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På gång i Liljeholmen 6. 
 
Valtider: 
Tisdagen den 22 januari är det val till Klubben och till 

Sektionen. Valet äger rum i markan mellan klockan 09.00 och 

21.00. Det är viktigt att så många som möjligt av er kommer 

och röstar på vilka ni vill ska vara era fackliga företrädare. 

Om ni är lediga den dagen, så kom förbi ändå, det tar inte så 

lång tid! 
 

Förhandlingar: 
• I tisdags träffade vi Matin (Hossein Matinzadeh som är 

röda linjens operative chef) och pratade med honom om 

TLC: s rutiner kring folk på spåret. Han höll med oss om 

att det på senare tid varit för många incidenter där 

trafikledningen agerat på ett felaktigt sätt vid folk på 

spåret, och Matin ska påminna TLC om de rutiner som 

gäller. Vi i SEKO är inte ute efter att sätta dit enskilda 

trafikledare, utan vi vill att våra och TLC: s chefer är 

tydliga med vad som gäller och ser till att det finns 

fungerande rutiner. Det som gäller är följande: 
TRI TUB § 19.4 

”Förare som upptäcker obehörig person inom spårområdet 

skall omedelbart stanna tåget och meddela TL. TL skall stoppa 

tåg på intilliggande spår. Har annan person än förare 

rapporterat om obehörig på spåret skall TL stoppa tåg på 

berörda spår. Spårområdet skall undersökas innan tågtrafik 

återupptas. Avsyning får efter TLs bedömning ske med tåg, sth 

20km/h.” 

Detta innebär alltså att vid förstahandsinformation om 

obehöriga på spåret skall trafiken stoppas. Vid andra eller 

tredjehands information kan TL beordra avsyning. 
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• I tisdags tog vi även upp situationen på spår 16-19 i 

Nyboda. Många av er har påtalat för oss att det tar mer 

tid, än de 20 minuter vi har för att iordningställa tågen vid 

utgång, då man ska ta ut tåg från spår 16-19 och behöver 

koppla ihop dem. Vi tog upp detta med Matin som tyckte 

att 20 minuter räcker, så vi har bestämt att under en 

veckas tid mäta exakt hur lång tid det tar att 

iordningställa tågen på spår 16-19. Enligt TRI kan vi inte 

ha mindre än 20 minuter, så det är ingen risk att vi får 

mindre tid om det mot förmodan skulle gå fortare. Vi vet 

att många av er går till Nyboda lite tidigare eftersom tågen 

ska kopplas ihop och det finns ingen anledning för oss att 

arbeta gratis. Matin ska informera oss förare om när 

denna mätning kommer att ske och vi uppmanar er att 

inte maska men inte heller stressa när ni iordningställer 

tågen. Och definitivt inte komma dit tidigare och börja 

innan utsatt tid! 
 
• Vi har begärt förhandling om den föranmälan man måste 

göra på sin privata tid när man är på väg till Mörby för att 

ta ut ett tåg. Vi anser att detta bryter mot avtalet och 

begär ersättning för dem som haft dessa tjänster sen 

2001. 
 
• Det har kommit till vår kännedom att det varit en del 

frågetecken kring de retroaktiva utbetalningarna av Ob 

och övriga ersättningar. Vissa av er har fått det utbetalt 

och andra inte. Vi ska kolla upp exakt vad som gäller och 

återkommer. 
 

• Vi har begärt en förhandlig om att införa en tjänst som 

trivselvärd. Detta är något som finns på andra banor och 

som vi tycker verkar trevligt att ha även hos oss! 
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Försäkringsdag: 
Måndagen den 14 januari är försäkringsrådgivare från 

FOLKSAM på plats i facklokalen för att svara på frågor om 

försäkringar. Det är bara att komma förbi när som helst mellan 

klockan 11.00 och 15.30. Har ni frågor men inte kan komma så 

lägg er fråga i fackets postlåda med ert anställningsnr så ska vi 

se till att ni får svar. SEKO har många separata försäkringar 

man kan teckna men det ingår även försäkringar i 

medlemsavgiften som inte alla känner till! 

 
Upphandlingen. 
Vi har träffat representanter från Tunnelbanebolaget. Under 

våren kommer vi att träffa representanter från alla de företag 

som är intresserade av att vinna upphandlingen av 

tunnelbanan. 
 

Gynekologstolen: 
Stolen ska inte finnas ute i trafik. Om ni kör i en vagn med 

dessa hemska provarmstöd så notera vagnsnr och ge det till 

oss så vidarebefordrar vi det till Jan Ternander på Veolias 

teknikstab (som trodde att alla redan var bortplockade av 

Tågia) men som nu lovat att se till att de försvinner, för gott! 
 

KOM IHÅG: 
Kom alltid till oss om ni hittar konstigheter i era tjänster, om ni 

får problem med semester, bli uppkallade till chefen osv. 

Vi finns här för att hjälpa men vi kan inte fixa saker om ni inte 

berättar vad som händer! 

 

Vid tangenterna 

Carolin 

 

 


