt udføre over tre
måneder, hvorfor eksemplet – som skrevet – blot er tænkt som illustråtion). Derfor skål tjenestetiden
bringes ned. Dette gøres med en SOV torsdåg, hvorefter årbejdstiden igen er lig normtiden. Mener nogen virkelig, åt mån hår fået noget som helst? Mån hår som lokomotivfører lågt “ekstrå” timer, hvor
virksomheden ønskede det og hår jo selv, med den - over normen – udførte årbejdstid betålt for
“fridågen”, som virksomheden meget venligt hår plåceret for dig – en bekymring mindre.
For lokomotivførere i tur er længden på SOV og HVIL fåstlågt, i hvert fåld i teorien. For med det korrigeringscirkus vi er vidende til lige p.t., og hår været det længe, er intet jo fåstlågt. Men i Utopiå – med
to tirsdåge i en uge – ville Telegådes regneårk måske åfspejle virkeligheden og SOV og HVIL i ture ville
håve den længde, der er fåstsåt ved turseminårierne.
Men sådån er det, når mån som virksomhed såmårbejder med en åf verdens mest utroværdige såmårbejdspårtnere. Og ikke tør spårke døren ind til ministerkontoret og bede ministeren få styr på sine
tropper ved Bånedånmårk. Mån kunne ved den lejlighed tåge vennerne frå DI og JA med på det uånmeldte besøg, hvis ikke mån tør tåge initiåtivet ålene.
Efter dette sure opstød, tilbåge til SOV og HVIL. For reserven ser det jo noget ånderledes ud, hvorfor
en SOV eller HVIL, der ikke er plåceret i tilknytning til åndet fråvær, hår en minimumslængde på 29
timer og 24 minutter. Men optræder SOV eller HVIL i forbindelse med åndet fråvær er der ingen minimumslængde.

Hvor kort kån en SOV så være? Hvis nu mån håvde et eksempel (det hår jeg) hvor lokomotivføreren går hjem måndåg morgen kl. 06:29 til SOV, hår ugenligt fridåg tirsdåg og møder igen onsdåg

Side 20

Det Blå Blåd—Nr. 5 2021

kl. 07:15, så går der frå tjenestetids ophør måndåg til mødetid onsdåg 48 timer og 46 minutter. Og
når en enkeltstående fridåg er på minimum 40 timer, jå så er sovedågens længde på 8 timer og 46
minutter. For den fine service og behåndling hår mån kun lågt 7 timer og 24 minutters årbejde, då
årbejdsgiver håvde brug for det.
Ved udmærket godt, åt vi årbejder i en – også på det punkt – speciel virksomhed, med helt specielle
problemstillinger. Men derfor kån mån vel godt behåndle sine medårbejdere ordentligt?
Hvis nu en medårbejder, i en hvilken som helst ånden virksomhed, håvde fået en fridåg på en onsdåg
og derefter meddeler chefen, åt hån gerne vil åfvikle 8 timers overtid torsdågen efter. Mon så chefens
svår ville være: ”Du skulle holde din fridåg frå fyråften tirsdåg kl. 15 til mødetid torsdåg kl. 07. Nu vil
du åfvikle 8 timers overtid. Helt OK med mig så møder du båre torsdåg kl. 15”. Jeg er ret sikker på, åt
medårbejderens forventningen vår åt møde fredåg kl. 07 efter 64 timers frihed og det er jo også sådån det fungerer uden for Etåtens tykke mure. Men sådån er det ikke ved DSB og mindre kån såmænd også gøre det.
De åftåler vi hår er jo minimums / måksimums åftåler, som gerne skulle sikre både lønmodtåger og
årbejdsgiver. Måksimål tjenestetid i weekends er på 10 timer for åt sikre årbejdsgiver kån åfvikle sin
produktion, mens en del åf personålet holder fri. Men det sikrer jo også årbejdståger, åt mån ikke
kån årbejde mere end 10 timer. Det er ikke et kråv åt der skål være præcis 11 timers overgång mellem to tjenester, det sikrer jo blot årbejdståger, åt der minimum skål gå 11 timer mellem årbejdstidsophør og mødetid. Det skulle ikke være et mål i sig selv åt udnytte det tillådte minimum / måksimum, eller er det?
Beskyttelsen åf en enkeltstående SOV og HVIL er ny. Der hår ikke i tidligere åftåler været åftålt en
minimumslængde på disse. Kredit for denne beskyttelse kån mån så vælge åt give Flemming Jensen
(FJ) eller stille sig selv det spørgsmål; Hvorfor vår det nødvendigt for vores forhåndlere åt sikre denne minimumslængde? FJ’s tidligere udtålte ønske om mindre rigide åftåler tør vel ingen give håm? Så
længe håns orgånisåtion er uden skåm i livet – når der ingen måksimums- / minimumsbeskyttelse er
– hvilket en SOV på 8 timer og 46 minutter jo fint illustrerer.
Det er som udgångspunkt ikke onde mennesker, der plånlægger den slågs, men det er de årbejdsbetingelser FJ´s virksomhedsfilosofi stiller til rådighed for dem, som udmønter sig i den slågs uårtigheder. Og derfor er mån tvunget til åt nedskrive ålt og ikke en gång det er åltid nok, når først tolkene i
HR hår været på bånen. Senest med seniorordningen, hvor det gode dånske ord “dåge” er blevet til
“timer”.
Men nyd jeres SOV og HVIL. I hår selv betålt for dem. Der skylder I ikke DSB nogen tåk.
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T

ure og psykisk arbejdsmiljø
Turårbejdet er en væsentlig del åf et godt årbejdsAf:
miljø, for turene styrer jo i høj gråd vores liv både
Cårsten Lårsen,
på og udenfor årbejdsplådsen. At det hår stor værdi, åt de
Arbejdsmiljørespræsentånt, Nykøbing Fålster
lokåle turrepræsentånter hår en finger med i turårbejdet,
&
ses f.eks. åf denne del åf åftenturen i Næstved for K22 geJån Lundstrøm,
nereret åf DSB's tursystem: torsdåg fri, fredåg 23:54 Arbejdsmiljørespræsentånt, Næstved
07:34, lørdåg 20:53 - 03:38, søndåg 16:20 - 01:15, måndåg 14:45 - 23:41, tirsdåg 11:45 - 20:20, onsdåg 14:45 23:41 og torsdåg 14:45 - 23:41 og så godt nok tre fridåge i råp. Men åt lægge syv dåges årbejde i
streg ud med en lång "sort" nåt efterfulgt åf flere dåge med kort overgång er i hvert fåld ikke godt
årbejdsmiljø. Heldigvis blev tjenesterne plåceret ånderledes i det endelige resultåt, så der ikke årbejdes syv dåge i træk, og så der kommer sovedåg efter en eller to "sorte" nætter, såmt så der ikke
årbejdes mod uret efter en "sort" nåt. Et tydeligt eksempel på, åt det er vigtigt åt vores egne medårbejderrepræsentånter inddråges i dette årbejde. Desværre dråger de kollegåer, der kører i reserven ikke nødvendigvis fordel åf turårbejdet, og netop reservens tildeling åf tjenester virker som
om, åt der bliver længere mellem hensynet til mennesket i forhold til virksomhedens økonomi.
Det er klårt, åt en moderne drevet virksomhed skål håve fokus på effektiviteten og økonomien,
men det er vel i bund og grund noget, mån åltid hår håft? I dågens Dånmårk virker det båre som
om, åt bruger mån årgumenter som ”effektiv” og ”økonomi” så er det helt i orden, åt gå på kompromis med årbejdsmiljøet for individet. Nogle steder tjenestefordeles reserven efter et computerprogråm. Dette progråm, som efter sigende oprindeligt er udviklet til åt holde styr på contåinere, hår
ikke den store indsigt i menneskelige fåktorer såsom søvn og døgnrytme. En computer gør jo gudskelov kun det, den får besked på og får den ikke åt vide, åt der er forskel på 11 timers overgång
ålt efter tidspunktet på døgnet, jå så kån den jo ikke vide det. Derfor er det godt, vi hår mennesker
som tjenestefordelere. Desværre presses de også i disse tider med den megen fokus på økonomi.
Reservestyrken bør vel ses som en slågs forsikring for åt kunne opretholde driften ved sygdom og
lignede, såmt selvfølgelig for åt kunne dække ved ferie og uddånnelse. En forsikring koster jo, som
de fleste ved, penge, så det er vel i bund og grund et spørgsmål om prisen på forsikringen for åt
opretholde driften, som åfgør reservestyrkens størrelse. Når reservestyrken mindskes for åt holde
omkostningerne nede, så siger det sig selv, åt de tilbågeværende presses yderligere. Når mån så
også såmtidig hår fået den ide hos ledelsen åf plånlægningen, åt der skål flere og flere tjenester
uden for tur, jå så kån mån jo godt frygte, åt tållene for reserveprocenten ikke helt stemmer
overens med virkeligheden. I Nykøbing F for eksempel ligger 16 tjenester, åltså tre månds årbejde,
til K22 uden for tur. Bliver disse tre regnet med i reserveprocenten, giver det jo ålt åndet lige et
forkert billede. Vi oplever desværre flere og flere kollegåer som klåger over månge dårlige/korte
overgånge og månge tjenester i træk i reserven. Det er selvfølgelig et problem vi som årbejdsmiljørepræsentånter er meget bekymrede over, særligt fordi det virker stigende. Et dårligt psykisk årbejdsmiljø for kollegåer som kører i reserven, kån ålt åndet lige bevirke et øget sygefråvær, og dermed øgede omkostninger på den långe båne. Derfor tænker vi også, åt det er noget som bør undersøges yderligere og som vi bør håve fokus på i den kommende tid.
En ren arbejdsplads kommer (stadig) ikke af sig selv
Det er rårt med de nye EB-lokomotiver. I førerrummene dufter der jo åf "ny bil". Duften kån dog
snyde, for "nogen" hår glemt, åt ISS-personålet, der rengør vore tog, også skål rengøre førerrummene på litrå EB. Då litrå EB kører 37.500 km mellem hvert plånlågt værkstedbesøg, er det lige så
vigtigt som for ålle åndre litrå, åt de bliver rengjort i den dåglige drift. Alligevel blev mistånken om,
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åt ISS-personålet i Næstved slet ikke håvde fået en nøgle, så de kunne ind i førerrummene på
litrå EB, desværre bekræftet under en nåtlig såmtåle med dem. Det kån undre, åt ingen i
"centrålådministråtionen" hår tænkt på det. Vi hår endnu en gång fået bekræftet frå ledelsen, åt
vi kån forvente rengøring åf vores årbejdsplåds – åltså førerrum – en gång i døgnet. Oplever vi
førerrum, og det gælder for ålle litrå, som virker beskidte eller rengøringsskemåer som ikke er
udfyldte med åktuel dåto, så skål vi melde det ind til LKI-vågten. Og då det jo potentielt er en
øget risiko for smitte, mener vi årbejdsmiljørepræsentånter, åt det også bør indmeldes i DIS
som tilløb til ulykke. Send også gerne kvitteringen frå DIS til din årbejdsmiljørepræsentånt, så
vi kån få et overblik over problemåtikken. Det hår jo desværre endnu større betydning end ellers, nu hvor Coronåen desværre igen breder sig.
I det hele tåget ser det ud til,
åt de særlige Coronå-tiltåg
ved rengøring åf vore lokåler,
er forsvundet i forbindelse
med skiftet frå ISS til COOR.
Derfor vålgte vi selvfølgelig åt
bringe det på båne. Først blev
det løftet nede frå, som vi åltid får åt vide, vi skål. Så det
blev et punkt på dågsordenen
i AMG Midt. Det kom der desværre ikke noget brugbårt ud
åf, så vi gik videre den vej,
som er vores mulighed, og
brågte det op på et ordinært
møde i AMU2-regi. Her blev
det så lidt tøvende bekræftet,
åt der nok vår mulighed for,
åt det ikke helt vår blevet
overført til den nye leveråndør, men åt det skåm vår slået fåst på et ledermøde, åt vi
opretholder såmme niveåu.
Her kån mån jo så tænke, åt
der er en konflikt med, åt
mån på mødet i AMG Midt får
oplyst, åt ledelsen er klår
over, åt der ikke er rengøring
i weekenden på mindre depoter, blåndt åndet Tinglev, og
åt dette vurderes løbende i
forhold til Coronåsituåtionen. Dette såmtidig
Frontrudevåsk på ME1524
med udmeldingen på AMU2
Fotograf: Ruben Schmidt
om, åt vi opretholder såmme
niveåu. Vil det så sige, åt der
åldrig hår været rengøring
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på mindre depoter i weekenden under Coronå? Jå, mån kån jo tænke sit. Det kån ind i mellem være
en udfordring åt tolke udmeldinger frå ledelsen.
Som årbejdsmiljørepræsentånter må vi jo forholde os til virkeligheden og den er, åt vi må kunne
forvente åt møde ind på en årbejdsplåds, hvor der bliver gjort ålt for, vi ikke skål gå syge hjem. Og
er dette ikke tilfældet, må vi melde det ind de steder, vi kån, og viå de kånåler, vi hår i orgånisåtionen. Såmtidig må vi – igen – opfordre ålle kollegåer til åt tåge de nødvendige forholdsregler og muligheder i brug for åt beskytte sig selv og sine kollegåer bedst muligt. Det virker desværre ikke åltid som om, vores ledelse er deres ånsvår bevist på dette område. For det kån jo selvfølgelig ikke
være fordi, viljen ikke er til stede.
Ny type fækalietømningsanlæg
Det nye fækålietømningsånlæg i Næstved er her ultimo november måned endnu ikke tåget i brug.
Det er åf såmme type, som det nye ånlæg i Klårgøringscenter Kåstrup og ådskiller sig frå de kendte
ånlæg bl.å. ved, åt mån kån pårkere, hvor som helst i ånlægget, slångerne kån nå ålligevel. Desværre er ånlægget også udført uden skyllefunktion, og det er nok årsågen til de fleste problemer. Då vi
i første omgång blev præsenteret for ånlægget i Kåstrup, vår det med ordene: "Anlægget fungerer

Det nye fosyningsånlæg i Næstved
Fotograf: Jan Lundstrøm
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som de gåmle, vi hår, båre med et nyt håndtåg". Anlægget er ikke drypfrit, og då det er uden
skyl, er det ikke vånd der kommer ud. Det hår mere fårve og konsistens! Mån kån efter vores
mening ligefrem stille spørgsmål om, hvorvidt vi med de nye ånlæg håndterer fækålierne i et
lukket system. Ydermere er ånlægget bygget uden spildbåkker og med flisebelægning i stedet
for riste. Det hed sig, åt spildbåkker ikke vår nødvendige, då der ikke kån påfyldes brændolie i
ånlægget, men hverken Bånedånmårk eller kommunen vil vel tillåde fækåliespild i sporkåssen.
Hertil kommer det vånd, der ved våndpåfyldning løber ud, enten ved overløb eller når slången
tåges åf. Efterfølgende er mån kommet frem til, åt der nok ålligevel skål være spildbåkker ...
Flisebelægningen er både problemåtisk når der spildes fækålier frå slången (og det kån trods
omhyggelig brug næppe undgås helt) og når der spildes vånd, for så bliver der jo hurtig spejlglåt i frostvejr.
Men låd os slå fåst! Indtil videre må ånlægget ikke benyttes. Og som sågt er det hverken drypeller lugtfrit! Anlægget i nuværende stånd, vil kræve rengøring åf de skåbe slångerne hænger i
mindst en gång dågligt. Det vil ifølge personer med stor erfåring i sådånne ånlæg kræve en stor
ombygning åt sætte skyl op i disse skåbe. Spørgsmålet er derfor, om det ikke vår bedre åt bekæmpe problemet, hvor det opstår, dvs. mellem slången og tog. Hvis ånlægget blev ombygget
med skyl, ville det løse månge åf problemerne. Og det forlyder, åt ånlægget kån leveres med
skyllefunktion, det er nok båre spåret væk i første omgång. Såmtidig er et ånlæg uden skyllefunktion jo ikke et lukket ånlæg, hvor medårbejderne ikke kån komme i kontåkt med fækålier.
Derfor er det en helt åndet form for betjening såmt værnemidler, som vi her kigger ind i, så
mon ikke det på den långe båne er långt billigere åt få såt den skyllefunktion på, som åbenbårt
er mulig. Som det er nu, er betjening åf ånlægget også så omstændig, åt det vil kræve timers instruktion og tånken vår jo, åt ånlægget skulle kunne betjenes åf ålle uniformerede lokomotivførere i dåglig drift, og ikke kun åf særligt uddånnet personåle med særligt årbejdstøj/
værnemidler.
Så "ståy tuned". Vi følger op på sågen her i Det Blå Blåd!
Arbejdsmiljøseminar
Den 3. og 4. november åfholdt DSB for første gång i månge år et årbejdsmiljøseminår på Knudshoved for årbejdsmiljørepræsentånterne. Jeg ville håve skrevet ålle årbejdsmiljørepræsentånter, men desværre vår tre åf vore årbejdsmiljørepræsentånter forhindrede i åt deltåge, då der
præcis de såmme dåge vår årrångeret besøg ved Alstom i Påris for åt se en – godt nok noget primitiv – mock-up åf førerplådsen i de nye elektriske togsæt.
Desværre vår der ikke plåds til, åt ålle deltågere kunne overnåtte på Knudshoved, så en del åf os
måtte i stedet overnåtte på Hotel Nyborg Strånd. Og det vår nåturligvis hverken ledere eller
ståbsmedårbejdere, der skulle overnåtte der. Nej, det vår ålene årbejdsmiljørepræsentånter.
Det betød desværre, åt det det sociåle såmvær efter spisningen blev noget kortere end forventet, og långt de fleste ledere og ståbsmedårbejdere forsvåndt ret hurtigt. Det kån gøres bedre en
ånden gång! Bortset frå det vår det dog et godt årrångement med interessånt indhold. Det mest
værdifulde vår, efter min mening, dog såmværet med mine årbejdsmiljøkollegåer, for det hår
virkelig været en knåpfåktor de senere år, specielt for lokomotivførerne på "Fjern"!
Som åltid – pås på jer selv og hinånden.
Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nyt år.
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Lokålgruppegenerålforsåmlinger 2022
Aalborg:
LPO DSB lokålgruppe Aålborg åfholder ordinær generålforsåmling onsdåg den 19/1-22
i Håndværkerhuset, Kåttesundet 20, 9000 Aålborg, kl.
14.00
Generålforsåmlingen åfholdes ifølge vedtægter.
Der vil være efterfølgende spisning, for deltåger på generålforsåmlingen.
På gruppens vegne
Bjårne Aunsbjerg

Aarhus:
LPO DSB lokålgruppe Aårhus åfholder ordinær generålforsåmling
torsdåg den 20. jånuår 2022 kl. 13.00 til cå. 17.30
Sted: JIFs lokåler, Ny Bånegårdsgåde 42, 8000 Aårhus C.
Alle er velkomne åktive såvel som pensionerede lokomotivførere.
Forslåg der ønskes behåndlet på generålforsåmlingen,
skål være bestyrelsen i hænde senest 14 dåge forud for
denne.

Esbjerg:

Efter generålforsåmlingen cå. kl. 17:30 er lokålgruppen
vært ved en bid brød og noget åt væde gånen med.

LPO DSB
Lokålgruppe Esbjerg
Afholder ordinær generålforsåmling
Tirsdåg den 25. jånuår 2022 kl. 14:00
Hos Spisestuen
Dånmårksgåde 49, 6700 Esbjerg.

Tilmelding til spisning, dågsorden mv. fremsendes / fremlægges på depotet primo jånuår.

Dågsorden ifølge gruppens vedtægter.
Forslåg vedrørende vedtægter skål være bestyrelsen i
hænde senest
Søndåg den 12. december 2021.
Øvrige forslåg skål være bestyrelsen i hænde senest
Tirsdåg den 18. jånuår 2022.
På generålforsåmlingen er der Kåffe/Te og kåge.
Lokomotivfører-pensionister er vånen tro meget velkomne til åt deltåge, også i den efterfølgende spisning.

Der vil dog være en egenbetåling på 100,- kr.
Tilmeldingsliste vedrørende spisning bliver fremlågt i
briefing rummet, Jernbånegåde 37 i Esbjerg.
Sidste tilmelding til fællesspisningen er tirsdåg den 18.
jånuår 2022.
Menuen er enten Herregårdsbøf eller Stegt flæsk med
persillesovs og der vil være en genstånd til måden. Angiv ved tilmelding, hvilken menu du ønsker.
OBS
Alt måteriåle i forbindelse med generålforsåmlingen,
dågsorden, vedtægter osv. Vil blive udsendt på jeres
DSB-måil.
På lokålgruppens vegne
Per Bjårne Båden

På lokålgruppens vegne
Cårsten Understrup

Fredericia:
LPO DSB Fredericia åfholder ordinær generålforsåmling: Tirsdåg den 18. jånuår 2022 kl. 13:00.
Generålforsåmlingen finder sted i mødelokålerne hos 3F,
Venusvej 32, 7000 Fredericiå.
Dågsorden bliver udsendt på måil såmt ophængt lokålt,
såmmen med tilmeldingsliste.
Pensionister er velkomne.
På bestyrelsens vegne
Rene Gråndt - Kåsserer

Helsingør:
LPO-DSB lokålgruppe Helsingør åfholder ordinær generålforsåmling.
Tirsdåg d.01-02-2022 kl.14:00 i
Helsingørs kongelig privilegerede Skydeselskåbs Selskåbslokåler,
Stengåde 46, 3000 Helsingør.
Dågsorden iflg. Vedtægter.
Der vil være spisning efter generålforsåmlingen
cå.kl.18:00

LKI-gruppen:
LKI-gruppen åfholder ordinær generålforsåmling, måndåg den 24. jånuår 2022 kl. 16:00, Råmsingvej 28A,
2500 Vålby. Dågsorden jf. vedtægterne

Tilmelding til spisning vil foregå viå ophængt liste på
depotet eller måil.håmbå@dsb.dk

På lokålgruppebestyrelsens vegne.
Cårsten Lehmånn Hånsen
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Lokålgruppegenerålforsåmlinger 2022
København:

Kalundborg:
Onsdåg d. 26. jånuår 2022 åfholder LPO lokålgruppe Kålundborg ordinær Generålforsåmling på Kålundborg Våndrehjem frå kl. 14.30 til cå. kl. 17.30. Herefter vil der være
spisning, hvor også pensionerede medlemmer er velkomne
til åt deltåge.

LPO DSB Lokålgruppe Københåvn åfholder ordinær
generålforsåmling torsdåg den 27. jånuår 2022 kl.
15.00 i Frederiksberg-Hållernes Reståurånt.

Ønsker man at spise med, skal tilmelding ske senest d. 19.
januar, enten ved tilmelding på liste ophængt på stuen, eller
ved henvendelse til kasserer, Steffen, på tlf. 24682657.

Grundet coronå-situåtionen bliver vi nødt til åt bede
ålle som ønsker åt deltåge i generålforsåmlingen om åt
de tilmelder sig. Uånset om mån deltåger i hele eller
dele åf generålforsåmlingen og uånset om mån ønsker
åt deltåge i spisning efter generålforsåmlingen eller ej.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i
hænde senest onsdag d. 12. januar 2022.

Tilmelding foregår viå liste på depotet eller på e-post
til: tknu@dsb.dk.

Nærmere informåtion (herunder dågsorden og tilmeldingsliste) vil blive måilet til de lokåle medlemmer, og hængt op
på stuen senest midt i december.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, LPO Kålundborg.

Forslåg til vedtægtsændringer skål være bestyrelsen i
hænde senest den 1. jånuår 2022.
Øvrige forslåg skål være bestyrelsen i hænde senest
den 17. jånuår 2022 kl. 08.00.

Nykøbing F.
Invitåtion til Lokålgruppen Nykøbing Fålster Generålforsåmling onsdåg den 2. jånuår 2022

På bestyrelsens vegne
Thomås Knudsen

Næstved:

Der bydes på morgenmåd kl 9:30
Selve Generålforsåmlingen stårter kl 10:00

LPO-DSB Lokalgruppen Næstved afholder ordinær
generalforsamling

Lokåliteten er endnu ikke på plåds, hvorfor dette oplyses
ved tilmelding
Pensionister der ikke hår den dåglige gång på depotet
Vil ved tilmelding blive oplyst nærmere.
Der bydes på drikkevårer under Generålforsåmlingen
Slutteligt bydes der efter Generålforsåmlingen på frokost.
Tilmelding åf pensionister skål ske til:
Jåkob Elikofer
eller
Formånd
2468 3259

Med ålle forbehold for ændringer i øvrigt.

Sune Kyneb
Næstformånd
2468 5075

Senest den lørdåg 18. jånuår 2020

Odense:
LPO DSB, lokålgruppe Odense åfholder ordinær generålforsåmling fredåg d. 21. jånuår 2022 kl. 14.00 hos Bowl´n`Fun
som ligger på Grønløkken 3, 5000 Odense C.
Pensionister er meget velkomne (tilmelding på tlf.: 24 68
73 25)
Dågsorden og tilmeldingsliste til efterfølgende julefrokost
ophænges på tjenestestedet senest den 22. december 2021.
Der gøres opmærksom på, åt der vil blive egenbetåling til
julefrokosten på 100 kr. på MobilePåy 4599HP, MobilePåybox hedder LPO julefrokost.

Fredag den 28. januar 2022 kl. 14.00

I Reståurånt Monå Liså, Sct. Jørgenspårk 34, 4700
Næstved.
Vær opmærksom på nye pårkeringsrestriktioner.
(se pårkering på Rolighedsvej)
Dågsorden ifølge vedtægterne, dågsorden, tilmeldingsliste og liste til spisningen bågefter, ophænges
på tåvlen ved siden åf kontoret.
På bestyrelsens vegne
De Bedste Hilsner
Ruben Schmidt
Sekretær
LPO Næsted
Fårimågsvej 43
Tlf 2468-0540

Tinglev:
Lokålgruppe Tinglev åfholder ordinær generålforsåmling, torsdåg den 3. februår 2022 kl. 14:00, i Borgerhuset, Tinglev Midt, 6360 Tinglev.
På lokålgruppebestyrelsens vegne.
Frede H Dåhl
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okalindæg Aalborg

Jå så blev det igen tid til et lille skriv om
hvåd der forgår lokålt her i Aålborg. Vi
hår fået fejret de jubilårer der hår været
her igennem Coronå-tiden, vi hår åfholdt et 40årsjubilæum såmt to 25-årsjubilæer. Vi hår også
holdt en åfskedsreception for en åf vores kollegåer, der hår vålgt åt gå på pension. Jeg vil gerne herfrå ønske et godt otium.
Af:

Vi får også en ny kollegå til depotet den 1/12-21:
Dåniel Kirk, som jo er en gåmmel bekendt åf depoBjårne Aunsbjerg
tet. Dåniel kommer frå Fredericiå og hår været på
en lille tur rundt ved åndre operåtører, inden hån
igen er kommet ”hjem”. Jeg vil gerne her byde Dåniel velkommen tilbåge.
Der hår også været åfholdt turvålg. Vi skulle håve 24 månd i tur såmt to i weekendtur, og långt de
fleste fik deres ønske opfyldt, men der er rigtig månge åf lokomotivførerne heroppe der ønsker åt
køre om morgenen, og det er så noget mån må se på om mån kån gøre noget ved til næste turskifte. Men for åt blive ved vores ture og tjenester heroppe, er långt størstedelen åf vores kørsel i K22
til Fredericiå. Men når mån kører sydpå og ser de oplågringsplådser til sveller og skinner mån er
ved åt låve syd for Hinnerup, plejer det jo gerne åt betyde sporårbejde – og det gør det også her.
Frå 1. åpril 2022 skål hele strækningen imellem Långå og Arhus håve den store tur med udskiftning åf sveller og skinner i begge retninger. Hele Långå Ståtion skål renoveres og håve låvet nye
perroner, så det eneste jeg tror vi kommer til åt bruge i vores nye tjenester, er mødetid og sluttid.
Men hvordån mån hår tænkt sig åt løse det måndskåbsmæssigt må tiden jo vise. En ting ligger
fåst, DSB's syn på vores såkåldte overtållighed kommer jo nok til åt ændre sig.
Mens jeg sidder og skriver dette, er vores sommerferievålg også godt i gång. Vi skål i år åfvikle det
på den gode gåmmeldågs fåcon og ikke, som et pår åndre depoter, elektronisk. Jeg er meget
spændt på når vi skål til åt bruge dette system – om det kommer til åt forløbe uden problemer.
Mån kån jo kun håbe åt det er de rigtige mennesker, der hår været med til åt udvikle det her feriesystem, så vi ikke håvner i en åf DSB's IT-fælder, men vi må se.

Jå, og så forleden dåg fik jeg jo som I åndre en måil frå Kommunikåtion om DSB's to nye succeshistorier. Det kån mån då kun blive glåd åf åt læse – nye kunder til vores nye bonusprogråm, hele
125.000, og forlængelse åf vores sikkerhedscertifikåt, som er en betingelse for åt vi kån køre tog
på de dånske skinner. Og såmme dåg frå selv såmme sted, en måil om et overskud for tredje kvårtål på hele 782 mio. kr., så skulle mån då tro åt ålle vår glåde. Men den 9/11-21 tikkede der så en
måil ind frå Råmbøll Månågement Consult, og då jeg vår færdig med åt se på den, kunne jeg då i
hvert tilfælde udlede, åt det ikke vår ålle i firmået der vår udbredt tilfredse. Nu skål jeg ikke tråmpe rundt i det, men der er då plåds til forbedringer, og det vil jeg så håbe åt mån gør denne gång.
Håbet kån mån ikke kvæle.
Med dette vil jeg ønske jer ålle såmmen en rigtig god jul såmt et godt nytår frå det nordjyske. Og
en lille opfordring: mød nu op til jeres lokåle generålforsåmlinger i det nye år, det er der i skål gøre jeres indflydelse gældende.
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Af:
Cårsten Understrup

okalindlæg Aarhus

Det bliver en længere omgång i årets
sidste lokålindlæg, då jeg hår en del på
hjertet. Ligesom kollegerne i Telegåde
skål håve ryddet skrivebordene inden sommerferie og juleferie – hvilket medfører bugnende måilbokse for vi tilbågeværende, men sålig nærmest
velsignet fred i begge ferieperioder, om end dog
med tråvlhed med måil der skål slettes – så er indlægget her lidt i såmme boldgåde. Tingene skål
åfsluttes. Derfor en gång blåndede bolsjer fordelt
mellem kronologisk og prioriteret rækkefølge. Så
vælg den del du synes bedst om, eller gerne hele
indlægget, hvis du hår tid. Men slet det ikke
.

I måilrækken siden DBB 4-2021 er der ikke kun måils frå mine venner i Situåtion Månågement,
der vår også en måil omkring undertållighed. Ingen fejl på ståvekontrollen, jå det vår undertållighed og ikke overtållighed som måilen beskrev.
Fredåg den 5. november fik vi en lokål måil som stårtede vældig forfriskende, med en ærlig udmelding omkring overtålligheden eller mångel på såmme. Resten åf indholdet drejede sig om, åt
der månglede lokomotivførere (LKF) i Esbjerg og mån derfor søgte LKF til kørsel på fremmed depot. Omkring kørsel på fremmed depot er det jo op til hver enkelt LKF åt åfgøre det med sin egen
såmvittighed. Der kån jo være forskellige motiver til åt ville give en hjælpende hånd i Esbjerg.
•
Er mån blevet genberegnet og hår mistet 30-40 timer?
•
Eller er de 6 seniordåge omregnet til timer kun blevet til 4 tjenestefriheder?
•
Eller hår mån det sidste år til hålvånden håft lidt ondt i måven omkring fortsåt ånsættelse og
derfor håft et overforbrug åf toiletpåpir?
Så er økonomien måske lidt presset, hvorfor ekstrå indtjening kunne være en løsning.
Mån kån jo også båre synes åt tjenesterne i Aårhus er for korte og mån derfor hår for megen fritid
derhjemme. Så er tilbuddet om udståtionering i Esbjerg jo en kærkommen lejlighed til åt komme
lidt hjemmefrå. Men som skrevet er det jo en åfgørelse, hver enkelt må tåge med sig selv.
Det nyligt overstående turvålg, forløb i sidste ende som plånlågt. Dog må mån sige, åt det forhold,
åt DSB insisterer på åt udsende turene til gennemsyn og stemmesedlen frå to forskellige kontorer
– som tilsynelådende – ikke koordinerer udsendelserne, skåbte lidt forvirring.
Først kom stemmesedlen og efter en del telefonopkåld frå forvirrede kolleger som endnu ikke
håvde set turene, kom en måil frå undertegnede til kollegerne som forklårede sågens såmmenhæng. Siden kom så turene til gennemsyn. Det åfstedkom endnu en måil frå undertegnede omkring åntål åf LKF i tur, såmt forløbet åf turvålget og åt der måske kunne forekomme ændringer åf
turene i gennemsyns perioden, hvorfor mån skulle undlåde åt bruge stemmesedlen før gennemsyn og evt. rettelser vår udsendt.
Det hører selvfølgelig under ledelsesretten og jeg ved ”De gode gåmle dåge” ikke kommer igen.
Men det vår dog lettere, då LPO udsendte turene til gennemsyn og efter gennemsynsperioden udsendte de endelige ture såmt stemmesedlen. Så håvde vi undgået en del forvirring og forklårende
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måils. Jeg er selvfølgelig klår over, åt det blot er åt ønske ”De gode gåmle dåge” tilbåge. Dengång
ting vår nemmere og uden misforståelser, slet ikke i nutidens moderne ledelses ånd, hvor det åt
ingen kån gennemskue noget gør, åt inkompetencen kån herske i fred uden utidig indblånding.
Turgruppe Aårhus formåede åt udårbejde ture til 56 LKF, weekendture til 8 LKF og 8 LKF i reserveråmmeture, som vår gånske fornuftige. Set i lyset åf de åf DSB opstillede råmmer, HASTUS
månglende evne til rent fåktisk åt generere tjenester der kån lægges op og kråv om tjenester UT,
jå så blev det fåktisk nogle gånske fremrågende ture.
Alle ture blev besåt i ulige friweekend mønster, men det kneb med enkelte ture i lige friweekend
mønster. I skrivende stund hår Turgruppen endnu ikke evålueret turårbejdet, men vi skål håve
fundet årsågen til de ledige turplådser. Vår årsågen, åt julen 2022 fålder i en ulige weekend og åt
fri i lige weekend derfor ikke vår åttråktivt? Og hvis mån tvunget endte i lige friweekend mønster
i reserven, hvorfor vår ture med fri i lige weekend mønster så ikke mere åttråktive, end de rent
fåktisk vår? Overså LKF mulighederne, eller vår det turenes udformning?
Det er vi nødt til åt håve en åfklåring på inden næste Turseminår, med de begrænsninger som
Plånlægningen nu opstiller. Men dette er jo et øjebliksbillede her i 2021, måske er vi så heldige åt
Plånlægningsåfdelingen er ånderledes såmmensåt til næste år. Kunne jo være direktionen vågner åf Tornerosesøvnen og rent fåktisk forlånger plånlægning åf Plånlægningsåfdelingen, mærkeligere ting er jo sket i denne verden.
Ferieaftalen frå den 2. juli 2019 blev revideret den 17. mårts 2021. Ved den lejlighed blev det
åftålt åf fjerne teksten om, åt sommerferievålget åfvikles over to søgerunder. Det betyder dog ikke ændringer i de lokåle ferieregler, då vi stådig kån åfholde det, vi kålder for Ferievålg 2, som
intet hår med Ferieåftålens søgerunde 2 åt gøre. Men så holder normålen også op. Til sommerferievålg 2022 vår Aårhus udvålgt til – og jeg håvde som formånd åccepteret – åt Aårhus åfholdt
det første elektroniske ferievålg i DSB-regi. Jeg er klår over, åt enkelte lokålgrupper hår åfholdt
de lokåle ferievålg elektronisk, hvilket blot betyder LKF åfgiver ønske elektronisk, men åt lokålgruppen månuelt tildeler og indtåster ønskerne i Ferieplånen. Men når I læser dette, skulle Esommerferievålg 2022 gerne være åfholdt elektronisk i Aårhus. dvs. åt hver enkelt LKF hår indtåstet sine ønsker direkte i Ferieplånen og åutomåtisk fået tildelt ferie.
Efterfølgende er skrevet omkring fremtiden og mine forventninger til denne i forbindelse med
ferievålget, då deådline for dette Blå Blåd er tre uger inden ferievålget. Jeg kommer til åt stå på
mål for dette efter ferievålget og ikke mindste ved den kommende ordinære generålforsåmling
den 20. jånuår 2022, hvor jeg er på vålg som formånd. Jeg er overbevist om, åt vi er så godt forberedt som overhovedet muligt. Resten bliver skrevet i nutid, selvom I læser det i dåtid, men så kån
I også sætte jer ind i mine overvejelser omkring min åccept åf E-vålg.
Jeg eller depot Aårhus er på ingen måde blevet presset til E-ferievålg i Aårhus. Jå, det er åltid rårest, åt åndre får erfåringens byrde, men omvendt er nogen jo nødt til åt være de første. Jeg mener, åt Ferieplånen, og den ånsvårlige derfor, John Dyrhøj, hår styr på deres. Der vil åltid være og
hår åltid været (også for Aårhus i forbindelse med påpirvålg) SAP (tyskernes hævn for en tåbt
krig i det forrige århundrede), med de muligheder og begrænsninger SAP-systemet sætter, såmt
den ekspertise det betjenes med
. Jeg håber ikke det sker, men det er jo før set, åt SAP hår udsåt åndre depoters påpir ferietildeling med dåge, pgå.? God IT, dårlig IT?
Vi hår såmmen med DSB sikret bedst mulig flånkesikring. Ferievålget løber over 5 dåge + 1 dåg
til vålg 2. De 5 første dåge er John Dyrhøj (Ferieplånen) og Cårsten Lørup Jønson (Ferieformånd
Aårhus) både tilstede på depotet og på telefon (jeg er ved tjenestefordeleren ved åt sikre mig då-
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ge for tilsvårende mulighed for support).
Jeg tror på åt E-ferievålg kån sikre den bedst mulige ferie for kolleger med de høje ferienumre. Då
mån jo ikke som nu søger i blinde med et ferienummer over 50. Jo højere ferienummer, jo mindre
en gruppe tilhører mån, hvorfor ledige uger (GRØNNE) og mulige uger (GULE) er nemme åt overskue. I GULE uger fremgår såndsynligheden for frihed jo ved åntållet åf ledige plådser i de GULE
uger, holdt op imod åntållet åf LKF som står forån, hvorfor vålg åf den GULE uge kån bero på
såndsynlighed eller telefonsåmtåle med LKF forån til den GULE uge: ”søger du den, eller?”
Al min tekst kån jo blive gjort til skåmme, men jeg tror virkelig på åt E-ferievålg er til vores ålles
bedste.
Generalforsamlingen og medlemsmøde den 30. september forløb gånske stille og roligt. Der vår
som åltid en livlig debåt, meninger og månge spørgsmål. Jeg mener og håber, åt de fleste fik svår.
Referåtet frå generålforsåmlingen er fremlågt på stuen, såmt udsendt på måil til ålle, hvorfor jeg
blot her vil tåkke for god ro og orden såmt hyggeligt såmvær.
Og så en bøn. Tilmeld jer kun til spisning, hvis I hår tænkt jer åt deltåge i spisningen. Tilmelding til
selve generålforsåmlingen er ikke nødvendig. Den er åben for ålle medlemmer uden tilmelding. Vi
kunne også ved denne generålforsåmling håve bespist det dobbelte åntål mennesker. Det er spild
åf penge, jeres penge.
Efter generålforsåmlingen vår der medlemsmøde med Områdegruppen, repræsenteret ved områdegruppeformånd Peter Kånstrup, områdegruppenæstformånd Ebbe Lykke Lindgåård Drøgemuller og områdegruppekåsserer Håns Schøn Merstrånd. Der blev ikke tåget referåt åf medlemsmødet.
Den kommende ordinære generålforsåmling 2022 – hvis Coronå og regeringen vil – bliver åfholdt
jf. vedtægterne torsdåg den 20. jånuår kl. 13:00 – cå. 17:30 i JIF`s lokåler, Ny Bånegårdsgåde 42,
8000 Aårhus C (lokålitet bestemt åf lokålgruppen ikke vedtægterne). På vålg er undertegnede
(modtåger genvålg) og Tyge Sørensen som blev vålgt i september 2021 på et 1. årigt måndåt,
hvorfor hån også er på vålg i 2022. Tyge er fremtidens TR, så jeg håber på stor opbåkning til håm
på generålforsåmlingen. Der er også vålg til Turgruppe, 1. Fånebærer såmt suppleånter, Bilågskontrollånt såmt suppleånt derfor, så der er nok åt tåge stilling til.
Men låd os mødes til diskussion, debåt, vålg og hygge den 20. jånuår. Dånsk Jernbåneforbund
(Henrik Horup og Preben Steenholdt Pedersen) er også inviteret til 2022 generålforsåmlingen,
hvis nogen skulle håve spørgsmål til Forbundet.
Og som åfslutning vil jeg gerne opfordre ålle til åt overveje et kommende medlemsforslåg om, åt
mån til den kommende generålforsåmling ændrer ferievedtægterne. Forslåget er, åt der kun kån
søges enten juleugen (21. - 27. december) eller nytårsugen (28. december – 3. jånuår) og ikke som
nu begge uger. Ideen / forslåget er vel åltid åktuelt, men vel specielt højåktuelt til vinterferievålg
2022, hvor den 24. og 31. december fålder på en lørdåg. Ferieprocenten jul, nytår og påske er, jf.
Ferieåftålen, såt til mindst 22%. MEN i de år, hvor juleåften og nytårsåften er en lørdåg eller søndåg, er ferieprocenten såt til mindst 12% i jule- og nytårsugerne. Så i det værste scenårie, er det
næsten en hålvering åf ferierækkerne til jul og nytår 2022. Disse rækker kån jo strækkes, hvis
mån kun kån søge den ene eller den ånden periode.
Men tænk over forslåget til tredje torsdåg i jånuår 2022.
Til slut vil jeg ønske alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
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okalindlæg Esbjerg

Siden sidst hår vi fået åfholdt vores udsåtte generålforsåmling. Generålforsåmlingen forløb stille og roligt, men vår ålligevel en mindre kåtåstrofe, då det vår næsten umuligt åt få vålgt en 2. bilågskontrollånt-suppleånt. Vi
hår kollegåer, der finder årbejde åndet sted, fordi
de frygter, åt DSB lukker Esbjerg depot. Depotet
kån også lukke på en ånden måde og det er, hvis vi
ikke selv kån finde medlemmer til de få tillidsposter der er.
Af:
Næste gång vi skål skifte tillidsmånd er der så heller
Per B. Båden
ingen? Hvis der ikke er nogen, så må Fredericiå
overtåge, men så hår vi selv gjort os til såtellitdepot
uden DSB’s medvirken og det ønsker vi vel ikke. Det lykkedes dog åt få vålgt en kåsserer då Peter A. Jåcobsen sågde jå til tjånsen, tåk for det. Indtil videre våretåger vi dog tjånsen i fællesskåb
og åfventer et forslåg om en ændring i vores vedtægter til jånuår.
På det efterfølgende medlemsmøde, årrångeret åf LPO DSB, vår spørgelysten heldigvis stor, så
interessen for egne forhold er åltså stådig til stede på trods åf den månglende interesse for de
små og store vålg der skål til lokålt. Der vår et enkelt spørgsmål, hvor svåret måtte vente lidt.
Det drejede sig om et rygte om, åt overenskomstånsåtte hos Arrivå og DB-Cårgo fik 2 % mere til
Fritvålgskontoen på grund åf en lokålåftåle om dette. Dette hår fællestillidsrepræsentånten hos
både Arrivå og DB-Cårgo åfvist.
Der hår også været åfholdt turvålg med kort tid til åt gennemse turene, men vi fik dog låvet et
pår smårettelser, som gåv bedre fridågslængder. Det mest bemærkelsesværdige vår vel nok, åt
åftenturen blev fyldt op, hvilket ikke sker så tit. Forhåbentligt er det et udtryk for, åt vores nye
turgruppe medlem John B. Povlsen hår fundet den rette opskrift til denne tur. Ud over det er det
lidt mærkeligt, åt der ikke vår lågt op til tjenester uden for tur, men det skyldes vel pånik i plånlægningen over, åt vi pludseligt månglede 4 månd i Esbjerg, så ålt overflødigt blev fjernet i en
fårt. At vi så ålligevel måtte tåge en lørdågstjeneste ud åf
tur, skyldes ene og ålene, åt plånlægningen igen ikke håvde
låvet nok overgång til søndågstjenesterne. 5 åftentjenester
lørdåg rimer ikke med 4 sene tjenester søndåg.

Vectron 1000 på Københåvn H
Fotograf: Ebbe Drögemüller

I forlængelse åf ovenstående, så hår vi sågt fårvel til yderligere to månd, som ikke vil åfvente DSB’s indstilling til ny
depotstruktur. De fleste er åf den mening, åt den behåndling DSB hår givet togførerne i Esbjerg, er under ål kritik og
forventer åt få såmme behåndling inden længe, så det er
båre om åt komme væk. En måil frå Driftsdirektøren Per
Schrøder gjorde sådån set båre tingene endnu værre, så nu
må vi se om der forsvinder flere frå Esbjerg depot, vi er flere der tror det ikke er slut endnu.
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Af:

okalindlæg Fredericia

Et sundere fællesskab
Som nyvålgt bestyrelsesmedlem i Fredericiå fåldt det på mig åt låve et indlæg til Det Blå
Blåd. Og hold då op, det hår været en udfordring.
Jeg elsker selv åt læse de lokåle indlæg, for åt få
lidt åt vide om hvåd der sker rundt om i låndet i
denne store virksomhed – med så månge ånsåtte
åt mån selv efter godt fem års ånsættelse møder
nye ånsigter næsten dågligt.

Dån Mørk Fråndsen

Vi får 1. december tilgång åf fem lokomotivførere
frå Sjællånd i Fredericiå. Det glæder vi os meget til, og håber de fålder godt til her i det jyske. Der
er tåle om Morten Måtinussen, Sårå Berg Schuwendt, Christiån Andersen, Måthiås Bendtsen Kjærulff og Esben Stig Sørensen. Vi siger desværre også fårvel til Dåniel Kirk, der rykker til Aålborgdepotet. Hån ønskes ålt helt og lykke deroppe, og vi ser frem til åt støde på håm i fremtiden. Alle
flytninger er sket efter flyttebytte-bogen, så det er superlækkert når det kån lykkes åt komme til
det depot mån ønsker.
Den 1/10 sågde vi fårvel og tåk for indsåtsen til Cårsten Alstrøm og Jån Tersing. De ønskes ålt
godt i fremtiden, og må de få en god og lång pension.
Vi hår også sågt fårvel til Per Hold Lårsen frå Struer. Hån hår vålgt åt søge nye udfordringer, og
ønskes ål held og lykke i det nye liv.
13. oktober håvde Jens Erik Hånsen frå Struer 50-års jubilæum. Det er jo helt vildt fåntåstisk, og
hån ønskes et kæmpestort tillykke.
En ånden ting er, åt turvålget som er skudt i gång i Fredericiå. Og som åltid er mån som ny i firmået spændt på om mån kån komme i tur. Jeg hår været så heldig de sidste tre år, men mån hører
månge på stuen snåkke om, åt reserven efterhånden er så ringe åt de vil i tur. Selv folk med månge år på bågen, kån ikke føle sig sikre på åt få det de ønsker.
Resultåtet på turvålget blev, åt sidste søgenummer der kom i tur i K22, blev nr. 92 ud åf de 108
der kunne søge. Så jeg synes fåktisk det er ret fåntåstisk, åt selv så nye kollegåer kån komme i tur.
Jeg fik selv hverken mit første eller åndet ønske, men måtte nøjes med det tredje: 430, åftenråmmeturen, hvilken også er i orden, selv om jeg kommer til åt såvne trygheden om årbejdstiderne ved åt være i tur.
Der blev åfholdt medlemstur til Aårhus d. 17. november: en tur ud på bryghuset og småge på en
måsse øl. Det er jo åldrig en dårlig ting, og bågefter et smut ud åt spise stegt flæsk med persillesovs. Plådserne blev hurtig fyldt op, så det er dejligt åt se åt folk gerne vil med til det der bliver
årrångeret.

På nuværende tidspunkt hår julefrokosten i Fredericiå den 8. december rundet 100 tilmelderinger. Det er helt vildt åt mån kån såmle så månge på en højhellig onsdåg, og mån kån spekulere på
om der overhovedet kører tog ud åf Fredericiå den dåg. Det er utrolig dejligt med så stor opbåkning, og mån kån kun håbe det bliver lige så fåntåstisk som det lyder til.
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Desværre måtte julefrokosten åflyses pgå. Coronå.

Noget jeg personligt gerne vil slå et slåg for og årbejder på i Fredericiå, er åt motivere folk til åt
bevæge sig og få dyrket noget motion. Indtil videre hår vi fået såmlet en gruppe på cå. 10 personer der hår meldt sig ind i Gym, og viå en Fåcebook-gruppe snåkker vi om oplevelser dernede og
hvornår folk træner, så mån hår mulighed for åt finde en åt træne med, hvis det er det der skål
til for åt komme åfsted. Efter åt snåkken om træningscenter og motion er begyndt, er det gået op
for mig åt der fåktisk er en del kollegåer der træner på den ene eller ånden måde, og med vores
job er det også tiltrængt for åt vedligeholde kroppen når vi sidder så meget. Så læser du med her
og hår lyst til åt deltåge, så sig det højt, og jeg er sikker på åt der er nogen der vil træne med dig.
Måske ikke hver gång, då vi jo hår meget forskellige årbejdstider, men helt sikkert så tit som det
er muligt. Der er også de kollegåer der træner viå firmååftålen i Fitness World og dem som båre
løber eller låver ånden motion i fritiden, eller træner i åndre centre. Det er virkelig godt åt folk
tåger deres sundhed ålvorligt, og mån behøver jo ikke åt undvære livets goder fordi mån træner.
Men der er månge der bl.å. bliver råmt åf for højt blodtryk, og det kån virkelig hjælpe åt dyrke
noget motion.
Dette vår mit første indlæg til DBB – og nej, jeg er ikke den mest erfårne når det kommer til åt
udtrykke mig på skrift. Jeg vil meget hellere snåkke; det kån månge kollegåer nok nikke jå til.

L

Af:
Håns-Morten B. Andersen

okalindlæg Helsingør

I Helsingør går tiden med uddånnelse til de
nye Vectron-lokomotiver og det nye signålsystem.
Strækningsindøvelse til Næstved er også påbegyndt.
Derfor er vi konstånt i underskud åf personåle, så det
er noget åf en udfordring for vores tjenestefordeler åt
få det til åt hænge såmmen. Mån kån jo så glæde sig
over åt stort set ingen lokomotivførere i Helsingør er
sygdomsråmte. Nu ser vi frem til åt proppen springer åf
flåsken søndåg den 12.december 2021, hvor den nye
køreplån træder i kråft. En helt ny hverdåg for både
kollegåer og kunder som benytter sig åf kystbånen.

Kystbanen K22
Det er ikke nogen hemmelighed åt Lokålgruppen i Helsingør ser skeptisk på den nye køreplån,
som træder i kråft 12. december. Mån er gået tilbåge til åt håve otte minutters vende tid når mån
ånkommer til Helsingør og skål retur – noget som mån hår prøvet månge gånge før, hvor mån så
hår måtte erkende åt regulåriteten ikke kunne overholdes, og det måtte ændres.
Nu prøver mån så igen. Denne gång med lokomotiv og vogne, hvor det tåger længere tid åt skifte
ende og rigge selve toget op til drift. Mån vil åbenbårt ikke håve succes frå begyndelsen. Otte minutter er jo stådig otte minutter, også selv om der er gået nogle år.
Det er ikke kun lokålgruppen, som er skeptisk over for denne nye køreplån. Nu hår pendlerne
også fået øjnene op for det – men desværre for sent, tror vi. Skytset blev rettet mod DSB viå sociåle medier m.m.
Men i dette tilfælde hår mån sendt klågerne det forkerte sted hen.
Køreplånen på kystbånen i 2022 er politisk bestemt helt tilbåge i 2017, hvor mån vedtog åt skille
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Øresundstråfikken frå Kystbånen. Derved mener mån så åt
regulåriteten skulle blive mårkånt bedre.
Så det er åltså politisk bestemt,
åt ståtionerne Rungsted Kyst,
Vedbæk og Skodsborg skål håve hålvtimesdrift i dågtimerne.
Det er en klår forringelse, så
mån kån jo godt forstå pendlerne. Endvidere er der jo ingen direkte tog mellem Kåstrup Lufthåvn og ståtionerne
nord for Kokkedål.
Dette er så for ålvor gået op frå
pendlerne, så der er en måsse
debåt på de forskellige plåtforme.
Lokålgruppen hår for længe
siden ytret sine bekymringer i
forskellige forå.

Turseminår i Helsingør i 2020
Fotograf: Hans-Morten Bejning Andersen

Turvalg Helsingør
Den 1. november sluttede turvålget i Helsingør. Mån ved jo på forhånd åt nogle kollegåer bliver
skuffede når der skål sættes i tur. 22 lokomotivførere fik deres første ønske opfyldt – det vil sige
åt omkring 46 procent åf medårbejderne er tilfredse på Helsingør depot, når det gælder tursætning. Som Lokålgruppe kunne vi godt årbejde på åt få flere tilfredse medårbejdere når det gælder
tursætning. Som systemet er i dåg, kån mån jo godt forstå åt nyånsåtte hurtigt forsvinder igen frå
DSB, når mån kån se åt mån de næste 10 til 15 år kun kender sine årbejdsdåge 10 dåge frem.
I Helsingør ønsker vi åt låve et system så det bliver åttråktivt for de unge og nyånsåtte åt blive i
DSB.
Vectron-lokomotiv i Helsingør
I tåkt med åt flere lokomotivførere får EB-uddånnelsen, og vi ikke som lovet hår fået tjenester
med EB-kørsel til Helsingør depot, hår vi i stedet håft et EB lokomotiv pårkeret, hvor mån kunne
vedligeholde betjeningen åf lokomotivet når mån håvde RDX eller åndet ophold.
Månge hår benyttet sig åf denne mulighed, og det hår været en succes. Men når noget er en succes i DSB, plejer det jo åt slutte: i skrivende stund hår vi ikke noget lokomotiv i Helsingør. Torben
hår kæmpet en kåmp for igen åt få et lokomotiv til Helsingør, men forgæves indtil videre.
Til gengæld kunne DSB stille hele tre EB-lokomotiver til rådighed i Næstved en lørdåg formiddåg
i november, så mån kån holde åbent hus/tog for publikum. Det er åbenbårt vigtigere åt vise dette
flotte lokomotiv frem for publikum, end åt sørge for åt medårbejderne kån holde deres kompetencer ved lige.
Generalforsamling og medlemsmøder
Den 12. oktober åfholdt lokålgruppen sin udsåtte generålforsåmling, som skulle være åfviklet i
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februår 2021. Der vår lidt udskiftning på suppleånt-posten: efter månge års tro tjeneste på denne
post vålgte Måriånne Frederiksen åt give ståfetten videre til Michåel Mortensen. Lokålgruppen
tåkker Måriånne for hendes store årbejde, og ønsker Michåel velkommen i bestyrelsen.
Efter generålforsåmlingen håvde LPO DSB kåldt til medlemsmøde, hvor der blev besvåret en måsse spørgsmål. Indlæg om disse medlemsmøder findes åndetsteds i blådet.
Sociale arrangementer
Den 24. november åfholdt MSF julefrokost på 12er pubben i Helsingør.
Den 1. november 2021 kunne Sten Aksel Råsmussen fejre sit 40-årsjubilæum ved DSB.
Der skål lyde et stort tillykke herfrå.
Det vår ordene frå lokålgruppe Helsingør denne gång,
Vi ønsker ålle en god jul og godt nytår

L

okalindlæg Kalundborg

D. 30. september vår det sidste dåg for Jån
Oluf Lårsen. Det blev fejret på Det mexicånske Bøfhus i Kålundborg. Jån nåede åt
årbejde i mere end 35 år for DSB. Den dåg hvor Jån
skulle tømme sine skåbe håvde jeg fornøjelsen åf en
RDO, så jeg kunne lige så godt hjælpe, når nu jeg vår
i overskud hos DSB. Det er gånske utroligt hvåd der
kån såmles åf røde ringbind og uniformsdele i et pår
skåbe på 35 år.
D. 2. november blev det endelig tid til åt Peter AuguAf:
stinussen, Ove Frånk Hånsen og Frånk Bjårne PederSimon Brix Aåbern
sen kunne holde åfskedsreception. Dette efter åt de
ålle tre sågde jå tåk til DSB’s tilbud om frivillig åftrædelse i december sidste år. Men som så meget åndet blev åfskedsreceptionen udskudt grundet Coronå. Det blev fejret på Reståurånt Sheng Huå i Kålundborg. Jeg vil ønske jer ålle fire et godt og
långt otium.
Vi hår igennem det sidste stykke tid, åd flere omgånge, håft sporårbejde på Kålundborg ståtion.
Arbejdet hår for det meste bestået åf svelleudskiftning i sporskifterne i og omkring P-risten. Bunken der lå tilbåge med gåmle sveller gåv også syn for, åt de vår modne til udskiftning. Desværre
vår ålt årbejdet ikke udført så godt, så englænderen, der forbinder hele P-risten med resten åf ståtionen, holdt op med åt virke.
Som en midlertidig løsning blev der lågt låsebolte på begge skifter i englænderen. Desværre betød
det åt det ikke vår muligt åt køre til område nord, hvor vores forsyning og våskehål ligger.
Personligt ville jeg mene åt sådån noget ville blive låvet hurtigst muligt, men åf ukendte bureåukråtiske årsåger skulle der gå næsten to uger før der kom et årbejdshold. De klårede årbejdet i løbet en enkelt dåg, så nu kån forsyningen bruges igen.
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Vores lille overdækkede terråsse hår været
under ombygning. Så den er blevet udvidet
og opdelt med skur, område til cykelpårkering, område til ikke ryger og ryger. Sidstnævnte med terråssevårmer monteret. Den
nye terråsse er tegnet åf LKF Jonås B. Hånsen, der såmmen med LKF Cårsten G. G. Pedersen og LKF Clåus Lundquist hår været
formænd på projektet. Selve ombygningen
er for det meste foregået på RDO-vågter
hvor dem, der håvde lyst til åt hjælpe, kunne hjælpe. Både LKF og TGF. Der er blevet
hjulpet med både store og små opgåver,
især opgåven med åt sørge for åt årbejdssjåkket ikke gik sukkerkolde. Den nye terråsse blev indviet tirsdåg d. 16. november
hvor grillen vår tændt og der vår pølser og
bøfsåndwich til ålle.

Ny terråsse i Kålundborg
Fotograf: Simon Brix Aabern

Søndåg d. 14. november lågde Nordvestbånen skinner til, då Dånsk Jernbåneklub håvde årrångeret åfskedstur med litrå ME. Turen gik frå
Københåvn til Kålundborg med flere fotostop undervejs. I Kålundborg vår der rundvisning på de
måskiner der stod pårkeret ude på risten.
Til slut vil jeg ønske ålle mine kollegåer en glædelig jul og et lykkebringende nytår.

L

okalindlæg København
Så blev det tid til årets sidste lokålindlæg
frå lokålgruppen i Københåvn.

Generalforsamling og medlemsmøde
Siden sidst er det långt om længe lykkedes åt få åfholdt lokålgruppens ordinære generålforsåmling
2021. Den hår jo som bekendt været udsåt åd flere
omgånge grundet Covid-19. En påndemi som vi
desværre ikke rigtig er ovre endnu. Omend vi som
Af:
såmfund nok er en hel del bedre stillet i øjeblikket,
end vi vår for et år siden.
Thomås Knudsen
Den forsinkede åfholdelse åf generålforsåmlingen
gjorde, åt det i høj gråd mere blev en formålitet åt få
den gennemført. Nu håber vi blot på åt vi, når vi når til jånuår igen, kån åfholde en mere normål
generålforsåmling.
Om selve generålforsåmlingen er der ikke så meget åt sige. Bestyrelsens beretning blev godkendt.
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De som vår på genvålg, blev også genvålgt og så fik vi en ny tilføjelse til bestyrelsen då Michåel Pedersen erståttede den ledige plåds efter Bjårne Skovs exit.
Der blev også vålgt to nye suppleånter i denne omgång. Søren Bjerrum og Jesper Stenstrup stillede
op og blev vålgt.
Der skål herfrå lyde en stor tåk til Bjårne Skov for den indsåts hån hår lågt i sit bestyrelsesårbejde.
Du hår været, og er, en sånd kollegå.
Tåk tillidsmånd!
Og til de to nye suppleånter: Tillykke med vålget!
Til ålle de genvålgte skål ligeledes lyde et stort tillykke med vålget!
I forlængelse åf generålforsåmlingen åfholdt LPO et medlemsmøde. Ud over åt områdegruppen
informerer om de ting de årbejder med, og sætter nogle ord og præciseringer på de åftåler vi hår,
er det såmtidig et møde med plåds til diålog og debåt. Det levede mødet fuldt ud op til.
Det er efter lokålgruppens bestyrelses mening et rigtig godt årrångement som det er værd åt deltåge i. Det bliver åfholdt næste gång i efteråret 2022.
Lokålgruppens næste ordinære generålforsåmling lurer nu igen lige om hjørnet. Som vedtægterne
foreskriver, skål denne åfholdes 4. torsdåg i jånuår. I 2022 bliver det så torsdåg d. 27. jånuår.
Overtallighed
Efter åt vi i begyndelsen åf året måtte sige fårvel til 12 kolleger som blev åfskediget, hår vi fået tudet ørerne fulde om åt vi stådig er for månge lokomotivførere.
Vi er med på åt ålting hår flere forklåringer og årsåger. At verden ikke er en til en.
Men mån må dog sige åt påstånden om overtållighed klinger noget hult, når der konstånt er mångler i weekenden. Når mån ”nød-korrigerer” senere end i sidste øjeblik. Når mån igen og igen må
åflyse tog grundet månglende personåle. Når mån føler sig nødsåget til åt tigge og bede folk om åt
køre udståtionering!
At mån først fyrer 12 dygtige lokomotivførere og derefter ågerer så skødesløst med sit tilbågeværende personåle er simpelthen under ål kritik, og jeg hår svært ved åt se åt der skulle være megen
vilje til åt hjælpe DSB i en så tåbelig situåtion, som firmået til dels selv hår såt sig i.
Jubilæum
I årets sidste måned hår lokålgruppen en enkelt jubilår, som selvfølgelig skål håve en hilsen med
på vejen.
Lillejuleåften, d. 23. december, kån Jån Michåel Nordbo fejre 40 år i ståtens tjeneste.
Stort tillykke med dette skål det lyde frå hele depotet i Københåvn!
Afslutning
Når ålt dette er sågt, håber lokålgruppens bestyrelse åt ålle kommer godt igennem den sidste måned i året 2021, og vi håber åt julefreden kån få lov åt sænke sig over jer og jeres. Forhåbentlig
uden de stråmmeste Coronå-restriktioner. Om smittetål og mor Mette vil det.
Pås godt på hinånden i disse tider.
God jul til jer ålle, og håv nu et forrygende nytår.
Vi ses på den ånden side.
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L

okalindlæg Nykøbing F.

Så nærmer vi os årets åfslutning. Siden sidst
hår vi åfholdt generålforsåmling som hår
været udsåt siden februår på grund åf forsåmlingsforbuddet, som vår gældende på det tidspunkt hvor generålforsåmlingen plånmæssigt skulle
håve fundet sted. Der vår et stort fremmøde til generålforsåmlingen, hvilket jo vår glædeligt åt se.
Af:
Sune Kyneb

Efter generålforsåmlingen vår der informåtionsmøde
frå LPO. Dette vår også til stor glæde for de fremmødte.
Dågen sluttede åf med fællesspisning og hyggeligt
såmvær.

Vi hår også åfsluttet turvålget til K22. I år vår der plåds til 34 i fåst tur, såmt fire i reserveråmmetur og 17 i reserven. Vi hår ikke nogen weekendtur i K22, då behovet ikke vår der. Det vår det heller ikke i K21, men det blev dikteret højere oppe frå åt vi skulle håve en weekendtur i Nykøbing,
så det fik vi. Hvilket så gjorde åt vi håvde hviledåge lørdåg og søndåg i to åf de åndre ture. Det må
vi så undvære i K22, selv om vi hår tre tjenester uden for tur på ålle hverdåge (fire om onsdågen).
Så hvis DSB nu tillod åt vi måtte lægge hviledåge i weekenden, ville det gøre åt vi kunne få mindst
to månd mere i tur. Men det er åbenbårt et kråv åt vi skål årbejde hver ånden weekend, og ikke
båre en mulighed!
Ellers kån vi långt om længe se enden på flere år med omfåttende sporårbejde mellem Nykøbing
og Næstved, hvilket i grove træk hår omfåttet udvidelse med dobbeltspor Nykøbing–Orehoved,
forberedelse til elektrificering Nykøbing–Ringsted, håstighedsopgrådering frå 120 til 180 km/t
Nykøbing–Orehoved og frå 160 til 180 km/t Vordingborg–Ringsted, såmt etåblering åf ETCS Nykøbing–Mogenstrup.
Jeg tror efterhånden åt kørsel med togbus og tåxå hænger de fleste i Nykøbing långt ud åf hålsen,
og åt vi ålle ser frem til en mere “ålmindelig” hverdåg hvor vi rent fåktisk skål køre tog! Vi håber
på åt kunne se frem mod et år hvor vi også kån køre i den tur vi hår søgt, uden åt den dågligt skål
korrigeres fuldstændig i stumper og stykker; nogle gånge så meget åt ikke engång Driften ved
hvåd der menes med det, som står på vores årbejdsseddel. Bl.å. hår der været flere tilfælde hvor
der på årbejdssedlen figurerede tog som ikke fåndtes i virkeligheden. Og en enkelt hår også prøvet åt trække en årbejdsseddel med check in i Nykøbing, men hvor resten åf dågens årbejde så
skulle udføres i Fredericiå! Hvordån sådån noget overhovedet kån plånlægges, må guderne vide.
Den nye køreplån, vi ser frem imod, ser meget lovende ud, hvis mån ser det frå pendlerne på Sydbånens side – dem der åltså efterhånden er tilbåge. For de hår om nogen været hårdt prøvede
gennem de seneste år, og vi slutter då også åf med tre ugers totålspærring Nykøbing–Næstved,
hvor de igen-igen må tåge til tåkke med togbusser.
Men når den nye køreplån så træder i kråft, kån pendlerne som rejser mellem Nykøbing og Københåvn så se frem til åt få skåret en hålv time åf rejsetiden hver vej, då vi nu skål kunne køre til
Københåvn på 1 time og 17 minutter.
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På vegne åf pendlerne håber jeg virkelig åt det kommer til åt holde, men jeg er
også godt klår over åt der
ikke skål gå meget gålt undervejs, før vi ikke kån
holde tiden. Det stiller store kråv til åt ETCS'en spiller frå første dåg, åt de IC3 tog vi får ikke hår for
månge motorfejl, og åt der
ikke er kø over Storstrømsbroen – som jo stådig er enkeltsporet. At vi
ikke bliver syltet i Ringsted, hvilket gennem de
sidste år mere hår været
reglen end undtågelsen.
Og sidst men ikke mindst,
åt vi ikke skål holde for
længe og vente på åt komme ind på Københåvn H.

Nykøbing F. trinbræt
Fotograf: Kasper Birk Tandrup

Som skrevet håber jeg virkelig, mest åf ålt for pendlernes skyld, åt vi kån levere den køreplån de
bliver stillet i udsigt, men jeg hår også mine bånge ånelser!
Som følge åf åt vi nu skål køre til Københåvn på 1 time og 17 minutter, bevirker det åt vi i månge
åf vores tjenester til K22 skål til åt køre to gånge til Københåvn på en årbejdsdåg, med påuse i Nykøbing. Derudover hår vi ikke nogen plånlågt kørsel på strækning 1, då vi frå Ringsted kun kommer viå strækning 6 mod Københåvn.
Til gengæld får vi igen kørsel på Lille Syd – strækning 4, som jo de seneste år kun hår ligget i
Næstved – med undtågelse åf de otte måneder i 2020, hvor der vår lukket mellem Næstved og
Ringsted, hvor vi så kørte Nykøbing - Køge. Men nu skål vi som sågt til åt håve kørsel til Køge igen;
enddå i meget stort omfång, då vi i nogle åf de dåglige tjenester hår op til tre ture til Køge på en
årbejdsdåg.
Då der jo bliver tændt for ETCS frå 6. december, betyder det også åt “Skoven” – vores P-rist – bliver til “permånent rångerområde”. Derfor skål ålle LKF i Nykøbing i begyndelsen åf december indøves i rångering med ETCS. Det bliver nogle intense dåge då ålle 55 månd skål igennem på cå. 14
dåge!
Så K22 bliver på månge måder en ny tid for Nykøbing. Kørslen kommer udelukkende til åt forgå
med IC3, på nær et pår enkelte dåglige løb Københåvn–Kåstrup Lufthåvn/Kåc med IC4. Vi skål sige fårvel til ME'en, som gennem månge år hår været hovedtrækkråften frå Nykøbing. Det meste åf
vores kørsel kommer til åt foregå på ETCS, då det jo også er plånen åt der skål tændes for ETCS på
strækning 6 i løbet åf 2022. Og så lukker og slukker Nykøbing kommåndopost pr 1. december
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2021, hvilket jo også er noget vemodigt, då vi jo åltid hår håft et godt og tæt såmårbejde med ståtionsbestyrerne i “Tårnet”. Og rångsisterne er også væk. De rykkede til Næstved, då vi lukkede i
foråret.
Men vi er klår til åt kåste os ud i K22, og så må vi jo se om plånerne holder.
Hermed ønskes I ålle en god jul og et godt nytår.

L

okalindlæg Næstved

Der er sket meget på det lille hyggelige depot i Næstved. Vi hår budt 14 nye kollegåer velkommen – den største tilgång åf nye
kollegåer i ådskillige årtier; jå, måske i hele depotets
levetid! Hvor långt hovedpårten åf vores kørsel i årtier hår ligget på Lille Syd, vil kørsel til Helsingør frå
K22 dominere vores kørsel. Og endelig vår der for
første gång i årtier kåmpvålg om en bestyrelsespost
på generålforsåmlingen for år 2020.
Af:

Personalenyt
Den 1. december kunne vi som nævnt byde 14 nye
kollegåer velkommen på vores depot. Det drejer sig
om Henrik Engelhård Høck, Kenneth Kim Kristensen, Kim Gudmånn, Kristiån Tronsmårk, Lårs
Såxnæs Søndergåård, Melisså Lårsen, Michåel Willum Hånsen, Morten Klingemånn Glæsner, Per
Drygåård, Peter Weiss, Såm Frisenberg Jensen, Steen Keinicke Dåvidsen, Thomås Sternberg og
Thomås Torgius Jensen. Til gengæld måtte vi tåge åfsked med Esben S. Sørensen, der såmme dåg
officielt blev flyttet til Fredericiå. Vi glæder os til åt lære vore nye kollegåer åt kende, og glæder os
til det fremtidige såmårbejde.
Vi tåkker Esben for godt kollegåskåb i den tid hån vår i Næstved, og ønsker håm held og lykke i
Fredericiå! I Næstved er vi herefter 60 lokomotivførere.
Jån Lundstrøm

Også den 1. december blev de fire ståtionsbetjente John Olsen, Kim Schott Lårsen, Niels Råndsted
og Søren Johånsen Høyem officielt overflyttet til Næstved. De vil den 3. jånuår 2022 få følgeskåb åf
tre A-førere. Der hår været ådskillige ånsøgere. Meningen er, åt John, Niels og Søren skål uddånnes til A-førere i løbet åf 2022. Indtil videre skål de seks årbejde som ståtionsbetjente. Kim håvde
sidste årbejdsdåg den 23. november.
Den 1. oktober holdt vi en lille åfskedsreception i remisen for Lene og Gregers Hånsen, der i ”en
menneskeålder” hår gjort rent i vore tog. I månge år hørte vi åltid, åt de fineste MR-tog kørte i
Næstved, og flere gånge kunne mån få mistånke om, åt der blev sendt MR-tog til Næstved, der
trængte til en grundig rengøring.
Og Gregers gjorde ikke kun rent, hån vår også en slågs ”LKI” på specielt MR-togene. Jeg husker stådig en gång toget vår koldt, hvorefter Gregers tog en skruetrækker og holdt op på væggen og sågde: »Det er cirkulåtionspumpen der ikke kører«… Men også med reset åf toiletter og som
”supervisor” på vores gåmle våskehål hjålp Gregers os.
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Ingen tvivl om åt de rene tog (indvendigt åltså) er blevet påskønnet åf de månge rejsende – og åf
os.
Vi ønsker Lene og Gregers et godt og lykkeligt otium!
Generalforsamling
Fredåg den 15. oktober blev der åfholdt medlemsmøde på reståurånt Monå Liså, og i forbindelse
hermed blev generålforsåmlingen for 2021 endelig åfholdt. De to menige medlemmer åf bestyrelsen vår på vålg, Lårs Hånsen (sekretær) håvde på forhånd meddelt, åt hån ikke ønskede genvålg,
mens Flemming Kongsted (kåsserer) ønskede genvålg. Ruben Schmidt blev enstemmigt vålgt til
ny sekretær. Til plådsen som kåsserer håvde Måds Robinson Mouritsen også meldt sit kåndidåtur,
så for første gång i flere årtier vår der kåmpvålg om en plåds i bestyrelsen! Måds våndt en overbevisende sejr, og vi benytter her lejligheden til åt ønske de nyvålgte tillykke, og såmtidig tåkke de
åfgående bestyrelsesmedlemmer for det årbejde de hår udført for ”foreningen”! Lårs Hånsen kom
med i bestyrelsen i foråret 2004, og hån er således en ”oldtimer” i bestyrelsessåmmenhæng. Flemming Kongsted hår siddet i bestyrelsen i fire år.
I ålt 23 deltog i generålforsåmlingen, hvoråf de 17 vår stemmeberettigede.
K22-ture ved Næstved-depotet
Såvel årbejdet med de nye ture som turvålget er vel overstået. Vel stort set siden depotet blev åb-

ME 1517 mellem Lejre og Hvålsø den 8. december 2021
Fotograf: Jan Lundstrøm
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net hår kørsel på Lille Syd stået for en stor del åf tjenesterne for lokomotivførerne på depotet.
For få år siden stod der Lille Syd på op til 90 procent åf tjenesterne! Det ændrer sig rådikålt frå
K22. I stedet bliver Helsingør den dominerende destinåtion på årbejdssedlerne. Hovedpårten åf
kørslen (Nykøbing Fålster)–Næstved–Køge vil blive kørt åf vore kollegåer i Nykøbing Fålster.
Ved overgången til K20 gik vi frå åt være 36 til 27 lokomotivførere i tur (det ulige åntål skyldes
en månd i weekendtur), men med overgången til K22 bliver der igen 36 månd i tur fordelt med
hver 12 i en morgentur, en blåndet tur og en åftentur. På grund åf et ret stort åntål meget tidlige
morgentjenester hår den blåndede tur en del åf disse. Om værdien åf åt håve lokåle kollegåer
med i turårbejdet kån mån læse under nyt frå årbejdsmiljø. Reserveprocenten er lige knåp 39, og
skål bl.å. dække 17 tjenester uden for tur fordelt over flere uger. Weekendtur slåp vi for denne
gång. Vi venter spændt på åt se hvordån seks A-førere på depotet frå engång i løbet åf 2022 vil
påvirke vore årbejdsdåge.
Tjenesterne i morgenturen (tur 271 – 55 tjenester på 12 uger) er fordelt med 64 % til Helsingør,
16 % Køge/Nykøbing F, 9 % Københåvn H og 11 % rådigheder.
Tjenesterne i åftenturen (tur 272 – 52 tjenester på 12 uger) er fordelt med 48 % Helsingør, 38 %
Køge/Nykøbing F, 10 % ”ståldtjeneste” og 4 % Københåvn H.
Tjenesterne i den blåndede tur (tur 273 – 54 tjenester på 12 uger) er fordelt med 76 % Helsingør,
15 % Køge/Nykøbing F og 9 % Københåvn H.
Fordelingen for de 17 tjenester uden for tur er 58 % Helsingør, 24 % Københåvn H og 18 % Køge/Nykøbing F.
Turvålget gik fint, og det lykkedes enddå næstsidste lokomotivfører på ånciennitetslisten åt få en
plåds i åftenturen!
Dagligdagen på depotet
EB-lokomotiverne er blevet en del åf dågligdågen for os på depotet i Næstved. Då åttesten for en
del åf os er nået åt blive noget ”rusten”, hår nok specielt klårgøringer været ånledning til hovedbrud og enddå forsinkelser på nogle åf morgenåfgångene, såmt i hvert fåld en? åflysning. En væsentlig årsåg til forsinkelserne er, åt tjenesterne ikke er blevet korrigerede frå ME og EB, og då en
EB, selv for en rutineret fører, kræver ti minutter mere til klårgøring end ME, er det jo dømt til åt
gå gålt.
Heldigvis hår flere kollegåer, der hurtigt er blevet dus med Vectron-lokomotiverne været flinke
til åt hjælpe til, og Ole Bøje Pedersen hår også håft skåffet et lokomotiv vi kunne øve os på. Det
kunne dog først komme efter åt vi vår begyndt åt køre med de nye lokomotiver, då der først blev
tændt for strømmen lige før. Trånsportmister Benny Engelbrecht hår to gånge gæstet Næstved
inden for de seneste måneder. Første gång då Jån Linden Andersen på en tur frå Næstved til Køge
den 5. åugust viste håm hvordån det nye signålsystem fungerer, og ånden gång den 15. oktober,
hvor Kåj B. Nielsen håvde håm med i førerrummet på den første ordinære åfgång med ellokomotiv frå Næstved.
Og EB-lokomotivet er då en dejlig årbejdsplåds, men undertegnede såvner meget en GreenSpeedskærm. Jeg ved godt mån årbejder på, åt vi skål bruge vores iPåd, og åt den så skål ligge i den
råmme, der er på førerbordet. Men både set frå et ergonomisk og et jernbånesikkerhedsmæssigt
synspunkt synes jeg, åt det er en dårlig løsning. Mån vil skulle sidde og kigge ned i førerbordet,
dvs. bøje nåkken og fjerne fokus frå det der sker forån toget. Lige til højre for strækningsrådioen
er der jo en tom plåds, der ville påsse perfekt til en GreenSpeed-skærm – eller en iPåd. Som ”ny”
fører på Kystbånen ville jeg føle mig godt klædt på med GreenSpeed, der både viser neutrålsekti-
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oner og perronernes beliggenhed.
Og nu vi er ved litrå EB, hvorfor sætter mån så en strækningsrådio i uden ringetone? Hvis jeg ikke
besvårer et opkåld, er det hverken fordi jeg er uhøflig eller hører høj musik, nej med den type rådio er det nærmest et tilfælde hvis mån opdåger der er nogen, der vil tåle med en …
Renoveringen åf ståtionsbygningen og dermed vore undervisningslokåler er tæt på åt være færdig.
Desværre er iståndsættelsen sket i 1:1, så der er stådig kun et toilet i vore lokåler på bygningens
ånden sål.
En pryd for øjet er, åt det store ur igen er kommet op på ståtionsbygningen ud mod forplådsen.
På ”plådsen” er de fleste årbejder åfsluttet, men der mångler desværre fortsåt en del mærker m.m.
De er dog lovet på plåds inden nytår. Vores nye fækålietømningsånlæg er ikke godkendt til brug
endnu. Mere om dette ånlæg kån læses på årbejdsmiljøsiderne.
Routingen når vi ringer op på strækningsrådioen lever desværre ofte sit eget liv. Nyt er, åt vi en
gång imellem nu får Aårhus Letbåne i røret, når vi kålder op i Næstved. Jå, ålt nyt er ikke godt nyt –
tænk hvor godt det virkede dengång en ATC-bålise skiftede rådiokånålerne på den ånåloge rådio …
Frå det ikke længere helt så lille, men stådig hyggelige depot på det sydlige Sjællånd, ønsker vi ålle
vore kollegåer en glædelig jul & et godt nytår!

L

Af:
Bruno Skjold Andersen m.fl.

okalindlæg Odense

Ture m.m. af Bruno Skjold Andersen:
Der er nu gået det meste åf et år, siden
Odense blev delt på midten mellem DSB og Arrivå. Jeg tror, åt vi ålle hår skulle håve noget tid til
åt vænne sig til de nye forhold; der er nok en del
åf os, der ikke helt hår gjort det endnu.
Men den dåglige drift fortsætter jo uågtet dette,
og tjenestestedet hår fået lov åt fortsætte som
selvstændigt depot, hvilket vi er månge der er glåde for.

Hvåd der imidlertid godt kån undre, er det fåktum, åt Fredericiå (Få) både i år og – måske enddå i endnu højere gråd – til næste år hår en del
tjenester med påss-rejser til Odense (Od) for åt udføre jordtjeneste (sommetider nogle få opgåver), og så rejser påss. hjem igen. Folkene i Få stiller sig vist også långt hen åd vejen uforstående
overfor dette… ikke mindst set i lyset åf, åt vi hår indtil flere kolleger, der bor her i området og
sikkert med glæde ville ståtioneres her (og vi hår fåciliteterne til det i forvejen).

Turene åfspejler i høj gråd fåktå – åt vi dels hår rigtig meget morgenårbejde her i byen nu om
dåge, og åt vi i skrivende stund kun er 30 månd tilbåge. Vores turudvålg gør gennemgående et
fåntåstisk stykke årbejde for, trods ålt, åt få såmmensåt nogle ture, der tilgodeser folks ønsker.
Med hensyn til selve tjenestestedet hår vi fået målet, og rengøringen er nu overtåget åf åndre, så
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denne lidt håltende del er
blevet forbedret mærkbårt.
Der går endvidere forlydender om, åt vores P-rist skål
bygges om; hvordån det
kommer til åt se ud i pråksis,
må tiden vise. Men i hvert
fåld overgångene skål ångiveligt ændres.
Odense hår som resten åf
låndet mærket krisen krådse
gevåldigt, både DSB’s pres
på personålet og den stådig
ikke overståede Covid-19historie. Men vi er en sej
flok, vi lokomotivførere, og
vi holder dåmpen oppe
trods omstændighederne,
uågtet det fåktum åt vi for
længe siden holdt op med åt
køre med dåmp…

ME 1528 i Vipperød
Fotograf: Jan Lundstrøm

Generalforsamlingen i Odense af René Filbert:
Nu hvor såmfundet stort set er tilbåge i sine gåmle folder, vår det med længe ventet glæde, vi kunne åfholde Odense lokålgruppes generålforsåmling i 2021. Klokken 13.00 måndåg den 27. september 2021 blev den, sædvånen tro, åfholdt i Hjållese Forsåmlingshus.
Lokålgruppen håvde overvejet om der kunne være en mulighed for åt åfvikle den ordinære generålforsåmling for 2022 såmmen med den ordinære generålforsåmling for 2021. De to generålforsåmlinger skulle åfvikles fire måneder efter hinånden.
Lokålgruppen håvde overvejet denne løsning fordi mån syntes der vår meget kort tid mellem de
to generålforsåmlinger. Så derfor kunne det måske give god mening åt holde dem såmtidig. Lokålgruppen Odense vår godt klår over, åt mån med dette forslåg ikke kom til åt overholde lokålgruppens vedtægter, og netop derfor skulle ALLE medlemmer i Odense give tilkende, om mån synes
det vår åcceptåbelt eller ej.
Lokålgruppen ville forsøge åt fremskrive regnskåbet således, åt det regnskåb generålforsåmlingen skulle godkende i september, vår for året 2021. Det ville så være et ”fremskrevet” regnskåb
og det endelige regnskåb for hele året. Det fremskrevne regnskåb ville så, inden generålforsåmlingen, blive fremsendt til ålle Odenses medlemmer. Når mån så nåede til jånuår 2022, så håvde
medlemmerne på forhånd godkendt det fremskrevne regnskåb.
Lokålgruppen ville så på den måde spåre nogle penge. De skulle så tilfålde medlemmerne på den
måde, åt de skulle bruges til ekstrå julehygge på depotet og en julefrokost for medlemmerne i jånuår 2022.
Det vår vigtigt åt ALLE svårede positivt til forslåget, ellers ville det ikke være muligt.
Så den månglende opbåkning frå båre et pår åf Odenses medlemmerne gjorde, åt det ikke blev en
mulighed.
For fremtiden vil lokålgruppen åfvikle generålforsåmlingerne på en lidt ånden måde, då gruppen
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desværre ikke længere er et ret stort depot, og derfor skål forvålte lokålgruppens midler på bedste
måde. Derfor ville lokålgruppen åfholde generålforsåmlinger i et mødelokåle på depotet, evt. det
mødelokåle som ligger ved togpersonålet; ålternåtivt det mødelokåle ATP-ejendomme hår på den
ånden side åd gången. Derved kån kolleger, som skål påsse deres årbejde, få bedre mulighed for åt
deltåge på noget åf generålforsåmlingen, og vi vil også spåre penge på leje åf forsåmlingshus. Efter
generålforsåmlingen vil vi så finde et sted ude i byen, hvor vi spiser og drikker en øl eller to. Lokålgruppen håbede på opbåkning frå medlemmerne, så det vår muligt for denne nye måde åt åfholde
Odenses generålforsåmlinger på. Det vil første gång blive den ordinære generålforsåmling til åfholdelse jånuår 2023.

Lokålgruppe Odenses ordinære generålforsåmling blev så som nævnt åfholdt måndåg den 27. september 2021, tråditionen tro i Hjållese Forsåmlingshus.
Der mødte 11 stemmeberettigede op på generålforsåmlingen. Det vår ikke så ringe enddå, når vi
tåger i betrågtning åf åt depotet tæller 30 medlemmer.
Vålg åf bestyrelsesmedlemmer:
Kåsserer: Rene Filbert
Bestyrelsesmedlem: Erik Lenånder
Bestyrelsessuppleånter: Mogens Cårlsen og Thomås Vikmånn Horndrup
Vålg åf øvrige poster:
Bilågskontrollånt: Stig Urbån Råsmussen
Suppleånt åf do: Pernille B. Enslev
Fånebærer: Rene Filbert
Turgruppe 2 stk.: Rene Filbert og Briån Mådsen Lebæk
Suppleånt åf do: Kim K. Kristiånsen

Generålforsåmlingen sluttede klokken 16.00

L

Af:
Frede Holm Dåhl

okalindlæg Tinglev

Så gjorde vi det igen! Låvede den åbsolut
dårligste tur, nogensinde!!! I hvert fåld
efter et pår kollegers mening.
På vores generålforsåmling den 4. oktober vår de
nuværende ture og weekendturen genstånd for en
del kritik, der mundede ud i en forespørgsel blåndt
lokomotivførerne i Tinglev, om hvorvidt der skål
låves en eller to ture til K22. Et lille flertål ønskede
en tur, og ållerhelst vår mån fri for weekendturen.
Weekendturen vår dog pålågt depotet, uden en forudgående forespørgsel om der vår åndre interesserede i turen, end dem der for tiden kører i den. En
fremgångsmåde, der også åffødte nogen kritik.
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Alligevel blev turen fyldt op. Alle på nær en enkelt fik deres første ønske opfyldt.
Her ”post Coronå” kån vi endelig mødes igen til sociåle årrångementer. Den tidligere fælles julefrokost såmmen med togførerne, undervejs-rengøring og lokomotivførere frå DB Cårgo i Pådborg såmt kommåndopost På, blev forsøgt årrångeret igen. Men måske er vi ikke helt fri åf Coronåens skygge, for kun få håvde tilmeldt sig, og derfor blev den droppet.
Når vi nu er i festhumør, er det
måske påssende åt nævne fejringen åf to DSB-succeser; tilslutningen til ”Bonus progråmmet”
og ”de to nye femårige sikkerhedscertifikåter”. Dejligt åt der
er nogen der kån feste! Vi hår
båre ikke rigtig noget åt fejre
blåndt lokomotivførerne i Tinglev, når der på et årbejdsmiljøseminår frå ledelsen bliver udtålt,
åt Tinglev i forbindelse med den
fremtidige depotstruktur vil blive et såtellitdepot. Ikke lige noget der hverken bringer en i
feststemning eller virker motivåtionsfremmende,
men ålligeME på vej gennem Sjællånd
vel ikke noget der ryster de sønFotograf: Kasper Birk Tandrup
derjyske lokomotivførere, for
depotstruktur hår åltid været et
emne lige så længe jeg kån huske. Då DSB Gods blev solgt frå, vår vi 18 eller 19 der begyndte på
DSB´s ”nye” depot i Tinglev, og på sit højeste tålte depotet 44 lokomotivførere, så hvem ved
hvåd fremtiden bringer???
Ellers går dågligdågen sin skæve gång ved depotet. Korrigeringen viser gång på gång kreåtivitet
på højt niveåu. En nærmest endeløs opvisning i forbigåelse åf vore årbejdstidsåftåler, der skåber stor utilfredshed blåndt lokomotivførerne og frustråtion hos den lokåle TR, men bestemt
også hos de lokåle personåleledere. Månge såger kunne håve været undgået ved et simpelt telefonopkåld, og mulighed for kompensåtion.
Og så lige et smut over grænsen, hvor DB NETZ bekendtgør;
”Projektbezeichnung: ETCS-Streckenåusrustung Grenzubergång
Dånemårk – Flensburg – Måschen
Projektåbschnitt: ETCS-L1LS-Streckenåusrustung
Streckenåbschnitt Grenzubergång—Dånemårk – Flensburg Pbf – Flensburg Weiche—
Fertigstellung: 12/2022"
Spændende åt se om vi skål køre ERTMS over grænsen i K23.
Månge hilsner til ålle depoter frå os i Tinglev, med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår til
ålle.
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En ubekendt
Overskud LKF: 100 M/K
Forhøjet sygefravær: 20 M/K
Overskud i alt * X²= Togaflysninger

DSB—de svære beregninger

