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Vad har hänt sen 
sist? 

 
 
I novembernumret kunde du 
läsa om klubbens deltagande på 
en internationell konferens, vi 
skrev om ”lövhalkan”, om hur 
förarna behandlas på gröna linjen, 
skyddsombuden informerade om 
sin verksamhet. Vi skrev även om 
våra krav i det lokala varvet, om 
reflektioner över Sandbergs 
sidbyte, vi hade tre sidor av 
insändare och debattartiklar. 
Samt resultatet från fyllnadsvalet 
 
Det börjar faktiskt strömma in 
insändare och svar på sudokus 
och gåtan till redaktionen vilket är 
fantastiskt roligt! Mycket material 
hann jag inte ta med i det här 
numret så ni får spänt vänta till i 
januari!  
 
Diskutera gärna tidningen på 
klubbens interna debattforum på: 
http://klubb119.forumup.se/ så 
att även det utvecklas.  
 
En facklig organisation blir 
inte starkare än vad 
medlemmarna gör den till. 
 
I det här numret kan du läsa 
information om avslutade 
förhandlingar (löner och 
tidskompensation) och pågående 
förhandlingar om Veolias nya 
drogpolicy. Du kan även läsa ett 
brev från Matt Kinane angående 
arbetsmiljöarbetet på Veolia. 
Jag hann tyvärr inte ta med knep 
& knåp i detta nummer som jag 
hade tänkt.  

 
Tack till alla er som skickat in 
insändare och artiklar! 
 
Nästa nummer av Raka Spåret 
kommer att bli ett valnummer då 
det stundar val i alla sektioner 
och till klubben. Redaktionen tar 
tacksamt och ödmjukt emot 
bidrag av alla sorts slag, det kan 
vara texter i form av en insändare 
eller en debattartikel. (Visst 
tycker du väl något om företaget 
eller facket?).  Det skulle kunna 
vara teckningar, knep & knåp eller 
foton eller precis vad som helst 
som du tycker passar in i 
tidningen.  
 
Lämna material före den 18/1! 
 
Maila in till redaktionen, adressen 
hittar du på längst ner på flera 
sidor i tidningen. Om du inte har 
tillgång till mail så kan du skicka 
ditt bidrag till:  
 
Raka Spåret 
SEKO Klubb 119 
Liljeholmstorget 16  
117 63 Stockholm 
 
Thomas Witting, redaktör 
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Viktiga datum, adresser och telefonnummer. 

Kalendarium för 
klubben och 
sektionerna 
vintern 2007.   

                
Klubben Styrelsemöte 18 
januari i Liljeholmen.  

Sektion grön. 

686 2815 Alvik 

686 4163/64 Gullmarsplan 

Sektion röd  

686 4246 /686 4254 
liljeholmen@klubb119.org 

Sektion blå 686 4392                 
123@klubb119.org   

Saltsjöbanan   

748 0026 

h.stokke@bonetmail.com

Bromma 

bromma@klubb119.org 

Lidingöbanan 
lidingo@klubb119.org                             
 
Kontakta ditt lokala 
fackombud för mer 
information om kommande 
möten och aktiviteter. 
 
Jannis Konstantis, ordförande, 
070-511 62 19, 0702-09 49 
29 
 
Kalle Cedergren, HSKO, 070-
786 41 61 
 
Thomas Witting, redaktör 
Raka Spåret 
070-492 29 08 
thomas@klubb119.org   

 
Nästa nummer av Raka 

Spåret kommer i januari! 
 

Maila in dina bidrag på 
redaktionen@klubb119.org

 
Gärna innan 18/1! 

 

 

mailto:h.stokke@bonetmail.com
mailto:redaktionen@klubb119.org


Viktiga datum, adresser och telefonnummer. 

 

 



Veolia Transports ledord: ”Tryggt, Mänskligt, Aktivt, Lokalt”… 

Veolia Transport skrotar 
sin gamla drogpolicy! 
 
En förare på Veolia Transport har 
ertappats haschpåverkad vid ett 
drogtest. Veolia Transport har po-
lisanmält honom och avskedat 
honom. Seko har krävt att avske-
dandet ogiltigförklaras. Veolia 
Transport vägrar att backa. Ären-
det har nu gått till central för-
handling. 
 

 
 
För några år sedan distribuerades 
en broschyr om företagets miss-
brukspolicy till alla arbetsplatser. 
Där står det bl.a. 
 
”Målsättningen för arbetet 
inom Connex är att missbruket 
ska ut och den anställde ska 
vara kvar”. 
 
Vid ett positivt drogtest eller 
då missbruk uppdagats på an-
nat sätt, skall missbrukaren 
erbjudas hjälp att komma 
ifrån sitt missbruk. Missbruket 
leder alltså inte automatiskt 
till avsked eller uppsägning. 
Om missbruket fortsätter trots 
rehabiliteringsinsatser, riske-
rar dock medarbetaren att för-
lora sin anställning. 
 
Det Seko begärde vid de lokala 
förhandlingarna var helt enkelt att 
Veolia Transport skulle tillämpa 

sin egen policy. Då svarade Veolia 
Transport: Den policy som finns 
distribuerad ute på arbetsplatser-
na är upphävd! En ny policy finns 
utlagd på nätet. Eftersom lagen 
numera straffar missbruk hårdare, 
måste även Veolia Transport 
straffa missbruk hårdare. En logik 
som haltar. Vad har det med re-
habilitering att göra? 
 
Om Veolia Transport bara ompla-
cerade föraren och inte avskedade 
honom, skulle man ”sända ut fel 
signal”. Veolia Transport hävdade 
på fullt allvar att om föraren bara 
dömdes till fängelse och stängdes 
av från säkerhetstjänst, så skulle 
hans kollegor uppfatta det som 
att det är OK att köra drogpåver-
kad!  
 
Vård ska nu ersättas av straff, 
meddelar Veolia Transport. Endast 
om den drogberoende själv ber 
om hjälp utan att dessförinnan ha 
blivit ertappad påverkad, ska Veo-
lia Transport hädanefter erbjuda 
hjälp. 
 
I Sekos ögon är den distribuerade 
missbrukspolicyn ett kontrakt 
med personalen. Veolia Transport 
har upphävt detta kontrakt med 
ett penndrag. Tala om att ”sända 
ut signaler”! Det skymmer på 
Veolia Transport. 
 
Den hittillsvarande drogpolicyn 
var resultatet av en sorts kontrakt 
mellan Connex och Seko (cent-
ralt). Kontraktet har nu satts i 
gungning. Detta kommer att tas 
upp i den centrala förhandlingen. 
 
Håkan Stokke 
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Insändare & Debatt 

God hjul! 
 
Under hösten ville Veolia av oss 
att vi skulle undvika slitage på 
C20-hjulen. Vi skulle 
mjukköra med största prioritet. 
Tidigare krav på punktlighet som 
verkade vara så heligt blev 
åsidosatt så fort det scenariot 
hotades slita på hjulen. Vi 
skickades på halkkurs och fick 
underordna oss gröna, gula och 
röda risklägen, anpassa oss 
därefter, stanna även rätt vid 
varje station, komma försent, 
offra raster, möta stressade 
kunder, osv. Minsann blev det 
mindre skador på C20-hjulen. 
Veolias idérika chefer får nog ta 
del av äran. God hjul! 
Vi däremot har upplevt en riktigt 
slitsam höst. 
 
En annan sak som har bidragit 
till att hösten har blivit lite extra 
kryddad är att våra tjänster blev 
ändrade. Ändringen 
genomfördes plötsligt, utan 
förvarning och utan bra 
information. Ja, det var riktigt 
bedrövligt att vi fick den 
sparsmakade informationen i sista 
sekund. Eller rättare sagt, vi fick 
den ungefär en vecka innan den 
faktiska ändringen. Två, tre rader 
på ett papper. Därtill hör att vi 
inte fick någon form av ursäkt för 
den skada som vi lider av detta. 
Det är som om vi blir bortglömda. 
Ändringen genomfördes på ett så 
pass fyrkantigt sätt att jag 
bekymrat undrar om vi över 
huvud taget har en ledning 
som vill förstå att vi är människor 
i stället för arbetsråvara som det 
kan slängas hit och dit med. Har 
vi en arbetsledning som vill förstå 

att vi kämpar med att matcha 
vårt arbete med vårt privatliv? 
Jag börjar starkt betvivla det. Och 
varför kunde den ändringen inte 
inkorporeras i en omplacering? 
Nu har vi fått ett till 
omställningsmoment som få av 
oss har nytta av. Förstår vår 
arbetsledning hur påfrestande det 
är för oss?  Och varför ändrades 
allas tjänster när det var enbart 
plocket som försvann?  

Och vad händer när Veolia när 
som helst förändrar innehållet på 
de tjänsterna som vi sökte? På 
det sättet urholkas vårt 
omplaceringssystem. 

 

 
 
Ja, det blev en slitsam höst för 
oss medan vi fick undvika 
hjulslitage. Veolia satsade med 
resurser på hjulen, för att spara 
på kostnader. God hjul! Jag 
undrar förresten om Veolia inte 
fick stora kostnader p.g.a. 
förseningar till följd av dessa gula 
och röda lägen. Och så skulle jag 
så enormt gärna se att Veolia 
skulle satsa lika mycket 
kreativitet och energi på att 
undvika slitage på oss förare. 
Kom gärna med några briljanta 
idéer, Veolia! Efter det senaste 
påhoppet, ändringarna i 
tjänsterna är vi många som 
känner oss tillplattade. Veolia har 
demonstrerat sin makt.  
 
Och facket? Vi behöver facket mer 
än någonsin när Veolias brutala 
påhopp ökar. När Veolia ändrar 
tjänsterna med löjliga 2 veckors 
varsel, så tycker jag att facket 
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Insändare & Debatt 

inte genast går med utan står upp 
för oss och kräver först mera 
förhandlingstid, tid för intern 
diskussion, osv. Facket får i 
värsta fall ta till alla medel för att 
ge oss mera tid än futtiga 2 
veckor. Nu gick det lite fel, tyvärr, 
och skadan har redan skett. Jag 
hoppas att facket ökar sin 
beredskap inför nya framtida 
överraskningar. Inget tyder på att 
Veolia blir snällare mot oss. Nu får 
vi försöka finna oss i som det har 
blivit och ha ett trevligt hjul... nej, 
julfirande. 
 
Wim Hoogerdijk, 
Kollega i Alvik. 
 
 

Hela SEKO ska 
sjunga! 

 
”Sång för alla” är ett 
kulturprojekt inom SEKO 
som riktar sig till dig som 
tror att du inte kan sjunga. 
Med specialskrivna 
arrangemang och en metod 
anpassad för ovana sångare 
ges möjlighet för alla att 
känna glädje och kraft i 
gemensam, vacker, 
flerstämmig sång. 
 
Kören vänder sig i första 
hand till: 
 

• Du som vill sjunga, 
men som inte har 
gjort det på länge.  

• Du som blivit 
utsparkad ur varje kör 
du har velat sjunga i.  

• Du som tycker att alla 
sånger ligger i fel 
tonläge för din röst.  

• Du som vet att du har 
en röst att sjunga 
med.  

• Du som sjunger hellre 
än bra.  

Vi i SEKO Stockholm har en 
sånggrupp som träffas och 
övar under ledning av Björn 
Hedén och Marketta 
Franssila. Vi brukar träffas 
sex gånger/termin. 
 
Det är också vetenskapligt 
bevisat att körsång är 
nyttigt för både kropp och 
själ. Immunförsvaret får sig 
en ”kick” efter en timmes 
sång eftersom mängden 
antikroppar i blodet ökar. 
Man blir också på bättre 
humör! Detta har forskare i 
Frankfurt och på Karolinska 
institutet bevis på!  
 
Berit Danielson, tel: 0733 
264 974 
berit.danielson@seko.se
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Insändare & Debatt 

Angående Kaffe. 
 
Måndagar går långsamt, speciellt 
efter ledig helg. Vällingby verkar 
glåmigt oavsett väder en kall, 
tidig, morgon hos uttryckaren. 
Kaffet i depån hade utan 
förvarning höjts en måndag från 
två kronor till tre. Eftersom det 
brukar kosta två kronor så har 
man inte med sig mer än så, två 
kronor och microlunch i en 
systempåse. Då depåpersonalen 
tydligen har en annan 
arbetsgivare godkänner inte 
automaten ens kaffenyckel och 
det är måndagsmorgon så man 
vill inte gärna störa någon och 
slösa tre kronor från deras nyckel. 
Vattnet var dock fortfarande 
gratis och det är bra för 
promenaden från Råcksta torkar 
ut en för den får inte ta mer än 
sju minuter, tar den tio så ringer 
dem och vill göra avdrag på lönen 
för ”Frånv. Ej anmäld” 
 
Eftersom kaffet tillsammans med 
en pris snus är belöningen efter 
iordningsställandet och tillhör den 
lilla stunden innan ens tåg ska 
glida in i turlistan och ut på linjen 
i rusningstrafik, är en höjning 
med tre kronor förödande. Kaffet 
är fortfarande någorlunda varmt 
när man kommer tillbaka till 
körhytten och man kan öppna 
porten och titta ut mot Råcksta. 
Om himlen är molnfri går det att 
se ett par stjärnor. Ofta syns 
frostblommor gnistra på rälen i 
lätt morgondimma och det där 
tämligen beska, snabbt kallnande 
kaffet, är en del av den stunden, 
efter det är det bara måndag 
kvar. 
 

Utan kaffe börjar man fundera i 
stället och fantisera om hur 
trevligt det vore om man kunde få 
bryggkaffe på morgonen. Kaffe 
som någon tagit sig tid att göra 
innan man kom, att hälla upp så 
mycket man önskade i en tilldelad 
plastkopp. Kanske kunde det 
finnas mjölk också, riktig mjölk 
och inte något vitt pulver i en 
urdiskad syltburk. Det finns 
arbeten där man får en enklare 
frukost innan dagens arbetsbestyr 
börjar. Ofta är det uppskuret 
bröd, lite sallad, en ost och ett 
paket billig skinka. Över sådana 
frukostar mumlar folk lågmält 
med varandra eller sitter för sig 
själva i kontemplation, det är en 
ganska bra start på dagen. Det är 
på obetald tid och naturligtvis helt 
frivilligt.  
 

 
 
Fanns det en sådan frukost som 
väntade i Vällingby på 
måndagsmorgonen skulle man ta 
ett tidigare tåg till arbetet, det 
kunde vara värt det, att få sätta 
sig en stund och dricka nybryggt 
kaffe och ta en macka samt läsa 
medhavd morgon tidning. 
Fantasin låter som en barnslig 
nostalgi på väg ut ur depån.  
 
Vem skulle brygga kaffet och 
duka upp frukost? Kanske skulle 
det kunna vara en attraktiv tidig 
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Insändare & Debatt 

morgon tjänst. Någon som hade 
lite känsla för sånt där. 
Frukosttjänsten, eller vad den 
skulle kunna få för namn i 
folkmun, kunde nog passa någon 
som ville jobba deltid och var 
morgonpigg, eller vem som helst 
som orkar upp i svinottan. 

På tisdagen hade depåkaffet gått 
ned i pris igen, tillbaks till 2 
kronor. Nu fylldes dock bara halva 
plastmuggen med kaffe och hade 
på så sätt, trots allt, blivit något 
dyrare. 
 
Johan Post. 

  
 

Till Facktidningen. 
 

Jag har i många år varit i min lilla nattvärld. 
Jag har trivts med det under årens lopp. Nu till 
senaste placeringen sökte jag utryckningen och det 
blev en helt annan värld. Jag tycker att det är hur 
kul som helst. Den värme jag känner som bara 
strömmar emot mig när förarna kommer på 
morgonen för att ta ut sina tåg är helt otrolig. Det 
lever jag på hela dagen. Till nästa morgon då jag får 
uppleva samma sak. 

 
Jag tycker att dom är helt otroliga som kommer varje morgon i ottan 
vecka ut, månad ut, år ut. Cheferna måste tycka att dom har en utmärkt 
förarkår. Så en uppskattning är dom värda mellan varven. Det behövs inte 
vara så mycket för det är ju samtidigt ett mycket ensamt jobb. Jag vet att 
det är många som undrar hur länge jag skall jobba, men så länge jag får 
vara frisk löper jag linan ut.  
 
Jag älskar att köra mina tåg fortfarande, jag får väl börja förbereda mig 
mentalt. När jag började här för ett antal år sedan gick även Kille (uttalas 
Chille) utbildningen hand i hand med förarutbildningen. Det var härliga 
tider som man nu har i minnenas arkiv. Sen har vi återupplivat Kille i 
mässen i Alvik om vi har en stund över. Cirkeln är sluten. Gamal skall 
ordna Killemästerskap i vår, som jag ser fram emot. 
 
Mina år som tunneltågförare har varit många hemska situationer också. 
Men jag har fått hjälp, som tänkas kan så har jag kommit tillbaks till 
spakarna igen.  
 
Så jag vill av hela mitt hjärta önska alla mina kollegor en riktig ”GOD JUL 
och GOTT NYTT ÅR” Jag hoppas att jag får njuta av mitt arbetsliv den tid 
jag har kvar. Jag älskar er alla. Jag skulle kunna skriva en hel bok men 
det blir när jag får all tid i världen.  
 
”Natt-Maggan”. 
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Veolia Transport Sverige AB 
 
Johanneshovsvägen 5, 171 24 Johanneshov, Sverige  
Tel 08-629 50 00     Fax 08-686 41 46 
info@veolia-transport.se  www.veolia-transport.se 
Organisationsnr: 556042-4391  Säte: Stockholms kommun 
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 20 december 2007 
 

Till samtliga skyddsombud vid Veolia Transport, Division Stockholm spår 
 
Vi fick ett brev i somras från skyddsombuden. Ett väldigt viktigt och för oss nyttigt brev. 
Brevet innehäll skarp kritik av vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Brevet uttryckte en 
frustration och ilska över att arbetsmiljöarbetet går långsamt, att man ibland upplever 
att företagets representanter medvetet eller omedvetet förhalar åtgärder. I brevet fanns 
också en stark vilja mot förbättring. Det fanns konkreta exempel på sådant som inte 
fungerar och förslag på förbättringar. Vi läste och insåg att vi måste göra något. Att bara 
svara på ert brev tyckte vi inte var tillräckligt. Det måste till handling. 
 
Veolia Transport Sverige har redan i februari 2007 anställt Carolina Granath som 
arbetsmiljösamordnare. Hon har börjat ett enormt arbete för att hjälpa till att få ordning 
på vårt systematiska arbetsmiljöarbete. Det arbetet har bara börjat och vi är säkra på att 
det kommer att ge resultat.  
 
Men vi ville ge ett snabbare konkret svar. Vi inledde en serie konferenser med operativa 
chefer, platschefer, skyddsombud och fackliga representanter. Hittills har vi haft tre 
konferenser. Den första hölls i augusti. Då var vårat fokus att lyssna på kritik från 
skyddsombuden. Tillsammans kom vi under dagen fram till några konkreta förslag som 
kan öka samarbetet mellan oss och leda till kortare återkoppling vid påtalade brister. Den 
andra konferensen hölls i oktober. Då fokuserade vi på Carolinas arbete med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Alla fick kunskap om hur det ska bedrivas och vad 
företaget förväntar sig av cheferna. Vi pratade också vidare om problem som 
skyddsombud och fackliga representanter upplevt. Den tredje konferensen hölls 3 
december. Där sjösattes det nya sättet att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete. Varje 
område presenterade lokala mål, arbetsmiljöagenda och handlingsplaner för 2008. I 
februari ska vi ha nästa konferens. Då ska skyddsombuden berätta hur arbetet 
fortskrider. Håller vi tidsplanerna? Sköter cheferna sina åtaganden? Fungerar 
samarbetet? 
 
Vi vill tacka er alla för ert engagemang. Tillsammans hittar vi hela tiden 
förbättringsområden, både när vi sitter i konferenser och i vardagen.  
 
Vi kommer inte att släppa detta arbete. 

 
   
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Matt Kinane 
Chef AO Trafik 
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Insändare & Debatt 

Därför är det stolligt 
att konvertera 
Saltsjöbanan till en 
spårväg. 
 
I tio år har SL planerat för att 
förvandla Saltsjöbanan (SB) till en 
spårväg. Denna spårväg ska 
bindas samman med Tvärbanan. 
De båda banorna ska gå på ett 
gemensamt dubbelspår över 
Danvikskanalen in till Slussen. 
 
För SB:s del innebär projektet två 
delar:  
1.Ökning av transportkapaciteten. 
2.Minskning av 
transportkapaciteten. Ökningen 
sker genom att mötesspår byggs 
så att spårvagnarna kan gå 
dubbelt så tätt som dagens tåg i 
högtrafik. Minskningen sker 
genom att sittplatsutbudet i ett 
tåg med maximal längd skärs ned 
från 432 till 234.  
 
Netto blir det en ökning på 8 % 
av sittplatskapaciteten. Detta 
utgör ett absolut tak för all 
överskådlig framtid. Det går inte 
att ha fler än tre vagnar i 
spårvagnssättet. Det går i 
praktiken inte att köra ännu 
tätare trafik (det skulle fordra att 
man byggde dubbelspår på hela 
SB och hindrade 
tvärbanevagnarna från att gå in 
till Slussen). Om man i stället 
väljer att utöka spårkapaciteten 
och även i framtiden köra 
fullskaliga vagnar på SB, är man 
väsentligt bättre rustad att möta 
framtiden. 
 
Förändringarna på SB kommer att 
kräva tre års nedläggning av 

trafiken på banan. En viktig del av 
arbetet är minskningen av banans 
potential. Den kräver bl.a. att 
avståndet mellan spår och 
plattform minskas. Plattformarna 
måste sänkas. Det är ovisst vad 
som händer med SB:s personal 
under tiden.  
 

 
 
Tvärbanans spårvagnar och SB:s 
spårvagnar ska samsas om de två 
spåren in mot Slussen.  På 
slutstationen i Slussen ska det 
finnas tre spår. I högtrafik ska 
Tvärbanan köra 
femminuterstrafik. SB ska köra 
tiominuterstrafik. Totalt ska 18 
spårvagnar per timme in i Slussen 
i högtrafik. 18 spårvagnar ska 
lämna Slussen. Roslagsbanan 
behöver sex spår på Stockholms 
Östra för att ta emot 14 tåg på en 
timme. 
 
Spårvagnar från Saltsjöbaden 
kommer att omfatta tre A32-
vagnar. Spårvagnar från Alvik 
kommer att omfatta två vagnar. 
De kan alltså inte skiftas mot 
varandra i Slussen. En spårvagn 
som kommer från Saltsjöbaden 
måste återvända dit. En spåvagn 
som kommer från Alvik måste 
återvända dit. 
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Insändare & Debatt 

Eftersom Tvärbanans spårvagnar 
ska gå tätare än SB:s, kan det 
tyckas logiskt att Tvärbanan får 
disponera två spår i Slussen och 
SB ett. Men SL:s datakörningar 
har visat att detta inte fungerar. 
Det har att göra med att SB:s 
vagnar bara kan avgå med vissa 
bestämda intervall, eftersom en 
stor del av banan alltjämt 
kommer att bestå av enkelspår. 
 
I stället har datakörningarna visat 
att det kan fungera om SB får 
disponera två spår och Tvärbanan 
(med femminuterstrafik) får 
disponera ett spår. Allting måste 
då fungera perfekt. Och föraren 
får sno sig när han/hon vänder i 
Slussen! Minsta dröjsmål gör att 
systemet havererar. 
 
Om det nu skulle bli så, att allting 
inte fungerar perfekt, måste man 
börja vända spårvagnar i 
Henriksdal. Ofta blir det 
Tvärbanans vagnar som får vända 
där. Efter ett tag har de boende i 
Hammarby Sjöstad lärt sig detta. 
Då tar de hellre spårvagnen till 
Gullmarsplan.  
 
Projektet presenterades för 
allmänheten i november 1997. Då 
planerade SL att enbart köra 
tvåvagnssätt på SB. Men hur ska 
två tåg kunna transportera 1 200 
människor i samma riktning på en 
timme, undrade vi. Har ni inte 
kollat maxbelastningen i 
trafikanträkningarna? SL:s 
företrädare Björn Dalborg fick 
skamset medge att man hade 
missat det. 
 
 
På den vägen är det. Ett i starten 
skadskjutet projekt drivs vidare 

av prestigeskäl. Stoppa eländet 
nu! Bygg gärna ut 
spårkapaciteten på SB! Skaffa 
gärna nya vagnar – men låt dem 
vara fullskaliga! 
 
Håkan Stokke 
 
 

Styrelsen har skickat ett öppet 
brev till SL:s styrelse och till 
SL:s VD Ingemar Ziegler. Vi 
kan bara hoppas på att de tar 
sitt förnuft till fånga! 
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Internationellt 

Veolia stäms för 
illegalt bygge 
 
Artikeln är hämtad från tidningen 
Arbetaren.  
 
Spårvagnslinje byggs på 
ockuperad mark i Palestina 
 
*De franska företagen Veolia och 
Alstom stäms av PLO. Detta 
eftersom företagen ansvarar för 
bygget av ett spårvagnsnät 
mellan västra Jerusalem och 
ockuperade östra Jerusalem. 
Projektet är ett brott mot  
internationell lag och bidrar till 
pågående “transfer” – utdrivning 
– av palestinier. Det säger Hind 
Khoury, PLO:s ambassadör i 
Frankrike, till Arbetaren.  
 
Det är de två franska företagen 
Veolia, moderbolag till Connex, 
och Alstom som PLO nu driver 
rättssak mot. Spårvägsbygget 
som redan har påbörjats kommer 
att gå mellan västra Jerusalem 
och illegala israeliska  
bosättningar i östra Jerusalem, 
som liksom Västbanken och Gaza 
är ockuperat sedan 1967. 
 
Hind Khoury, PLO:s ambassadör i 
Frankrike, anse att bygget  
syftar till att ändra fakta på 
marken. Att göra det svårare för  
palestinier att bo kvar i östra 
Jerusalem och göra området mer 
judiskt på bekostnad av dess 
arabiska befolkning: 
 
– Det är en del av Israels transfer 
av palestinierna för att stärka  
greppet om både västra och östra 
Jerusalem som Israels huvudstad, 
säger hon till Arbetaren. 

 
Connex har hävdat (se Arbetaren 
43/2005) att spårvägen kommer 
att tjäna ”alla invånare”, vilket 
Hind Khoury avfärdar. 
 
Hon pekar på att spårvägsbygget 
delar det arabiska området Shafat 
i två delar, att bygget gör det 
svårare för området att växa samt 
att det innebär ytterligare 
konfiskering av palestinsk mark. 
 

 
 
–
stationer i arabiska kvarter och 
om Shafat hade varit ett israelisk
område hade man aldrig tilllåtit 
ett bygge som skär området i två
delar, säger Khoury. 
 
–
respektera internationell lag
de borde ta reda på om ett 
kontrakt bryter mot lagen in
de skriver på det. 
 
D
solidaritetsrörelsen med Palestina 
som  
initiera

 Tågen kommer inte att ha några 

t 

 

 Veolia och Alstom måste 
 och 

nan 

et var grupper inom den franska 

de det rättsfall som PLO nu 
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Internationellt 

driver. Också i flera andra  
europeiska länder förs kamp
mot de två företagen och mot  
spårvägsbygget. En nederländsk
bank, ASN, beslutade förra året 
att dra tillbaka investeringar i 
Veolia efter påtryckningar från 
holländska aktivister. ASN Bank
marknadsför sig som en bank 
med etiska principer och tog 
också ställning mot 
apartheidregimen i S
 
I 
ASN Bank att de skulle avsluta 
sina relationer med Veolia och 
”alla företag som tjänar på den 
israeliska ockupationen”, enligt 
Electronic intifada. 
 
P
utbilda förarna av det israeliska  
spårvagnsnätet i Dublin, vars 
spårväg är lik den som planera
Jerusalem. Men efter protester 
från fackföreningsrörelsen och  
solidaritetsgrupper tvingades 
Veolia Irland säga upp det 
kontraktet, rapporterar sam
hemsida. 
 
F
mot Connex i Sverige, som bland  
annat driver tunnelbanan i 
Stockholm. 
 
–
bygget. Vi anser att det strider 
mot FN-stadgarna, vi har inget 
där att göra. Vi har tidigare hört
av oss till Connex men inte fått 
något svar i frågan, säger Jannis
Konstantis, ordförande för Seko 
klubb 199. 
 
F
besked huruvida ärendet komm
att tas upp eller inte den 11 

januari nästa år. Hind Khoury
anser att fler frågor kan vara 
nödvändiga att driva rättsligt, 
Israel eller utanför. 
 
–
handlar om brott mot rättighet
mot internationell lag. Därför kan 
den rättsliga vägen vara effektiv, 
säger hon. 
 

anjer 

 

 

ydafrika. 

november förra året meddelade 

laner fanns tidigare på att låta 

s i  

ma 

ackliga protester har även riktats 

 Vi stödjer försöken att stoppa 

 

 

ransk domstol kommer att ge 
er 

 

i 

 Hela den palestinska frågan 
er, 

------------------------------------ 

ra adresser på webben. 

--
 

B
 

 
 

ww.arbetaren.sew   

ww.skyddsombud.se
 
w   

ww.klubb119.org
 
w   

ww.seko.se
 
w   

ww.sekostockholm.se
 
w   

ww.skyddsnet.se
 
w   

ttp://www.gemensamvalfard.se/
 
h
 
http://www.av.se/  

www.omvarldsbilder.se  

 
------------------------------------ --
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Förhandlingsinformation! 

Många på Veolia Trans-
port skall ha tidskompen-
sation för helg! 
 
Vid ett medlemsmöte den 1 no-
vember sade ett Seko-ansluten 
trafikledare på tunnelbanan till de 
förtroendevalda att han hade 38 
timmars arbetsvecka och V-
system på fridagarna. Oj, sa vi – i 
så fall har du väl tidskompensa-
tion för helgdag som infaller mån-
dag – fredag (s.k. ”lätthelg”)? 
Nej, svarade han. En koll visade 
att ingen på Veolia Transport med 
dessa arbetstider fick tidskom-
pensation för ”lätthelg”! 
 
Avtalet är klart på denna punkt. 
Intresserade hänvisas till det lo-
kala avtalets § 6 Moment 12. Där 
stadgas det att expeditions- och 
driftledande personal med dessa 
arbetstider ska ha tidskompensa-
tion om de arbetar på ”lätthelg”. 
Så har det varit ända sedan 2002. 
Det är ändå sämre villkor än vad 
branschavtalet föreskriver: Där 
får man tidskomp även om man 
råkar vara ledig på ”lätthelgen”! 
 
Expeditions- och driftledande per-
sonal omfattar bl.a. ple, trafikle-
dare, trafikbefäl och informatörer. 
 
Dagen därpå anmälde Seko löne-
tvist. Efter två sittningar gav Veo-
lia Transport Seko rätt. 
 

 
 
 

 
Den överenskommelse som gjor-
des med Seko innebär att Moment 
12 i arbetstidsavtalet hädanefter 
måste tillämpas. Anställda inom 
de berörda grupperna som jobbar 
på helgdag som infaller måndag – 
fredag (till sådan helgdag räknas 
även julafton, nyårsafton och 
midsommarafton), ska få kom-
pensation för den tid som de har 
arbetat.  
 
Varje år den 1 december går en 
deadline. Den under det gångna 
året intjänade tiden ska vara ut-
lagd av Veolia Transport dessför-
innan. I snitt per år blir det 7,3 
dagar! Håll till godo! Om det finns 
tid kvar den 1 december, betalas 
den ut som kvalificerad övertid.  
 
Överenskommelsen har gjorts ret-
roaktiv sedan den 1 december 
2005.  Den retroaktiva tiden läggs 
ovanpå ”tid åter”-kontot, även om 
detta skulle medföra att kontot 
överskrider 40 timmar.  
 
Man kan undra varför trafikperso-
nalen inte får sådana kompdagar. 
Svaret är detta: Branschavtalet 
medger att arbetsgivaren tar ut 
38 timmar av oss. I stället drar 
det lokala avtalet en gräns vid 
36,5 timmar. Mellanskillnaden är 
kompensation för helg. 
 
Seko har ungefär fyra medlemmar 
som berörs. Så fort deras förtro-
endevalda fick reda på avtalsbrot-
tet, reagerade de. Kan felet verk-
ligen under fem års tid ha varit 
obekant för den fackförening som 
organiserar merparten av de 
drabbade? 
 
Håkan Stokke 
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Trafikspioner 
Som ni säkert känner till är det snart dags för upphandling av 
tunnelbanan igen. Tiden för att inkomma med intresseanmälan gick ut den 
sista november och klubbens intensiva granskning och utfrågning av de 
anbudsgivande företagen inleds så smått redan nu och kommer att fortgå 
fram till sommaren 2008.  
 
Nu har det kommit till vår kännedom att ett av företagen som avser att 
lägga bud i upphandlingen redan finns ute i trafiken och agerar 
trafikkontrollanter. Man har hyrt in studenter från KTH som står ute och 
kontrollerar oss. Den bakomliggande orsaken kan vara att finna sätt att 
effektivisera trafiken, men än så länge vet vi inte exakt vad de har för 
avsikter. Den 20 december ska upphandlingsdelegationen ha ett första 
möte med den aktuella anbudsgivaren, T-banebolaget, och där fråga ut 
dem om saken.  
 
Enligt Seko Stockholm är den här formen av trafikspionage och 
granskning av vårt arbete något som vi måste räkna med under 
upphandlingsperioden.  
Vi uppmanar er alla att fråga okända personer som agerar tågräknare 
vem deras uppdragsgivare och utifrån svaret bedöma om Du har lust att 
lämna ut ditt turnummer.  
Tänk efter innan, så att vi inte hjälper en eventuell framtida arbetsgivare 
att budgetera för exempelvis kortare regleringstider vid slutstationerna 
eller liknande försämringar av vår redan utsatta situation i trafiken!  
 
 
Jenny Wegmann 
Vice ordförande Klubb 119. 
 



 
 

 
 

Nästa nummer av Raka Spåret kommer i 
januari 2008. 
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