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Vad har hänt sen sist?

I förra numret skrev vi om hotet mot underjorden, om strategier för att överleva på 
jobbet och ännu mer om uniformen. När det här numret gör entré befinner vi oss mitt 
i placeringsstressen på bana 1 och 2, medan bana 3 redan är klar med sin placering. Vi 

berättar om mötet med den tillförordnade VD:n, tackar av Torborg och berättar om hur det 
gick till på de centrala förhandlingarna egentligen. Skyddsombuden bjuder på en ordentlig 
rapport, vilken är väldigt läsvärd.

KOM IHÅG: 
En facklig organisation blir inte starkare än vad medlemmarna gör den till. 

Tanken är att vi ska ge ut mellan 6-12 nummer av tidningen per år.  Diskutera gärna 
tidningen på klubbens interna debattforum på: klubb119.wordpress.com så att vi kan ta del av 
era åsikter och bli en bättre tidning.

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. 

Tveka inte att skicka in material! Tidningen är till för medlemmarna och den är ett 
utmärkt forum för att återge dina tankar, känslor och åsikter i relation till arbetet. Glöm inte 
att kollegorna och arbetsledningen faktiskt läser den här tidningen och kan ta del av vad just 
du tycker. Så, skicka gärna in din insändare! 

Maila in till redaktionen; adressen hittar du på längst ner på många sidor i tidningen. Om 
du inte har tillgång till mail kan du skicka ditt bidrag till: 

Raka Spåret, 
SEKO, Klubb 119
Liljeholmstorget 16
117 63 Stockholm      

redaktionen
redaktionen@klubb119.org



Vad har hänt sen sist?...............................................
Ledaren................................................................
Facket blev lurat!?...................................................
En central rapport...................................................
Mötet med den tillförordnade VD:n.............................
Rapport från skyddsombuden......................................
Aktuellt på gröna linjen............................................
Vad MTR säger officiellt och egentligen menar.................
Kåseri: Lyckan är en sträcktjänst.................................
Notiser.................................................................
Korsordsfacit..........................................................
Serier..................................................................

Raka Spårets redaktion:                                     

Ansvarig utgivare
Jannis Konstantis

chefredaktör
Wim Hoogerdijk 

redaktörer
Carolin Evander 
Johanna Hedberg

Skribenter i detta nummer
Robert Lindberg
Skyddsombuden

Layout
Johanna Hedberg

Redaktionsadress
Raka Spåret 
SEKO 
Klubb 119 
Liljeholmstorget 16 
117 63 Stockholm

Webadress
klubb119.wordpress.com

E-post
redaktionen@klubb119.org

2
4
5
6
8

10
13
14
15
16
18
19

I  N  N  E  H  Å  L  L

3

Varför fredsplikten ibland upplevs vara frustrerande.
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Ledare
Tillgänglighet och mötet med VDn

Jag kommer vara pappaledig fram till december. Det är 
bra för mitt barn men mindre bra för verksamheten. Jag 
försöker kompensera detta med att vara på facket varje 
måndag och försöka genomföra de ”tunga” förhand-
lingarna då. Jag vet att det blir mer belastning på mina 
kamrater i klubbstyrelsen och särskilt inför en sådan 
situation som den vi nu har med MTR, men jag gör 
mitt bästa.

Förra veckan träffade SEKO MTR:s ledning. Där 
presenterade vi ett brev med olika synpunkter angående 
verksamheten. Kortfattat poängterade vi att situationen 
är dålig och att det kan bli värre om MTR inte tar itu 
med de problem som finns. Mötet var positivt, men  
vad som kommer att hända får framtiden utvisa.

Organisationspåminnelse
Snart är det dags för medlemsomröstningen angående 
den nya organisationen för SEKO tunnelbanan. Läs bre-
vet som har kommit med de två alternativen, ställ frågor 
till klubbstyrelsen, kom till informationsmötena och ta 
ställning genom att delta i medlemsomröstningen. Mer 
information om omröstningen kommer senare.

Jannis Konstantis
ordförande klubb 119

Nu är det klart att vi har en ny VD som heter 
Peter Viinapuu, samt en ny säkerhetsdirektör, 
Bert Myde, för MTR Stockholm. Samtidigt 

som finansdirektören har lämnat MTR, är allt inte klart 
med ledningen. Vi får hoppas att den nya ledningen tar 
itu med problemen som finns, vilka är jättemånga.

Cirkus tunnelbana och Sverige
Det fanns en del dispyter mellan SEKO å ena sidan 
och ST, SACO och MTR å andra sidan om de delade 
tjänsterna. SEKO har, som bekant, inte gått med på de 
delade tjänsterna och fördömde de andra fackförening-
arna som gick med på detta. 

Detta betyder i sig både försämrade kontakter mellan 
de fackliga organisationerna inom tunnelbanan (SEKO 
är i och för sig den största organisationen), men också 
dåliga relationer till MTR. MTR ville i början ha en bra 
relation med facket och förbättra för alla, som de sade, 
men istället för att prioritera personalens välmående 
och trivsel på arbetet, börjar de med att nu införa ”fri-
villigt” delade tjänster. 

Valet är också snart. Vi hoppas att du går och röstar 
och självklart röstar utifrån vad vi som arbetare behöver 
ha för samhället.
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FACKET BLEV LURAT!?
Jag läser i LO-tidningen att Metall”basen” Stefan 

Lövgren klagar för att kapitalet i Sverige går mot 
rekordvinster i år, samtidigt som man fick de läg-

sta lönehöjningar på mycket länge. Jag vill passa på att 
påstå att det är lönesänkningar och inte höjningar! 

Den lurade glömde klassamhället
Stefan Lövgren och många andra med honom inom 
LO, gråter för att de blev lurade. Det blir så när man 
är klassförrädare, när man försvarar kapitalets vinster 
och inte arbetarklassens intressen. Jag är inte naiv att tro 
att de personer som sviker oss ska ändra sig. De följer 
en samarbetspolitik som till slut leder till att det är en 
part som betalar kalaset, nämligen arbetarklassen. Man 
måste förstå att vi lever i ett klassamhälle, även om skill-
nader mellan arbetarklass och kapitalet inte är så stora 
som i t ex Asien eller Östeuropa. Men klassamhälle är 
ändå det rätta namnet.

Skrämmande siffror 
på arbetarnas bekostnad

Att de svenska företagen har 52% mer vinst det andra 
kvartalet i år jämfört med förra året, samt 33% mer 
vinst det första kvartalet i år jämfört med förra året, 
är inte någon tillfällighet. Det bygger på ”effektivise-
ringen”, angrepp på arbetsrätten och kollektivavtalet, 
uppsägningar, sänkta löner, samt att staten hjälper dem 
med alla medel. 

-så går det när man stödjer de rikas intressen

Staten går kapitalets ärenden
Staten, som inte alls är neutral när det gäller att försvara 
arbetarklassen, ger allt stöd till företagen, i form av bil-
ligare arbetskraft och slopade eller minskade arbetsgi-
varavgifter. Därutöver får man momsen tillbaka, bygger 
infrastruktur åt dem, underlättar med lagar såsom de 
nya lagarna om rehabilitering, statliga subversioner osv. 
Allt för att företagen, kapitalet, ska ha mera vinster. Ja, 
och någon vågar påstå att detta är bra för oss arbetare 
enligt logiken att om det går bra för företagen så går 
det bra för arbetarna. Jag vill påstå att detta är en stor 
LÖGN! 

Vi har matats med detta i många år nu, både från 
de konservativa och sossarna. Vi ser dock verkligheten 
som visar att företagen gör stora vinster och samtidigt 
säger upp folk. De gör stora vinster, men försämrar för 
personalen. Vi kan se det tydligt i det företaget där vi 
jobbar, MTR. 

Utmaningar att tackla och vinna
Särskilt under den närmaste perioden kommer vi att få 
mycket stora utmaningar, såsom den nya lagen om kol-
lektivtrafiken som har gått igenom i riksdagen och som 
helt privatiserar kollektivtrafiken. Och den nya visionen 
från EU (den som Sverige också står bakom) som ökar 
pensionsåldern (medan pensionerna har sänkts i år och 
kommer sänkas igen nästa år) och försämrar arbetsrät-
ten.

Vi måste börja bli medvetna om att vi, arbetare, pro-
ducerar allt. Vi måste inse att utom oss kan kapitalet inte 
göra någonting. Istället kan vi utan dem leva bättre.

Vi behöver också en verklig kämpande fackfören-
ingsrörelse som inte sviker arbetarklassen och försvarar 
våra intressen på alla sätt. För detta behövs aktiva med-
lemmar som vågar stå upp, ifrågasätta, agera. Vi behö-
ver ännu mer stå enade för att bemöta ett enat kapital 
som angriper oss. Enade för att förändra situationen 
och för att inte undergräva oss.

Kampen fortsätter!

Jannis Konstantis
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I de centrala avtalsförhandlingarna drev vår arbetsgi-
vare MTR frågan om vår arbetstid hårt. 
MTR menar att de inte får ut de 361⁄2 timme per 

vecka och förare så som det står i vårt kollektivavtal. 
Om man ser på våra tjänstegrupper så är de varierande 
i veckoarbetstid, vissa ligger på 361⁄2 timme, andra på 35 
timmar och några få på 33-32 timmar i veckan. 

I de centrala förhandlingarna påstod Pierre Sand-
berg, som företrädde MTR i ALMEGAs förhandlings-
delegation, att MTR endast får ut 32 timmars veckoar-
betstid!(?) Detta påstående kunde SEKO:s ombudsman 
Valle Karlsson, som förhandlade mot ALMEGA, sticka 
hål på direkt eftersom vi från SEKO Tunnelbanan fanns 
respresenterade i SEKO:s förhandlingsdelegation.

Arbetsgivarnas angrepp på vår arbetstid
Största skälet till att det dröjde tills 2 maj innan det cen-
trala avtalet kunde skrivas under, berodde på arbetstids-
frågan. Arbetsgivarsidan föreslog en rad försämringar;

Vi som satt i förhandlingsdelegationen tog strid mot 
arbetsgivarna i denna fråga och hade inte ALMEGA 
backat, övervägde SEKO att varsla om strejk. De 
förslag arbetsgivarna hade innebar ingenting annat än 
försämringar av avtalet och arbetsgivarna menar att de 
regler som vi har i våra avtal, regler som båda parter 
har kommit överens om, inte möjliggör för företag som 
MTR att ta ut full arbetstid.  

En betydelselös skrivning
ALMEGA insåg att de inte skulle komma längre med 
sina krav på försämringar av arbetstidsreglerna i avtalet 
och vi kunde enas om följande skrivning:

§ 6 Arbetstid
Mom 1:1 Arbetstidens längd
De lokala parterna ska verka för att den ordinarie arbetstiden 
kan tas ut.

Vad betyder då denna skrivning?
Anledningen till att SEKO accepterade denna skriv-

ning är för att vi i förhandlingsdelegationen ansåg att 
den är betydelselös. Självklart är det så att om vi har ett 
kollektivavtal som säger att vi ska jobba 361⁄2 timme i 
veckan, ett avtal som vi och MTR har skrivit på, så är 
det detta som gäller. 

Men det är MTR som gör tjänsterna inte SEKO. Om 
MTR gör tjänster som innebär kortare veckoarbetstid, 
hur ska då SEKO kunna lösa det?

MTRs resonemang
MTR menar att det är våra regler, max 3.05 tid på tåg 
på normal tjänst, minst 35 minuters rast, 20 minuters 
arbetspaus och max 9.30 i omlopp som gör att de inte 
kan göra mer effektiva tjänster. 

Även sträcktjänster är ineffektiva i MTR:s mening 
då den totala arbetstiden är max 7.20 min. De vill även 
ändra den korta arbetstiden som de som jobbar natt 
har. Men alla dessa regler står i kollektivavtalet, som 
både SEKO och MTR skrivit på. 

Alltså har vi varit överens om dessa regler i lika stor 
omfattning som vi varit överens om att vi ska ha 361⁄2 
timmes veckoarbetstid. 

Vi i SEKO menar att MTR:s ”problem”  beror på 
dålig planering, och det bevisas år efter år när planerarna 
har mindre och mindre tid för att göra tjänstepaketen.

Ändras kollektivavtalet?
Skrivningen i det centrala avtalet tvingar oss inte att 
ändra vårt kollektivavtal. Den tvingar oss inte till nå-
gonting. Om arbetsgivaren kallar oss till en förhandling 
så kommer vi, det är så det fungerar. Om MTR har pro-
blem och vill lösa frågan om arbetstiden så kallar de oss 
till en förhandling, det kunde de även göra innan de fick 
denna skrivning i avtalet.

Men kommer vi inte överens så ändras ingenting, 
eftersom MTR inte ensidigt kan ändra kollektivavtalet. 

EN CENTRAL 
RAPPORT

v Årsarbetstid, som innebär att man som 
anställd kan få jobba mer på sommaren och 
mindre på vintern eller till och med bli skyldig 
timmar vid årets slut.

v En rad olika skrivningar i avtalet som skulle 
tvinga oss att förändra de regler vi har i vårt 
lokala kollektivavtal som reglerar raster, tid på 
tåg, osv.

-Carolin Evander 
skriver om hur det 
gick till under de 
centrala förhand-
lingarna 2010.
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När vi har förhandlat så har vi i SEKO också verkat för 
att den ordinarie arbetstiden kan tas ut, vi har gått till 
förhandlingsbordet, diskuterat och sen konstaterat att 
vi inte är intresserade av de förslag som MTR har haft. 
Alltså har vi fullgjort det som står i det centrala avtalet.

Bortglömda protokollanteckningar
Vad MTR också tycks ha glömt bort och vad varken ST 
eller SACO-TJ verkar känna till är det som står i proto-
kollet till det centrala avtalet. Protokollet antecknar det 
som skett under förhandlingens gång och vad parterna 
diskuterat. Där kan man b.la läsa: 

”Parterna är överens om att den ordinarie arbetstiden ska 
kunna tas i anspråk fullt ut. Vid förläggning, planering och 
ändringar av den ordinarie arbetstiden ska arbetsmiljö, säker-
hets- och andra i sammanhanget viktiga faktorer beaktas.”

Med det centrala avtalet i åtanke är MTRS förslag 
om delade tjänster inte seriöst, trots att MTRS själva 
hänvisar till det centrala avtalet för att driva igenom 
delade jobb.

Centrala förhandlingar: Förhandlingar mel-
lan SEKO och MTR:s arbetsgivarförbund 
ALMEGA. När avtalet går ut äger avtalsför-
handlingar på central nivå rum, men de sker 
även centrala förhandlingar när man i lokala 
förhandlingar inte kommer överens.

Förhandlingsdelegation: Vid avtalsförhand-
lingarna har både ALMEGA och SEKO en 
förhandlingsdelegation på plats. Delegationen 
består av de olika arbetsgivare som är med 
i ALMEGA och för SEKO:s del består för-
handlingsdelegationen av representanter från 
de största arbetsplatserna inom spårtrafiken.

Freudianska feltolkningar
Tyvärr är det så att SEKO inte är ensamma om kol-
lektivavtalet. Det centrala avtalet är undertecknat av 
SEKO, ST och SACO-TJ. Samma sak gäller vårt lokala 
kollektivavtal.

Förtroendevalda i ST och SACO-TJ menar att man 
var tvungen att gå med på delade tjänster pga. av det 
som står i det centrala avtalet. Men det är, som alla kan 
konstatera, en felaktig bedömning av det som står i det 
centrala avtalet. 

Jag som satt med i SEKO:s förhandlingsdelegation 
vet att andemeningen med denna formulering var att 
försöka lösa ev. arbetstidsfrågor lokalt, men det betyder 
inte att man ska sluka det arbetsgivaren säger med hull 
och hår.

Carolin Evander
Deltog i SEKO:s förhandlingsdelegation 

i avtalsförhandlingarna.

Kort ordbok
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Seko begärde i somras, när vi för första gången 
träffade en nytillträdd David Franks, ett möte för 
att diskutera alla de saker som gått åt skogen sen 

MTR tog över.
Vi förberedde ett fem sidor långt brev med de störs-

ta problemen som fi nns och vi såg till att David Franks 
och HR-chefen Virve Meesak fi ck detta innan vårt möte, 
så att de hade en chans att besvara våra frågor. För 
Klubb 119:s  räkning deltog Carolin Evander, Acke 
Tikmany och Stefan Nilsson.

De problemområden som vi valde att koncen-
trera oss på var följande:

• Förhandlingsklimatet som blivit oseriöst och 
MTR har hittills bara erbjudit försämringar. Kritik mot 
de delade tjänsterna, MTR:s försök att spela ut olika yr-
kesgrupper mot varandra och att ställa de olika facken 
mot varandra.

• Bristen på ledarskap, våra chefer springer och 
försöker hitta på nödlösningar och gör en hel del tabbar 
på vägen. Dessutom verkar lokala chefer inte kunna ta 
beslut utan att hela tiden få okey uppifrån vilket gör 
dem handlingsförlamade. De viktiga posterna i högsta 
ledningen i företaget är inte ens tillsatta och det märks 
att ingen riktigt har kommando.

• Den nya organisationen på station fungerar inte 
och vi framförde vår oro för den tänkta omorganisatio-
nen på trafi ksidan.

• Att MTR lovat saker och ingått avtal med oss 
som de sedan inte levt upp till. Ett sådant exempel är 
personaltransporterna som fortfarande inte kommit till 
skott, trots att vi har avtal om det. Uniformen har inte 
heller hanterats som den ska, då de utlovade skorna är 
ett halvår försenade.

• Att relationen till SEKO försämrats och är 
otroligt dålig just nu. SEKO som fackförening har inga 
planer på att börja samarbeta med MTR förrän de bör-
jar ändra sig. En av de saker som fi ck bägaren att rinna 
över var hur MTR agerade i frågan om tjänsterna. Först 
sköt MTR upp placeringen till den 20 september med 
motiveringen att planeringsenheten skulle få mer tid 
till att jobba med tjänsterna. Men istället presenterades 
bara ett förslag till hösttjänster på bana 2 och MTR in-
formerade att de inte tänkte göra mer försök. Ett otro-
ligt oseriöst agerande och väldigt provocerande. 

 Delade tjänster och hur MTR skött hela frågan 
med förarnas arbetstid. Se artikeln på sidan 6.

MTR och TBT. Depåerna fungerar dåligt, un-
derhållet är eftersatt och kombipersonalen är bort-
tagen. 

Total brist på information. När det väl kommer 
information är den ofta felaktig.

MTR hade en chans, de lovade brett och föll 
platt. Väldigt många av oss på företaget var glada när 
vi hörde att Veolia förlorade upphandlingen. Vi visste 
inte mycket om MTR men vi såg fram emot något nytt 
och förhoppningsvis förbättringar. Väldigt många var 
på MTR:s sida när de tog över och nu är förtroendet för 
MTR  nästan helt utraderat.

Möte med tillförordnade VD:n David 
Franks om de problem som fi nns

ligt oseriöst agerande och väldigt provocerande. 

•
med förarnas arbetstid. Se artikeln på sidan 6.

•
derhållet är eftersatt och kombipersonalen är bort-
tagen. 

•
information är den ofta felaktig.

•
platt. Väldigt många av oss på företaget var glada när 
vi hörde att Veolia förlorade upphandlingen. Vi visste 
inte mycket om MTR men vi såg fram emot något nytt 
och förhoppningsvis förbättringar. Väldigt många var 
på MTR:s sida när de tog över och nu är förtroendet för 

DAVID FRANKS
tillförordnad 
VD

VIRVE MEESAK
tillförordnad 
personaldi-

rektör
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Den fråga vi ställde och ville ha svar på var om MTR 
tänker fortsätta på den inslagna vägen eller om de vill få 
ordning på sitt företag och återvinna förtroendet från 
sina anställda. För som vi i SEKO ser det är detta sista 
chansen om man vill undvika att allt går åt helvete.

Så vad hade vår VD och 
HR-chef att säga?

De höll med oss på samtliga punkter och lovade att göra 
allt de kan för att förbättra situationen. Deras prioritet 
är att se till att få ordning på ledningen att och så snart 
som möjligt utse en ny permanent VD och HR-chef. 
De sade att de senaste nio månaderna hade varit bort-
kastade och att MTR måste börja om helt från början. 
De har insett att stations omorganisationen inte varit 
helt lyckad och därför har de stoppat omorganisationen 
på trafik till dess att en ny plan som kommer att fungera 
finns.
De föreslog en del saker som de skulle börja jobba med 
direkt:
-Utbildning till alla chefer.

-Bättre information.
-Tätare kontakt med oss så att vi kan diskutera utveck-
lingen.
-HR-chefen var väldigt tydlig med att det är MTR som 
brustit i sin dialog med SEKO och det är MTR som 
först måste sträcka ut handen för att inleda en bättre 
relation.

Vad tycker vi i Klubb 119 om deras svar?
Vi som var på mötet tyckte att både Virve och David 
var väldigt uppriktiga. Vi upplevde att de menar allvar, 
som om de faktiskt har förstått hur pass illa situationen 
är.
En förutsättning för att kunna ändra något till det bättre 
är att veta vad som gått fel och det verkar de förstå.
Sedan vad detta konkret kommer att leda till och om/
när vi kommer att se förändringar, vet vi inte. Vi tar 
dem på orden när vi börjar se förändrin, och där är vi 
inte än.

Carolin Evander och Acke Tickmany

REGN I ALVIK, DÄR FÖRARNA PÅ MTR IBLAND STÅR OCH SAKNAR VEOLIA.
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AKTUELL INFO OM TJÄNSTER OCH PLACERING
Alvik som avlösningsplats och som trafikområde är 
kvar vid den kommande årliga placeringen, har MTR 
meddelat oss. Frågan om var personalen som tillhör 
Alvikssidan ska ha sina framtida rastutrymmen (efter 
att minimala Alviksmässen avvecklats), är än så länge 
obesvarad. Vi arbetar vidare med lokalfrågan både lo-
kalt och för att utveckla alla mässar. 

MTR berättade om den kommande trafi-
ken med koppling av tåg på vardagar och helger. 
Skyddsorganisationen begärde riskbedömning av detta 
men har ej fått svar i frågan ännu.

Vi har påpekat för MTR att kommenderingen under 
sommaren ej har varit bra.

23 augusti påbörjades den nya trafiken, vilket inne-
bar stora tjänstemässiga förändringar jämfört med nu-
varande paketet.

Kommande placering var preliminärt fastställt till 
den 20 september. Fridagssystemen till kommande pa-
ket blev vi blivit informerade om och de var följande: 
S1, K, V. I nuläget är placeringen på bana 1 framflyttad 
till den 18 oktober och på bana 2 till den 25 oktober. 
S1-tjänsterna lyser med sin frånvaro på bana 1.

SKYDDSOMBUDEN
rapport frÅn

UTLOVADE ARBETSMILJÖFÖRBÄTTRINGAR 
SOM INTE BLEV ÅTGÄRDADE
Huvudskyddsombudet Kalle Cedergren och 
Skyddsombudet Gunnar Woldén rapporterar:

C20-Körspaken  skulle manöverlättas. Tidigare 
överenskommen tidsplan årsskiftet 2009-2010 har inte 
hållits. MTR har den 2:a augusti i en skrivelse påpekat 
att man inte känner till den tidsplanen, utan följer en 
tidsplan som avslutas mars 2011. MTR informerar om 
att av 542 körspakar är 200 justerade.

Moderniseringen av C6H hytterna har sedan arbetet 
las ut på depåerna avstannat. Överenskommen  tidsplan 
2009-04-30 har inte hållits. MTR informerar nu om att 
61 av 70 C6H vagnar har genomgått hyttmodifiering. 
Försenad materialleverans orsakar sen färdigställning av 
de återstående vagnar. November 2010 utlovas nu som 
deadline.  

Angående stickiga sittdynor i C20-hytterna: Enligt 
Veolias överklagande till näringsdepartementet 
skrev man att alla gamla dynor med tagel skulle 
bli utbytta till nya utan tagel under en 3-års period. 
3 år har nu gått och dynorna är fortfarande inte 
utbytta. Angående stickiga stolsdynor berättar MTR 
följande version:  ”underhållsor
ganisationen har den 24 oktober 
2008 infört ett förebyggande 
underhållsprogram för förarstol 
C20. 
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I programmets underhållsinstruktion ingår att 
kontrollera stickighet hos sittdynor. 

Stickiga dynor skall enligt underhållsinstruktionen 
bytas ut. Sedan underhållsprogrammets införande 
utförs mellan 300 och 400 kontroller per månad. 
För att ytterligare förtydliga vikten av att stickiga 
dynor skall bytas ut, har en komplettering till ovan 
nämnda instruktion införts per den 19 januari 
2009. I kompletteringen anges att stickiga dynor 
undantagslöst skall bytas då felrapport inlämnas. 
Föregående trafikoperatör har för Arbetsmiljöverket 
redogjort för ovanstående. 

Vårt ställningstagande är att nuvarande hantering 
uppfyller de förelagda kraven från Arbetsmiljöverket. 
Arbetsmiljöverket har inte återkommit i frågan 
efter vår redovisning, vilket vi tolkar som att 
vi har samsyn med Arbetsmiljöverket i frågan.
Sammanfattningsvis avser vi endast byta dynor som vid 
kontroll är stickiga, efter som felanmälts som stickiga.”

MER SMÄRTSAMMA ÄMNEN
I vintras nåddes en överenskommelse mellan 
skyddsombuden och arbetsledningen om hur vagnarna 
skulle rangeras på bästa sätt för att säkerställa en god 
arbetsmiljö med bra hyttklimat. Det fungerade inte alls 
som det var tänkt. Felrapporteringen fungerade inte 
heller som vi kommit överens om. 

Angående hyttventilation i C20 uppger MTR 
att en teknisk utredning pågår sedan februari 2010. 
Som preliminär plan vill MTR låta iordningställa en 
prototypvagn med lägre felutfall , bättre värmekapacitet 
och halvintegrerad AC-utrustning under hösten 2010, 
med serieinförande under 2011.

Skyddsorganisationen har tidigare påpekat att det 
är önskvärt med ett hörselskydd till förarpersonalen. 
Testpersonal på bana 2 och även Feelgood var väldigt 
positiva i sina utlåtanden om ett prov med hörselskydd 
av typen Earphone. MTR har dock nyligen meddelat att 
hörselskydd ej kommer att införas. 

Partikelmätningen i C20 som genomfördes visade 
förhöjda värden (av skadliga partiklar). Feelgood 
rekommenderade frekventare filterbyten och annan typ 
av filter. 

Följande tekniska information fick vi nyligen av MTR: 
”de filtertyper som används i dagsläget heter F6 (till 
vagnarna 2001-2199, med bytesintervall 122 dagar) 
och G4 (till vagnarna 2000 och 2200-2270, med 
bytesintervall 91 dagar). Ventilationsutrustningen 
klarar inte filter med högre tryckfall. Vi ser inte 
heller några skäl att byta till annan typ av filter. 
För att utvärdera åldringspåverkan har prov gjorts med 
filter i slutet av underhållsintervallet. Filtreringsförmågan 
är likvärdig med nya filter, varför vi inte avser sänka 
intervallet.”

MTR har ju som bekant ensidigt tagit bort alla 
kombitjänster. Det är en kraftig försämring av 
arbetsmiljön och strider mot arbetsmiljölagen som 
tydligt pekar på att det ska finnas möjlighet till rotation 
av arbetsuppgifter och anpassning av arbetsmiljön för 
arbetstagare som tillfälligt behöver det i form av rehab. 

FÖLJETONGEN OM C20-FRONTRUTAN
I ett brev till trafikchefen Matt Kinane 14 juli 2010 
begärde huvudskyddsombudet Kalle Cedergren, samt 
skyddsombuden Gunnar Woldén (bana 2) och Deniz 
Ask (bana 1) åtgärder som löser arbetsmiljöproblemen 
som uppstått efter att fångfilm infördes på C20-
frontrutan. I brevet påpekades följande: 

Brister: 
Ett stort antal frontrutor har felanmälts och inte blivit 
åtgärdade enligt den rutin som togs fram i samverkan 
2008.
-Brytningsfel: Suddig, grumlig genomsikt. 
-Den vithet som framträder under vissa motljusförhål-
landen ex: Gullmarsplan söderut.
-Repor, monteringsblåsor, monteringsveck, sliprosor 
från monterings förfarandet.
-Dessutom är frontrutorna ständigt smutsiga pga. dålig 
rengörning.

Risker:
-Svårt att upptäcka banarbetare på spårområdet, samt 
vad som händer vid infart/utfart stationer.
-Vi ser följande hälsorisker: huvudvärk, stress, mig-
rän. 
-Vid infart i tunnel (från sol till mörker) har proble-
men förvärrats i och med fångfilmen. Man är blind 
under längre tid än innan filmen monterades. 

Vårt krav:
-Ta bort all fångfilm som finns monterad på frontru-
torna. EX. Förstärk och förminska ramen som rutan 
är fastsatt i samt limma fast den som övriga rutor är 
monterade.
-Byt ut rutor som har rapporterats felaktiga; allt enligt 
den rutin som infördes i samverkan 2008.

MTR’s tillförordnade trafikchef Sören Stark svarade 
2 augusti med nedanstående:

”Ett stort antal frontrutor byts ut årligen pga. siktpåverkan. 
Den överenskomna rutinen i samverka, tillämpas vid varje fel-
anmälan. Bedömning och beslut om åtgärd görs av den part som 
ansvara för underhållet. Det förkommer fall då förarorganisatio-
nen och underhållsorganisationen har olika åsikter om enskilda 
rutor. De rutor som felanmälts mer än fyra gånger av olika förare 
enligt bifogad sammanställning kommer att kontrolleras igen.



En teknisk utredning pågår för att under-
söka möjligheten att ersätta uppfångnings-
filmen.” 

MYSTERIET MED DET HALA 
SPÅRET
Det man har gjort hittills är att 
man har spolat spåren och gjort 
justeringar av smörjlådorna så att 
det kommer mindre olja på rälen. 
Detta ska då förhoppningsvis öka 
chanserna att inte glida eller slira 
och hamna rätt vid hållmärken utan 
hjulskador.

I de vagnarna som har varit 
inblandade i de uppseendeväckande 
bromsföreteelserna, som vid Farsta, 
håller man nu på med att leta igenom 
datahistoriken. Men man har inte 
hittat något anmärkningsvärt ännu. 
SL och MTR och Strukton har bil-
dat en grupp där man träffas för att 
följa upp allt som har med halt spår 
att göra.

Efter justeringarna av smörjlå-
dorna fungerade körningen bra och 
tågen gick att stanna. Nu har smörj-
lådorna fyllts på igen och tågen har 
åter börjat halka.

ANGÅENDE ITV
Blackeberg norrut, solproblem på 
förmiddagarna. Önskemål om nya 
skåp. 

Enskede Gård: söderut pfd 2: 
Solproblem vid hållmärke 3. Önskemål: 
flytta in monitorerna för fullängdståg 
en balk norrut under tak för att lösa 
solproblem? söderut pfd 2: solproblem 
eftermiddagen vid hållmärke 2.
- Sockenplan: motspårs ITV ev. ljusare 
bild. Medspår: sänka monitorerna/
skåp för ljusare bild och därmed lösa 
solproblemen.   
- Svedmyra: nya skåp och ny lösning 
ITV (sker i samband med SU 2011).
- Stureby: monitor motspår pfd 1 för 
mörk (mörkt område, svårt att se). 
Vinkla kamerorna för ljusare och bättre 
bild?
- Högdalen: ITV motspår pfd 2 
behöver keps. Norrut pfd 1 kass ITV. 
Skåp önskas.
- Rågsved: skruva fast skåpen! Pfd 1 
motspår: ITV för mörk.
- Kärrtorp:norrut pfd 1: reflexer i 
skärm på em. Motspår: ITV saknas 
pfd 2!!!
- Skärmarbrink: ITV ok. Däremot 
mörkt pga undermålig belysning i södra 
ändarna på plattformen i gången mot 
hissarna.
- Skanstull: norrut pfd 1: monitor 
för hållmärke 2 helt ok nu. Lysrör 
kan störa bild. Reflexer från lysrör 
stör ITV bild söderut pfd 2.
- Medborgarplatsen:
Sänk kameran/ändra 
bildläge om ITVn för 
motspår pfd 1 inte 

visar hela tåget. Risk för en gråzon där 
några dörrpar inte syns.
- T-centralen: motspår: ITV pfd 1 
saknas vid körning söderut!!!
- Gamla Stan: söderut pfd 4: svårt att 
se monitorerna vid solsken, samt att se 
dörrparen då området blir mörkt vid 
solsken(skugga). Motspårs-ITV pfd 4: 
svårt att se dörrparen(mörkt fält).
- Slussen: motspårs ITV pfd 4 söderut: 
svårt att se sista delen av tåget.
- Gullmarsplan: söderut pfd 3: skärm 
visar text: ”Auto white balance”. 
Söderut motspår pfd 2 monitor död. 
Kolla dokumentationen! Syns hela 
tåget vid körning söderut motspår plf  
2? Norrut pfd 2: mörkt under taket. 
Svårt att se när man ser från ljus in mot 
mörker.
Förstärknings-ITV pfd 1 i skåp. Nya 
skåp planeras och ny ITV- anläggning 
måste till vid teknikutbytet.
- Hökarängen: söderut: hållmärke V3 
pfd 2: monitor lite för mörk. Lite mörk 
även pfd 2 motspår. Pfd-kant från 
annan stn bränt fast i monitorbilden.
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Sommarens jobbhelvete
Arbetets sommarperiod har nu nått sitt slut. Sommaren 
på vår arbetsplats, det är en märklig tid där de flesta av 
oss som inte semestrar blir tvingade att jobba med rik-
tigt långa tjänster. Det blir lite dubbelt med vår sommar; 
å ena sidan är den trevlig så länge semestern varar, å an-
dra sidan en pina med dessa tjänster som aldrig verkar 
ta slut. Så här blir sommaren en splittrad upplevelse... 

Vintertrafik och placering
Aktuellt på vår gröna linje är att vi nu sedan 23 augusti 
har bytt till vintertrafik. Placeringens tjänster var plane-
rade att påbörjas 20 september, men har efter att fel har 
begåtts har allt skjutits upp till 18 oktober. Vi hoppas 
att alla kommer att bli någorlunda nöjda med place-
ringsresultatet, men vi känner att det förmodligen inte 
kommer att bli så, tyvärr. 

Vår arbetsgivare verkar inte vilja vara snäll mot oss. 
Vår arbetsgivare vill helst försämra våra arbetsvillkor 
och låta oss köra så långt som möjligt. Vår arbetsgivare 
kallar detta för effektivisering, men vi vet ju att det sna-
rare är en vinstjakt på personalens bekostnad. 

SL’s beställning av korta tåg på vissa tider kom som 
en överraskning, och vi som råkar jobba med tunneltåg-
körning känner genast igen en dålig idé. Under tiden har 
SL modifierat sina planer, och gör en version ‘light’ av 
det hela, tills vidare.
Som annan nyhet får vi på gröna linjen ett standby-tåg, 
som bemannat och berett under rusningen står på hö-
torgsbryggan.  

Äntligen skor
Nu verkar i alla fall tilldelningen av skor till oss komma 
igång. Om vi får tro vissa signaler som MTR ger oss, 
så kan vi inom kort bli bjudna till skoprövning vid T-
centralen.

Planerade möten
Ett medlemsmöte äger rum på måndag 13 september kl. 
17:00 i klubblokalen vid Liljeholmen. Inga andra möten 
är inplanerade just nu. Vi återkommer dock snart med 
datum och tider för nya möten. Behovet av dessa är ju 
stort i nutidens  turbulens då MTR har försökt påtvinga 
oss delade tjänster, ville begränsa de platserna där vi kan 
sprida vår info och försöker att effektivisera vår arbets-
tid, och annat.  

Wim Hoogerdijk
informationsansvarig

AKTUELLT 
PÅ GRÖNA LINJEN
nyheter från sektion 121 

OBS! PLACERINGEN ÄR NU FRAMFLYTTAD TILL DEN 18 OKTOBER!
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Vår vision
Vi ska vara ett LEDANDE globalt företag som genom 
OMSORGSFULL service länkar samman och UT-
VECKLAR samhällen.

Vårt uppdrag
v Att hålla vad vi lovar.

v Att erbjuda en reseupplevelse som uppfyller våra 
kunders behov och överträffar deras förväntningar.

v Att bemöta våra kunder med tillgänglig, kunnig och 
vänlig personal.

v Att leverera en säker och pålitlig resa i en trygg och 
ren miljö.

v Att bygga en verksamhet där vi värdesätter våra 
medarbetare.

v Att skapa en företagskultur som uppmuntrar till egna 
initiativ och personlig utveckling.

Våra kärnvärden
v Utmärkt service. Vi engagerar oss proaktivt för en 
säker, effektiv och omsorgsfull service som värdesätts 
av våra kunder.

v Ömsesidig respekt. Vi arbetar tillsammans med 
förtroende, gemensamt åtagande och respekt. Vi är ly-
hörda för och respekterar vår omgivnings åsikter.

vVärdeskapande. Vi skapar värden och bidrar till 
utveckling genom effektivitet, ständig förbättring och 
innovation.

v Ständig utveckling. Vi har modet att ständigt ifrå-
gasätta, att söka förbättring och att ta initiativ för att 
övervinna hinder och nå nya höjder.

Vår vision
Vi ska vara ett hyfsat lokalt företag som genom förvir-
rad service söndrar och bryter ned samhällen.

Vårt uppdrag
v Att hålla vad vi lovar. Inte.

vAtt erbjuda en reseupplevelse som kunden sent ska 
glömma, med nittioelva omstigningar på grund av ef-
tersatt vagnunderhåll, personalbrist och trasiga IDTS-
skyltar som visar Ropsten när tåg går mot Hjulsta.

vAtt bemöta våra kunder med ett överflöd av okunnig 
stackars personal som vi inte har orkat utbilda klart.

vAtt leverera en så pass säker och trevlig resa man nu 
kan i den arbetsmiljö som vi satsar helhjärtat på att för-
störa. Kunden framför personalen är vårt motto.

vAtt bygga en verksamhet där vi värdesätter varje med-
arbetare som självmant slutar eller tar delade tjänster.

vAtt skapa en företagskultur som undergräver och 
dödar all form av initiativ, arbetsplatstrevnad och per-
sonlig utveckling.

Våra kärnvärden
vUtmärkt service. Vi engagerar oss aktivt för att tillgo-
dose alla våra kunders minsta vinkar och behov, medan 
personalen får gå på knäna.

vEnsidig respekt. Vi arbetar från ledningshåll med 
förtryck, härskartekniker och att vinna respekt genom 
fruktan. Vi är lomhörda och respekterar inte våra an-
ställdas åsikter.

vVärdeskapande. Vi skapar värden och bidrar till 
utveckling, utveckling av våra egna löner, genom att 
dumpa våra anställdas löner och villkor.

vStändig utveckling. Vi vågar ständigt ifrågasätta våra 
anställdas existensberättigande, kollektivavtalet och ar-
betsmiljön. Vi tar initiativ för att hitta juridiska kryphål 
och nå nya skitstövelshöjder.

VAD MTR SÄGER OFFICIELLT

VAD MTR egentligen MENAR
&
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Dörren till Mo-guis kontor slängs upp med en 
smäll.

- Go’morron kamrater, hojtar Yi glatt när han fullkomligen 
studsar över tröskeln.
- Hejsan, ekar Er och San.
- Jag funderade länge igår kväll, säger Yi. Jag kom på ett jät-
tebra sätt att tjäna pengar. För företaget alltså.
- Hur då? Er ser tvivlande ut.
- Vi konstruerar nästan bara sträcktjänster för förarna... börjar 
Yi men Er avbryter honom snabbt.
- Vi får bara göra sträcktjänster i begränsad omfattning.
- Ja ja ja. Om vi gör 85 procent sträcktjänster ligger begräns-
ningen vid 85 procent, eller hur? Det är inte 100 procent, alltså 
är det i begränsad omfattning. Och några natt-ut och natt-in har 
vi ju alltid så då är problemet ur världen. Right!?
Både Er och San nickar, förstummade över den iskalla 
logiken. 
- Vi gör typ tre varv på 19, blir 6 och 30 på tåg, fyra varv på 
17 blir 6 och 40, 18 är lite mer komplicerad med olika varvtider 
men det går också att lösa. En enda rast lägger vi in, Gup-Hag, 
Gup-Fas eller Gup-Snk och åter. Blir minst 35 minuter, i alla 
fall om vi minutjusterar avgångarna på linje 17. Det blir per-
fekt!
- Och får man tjänsterna att börja vid Guppet och sluta vid Al-
vik, eller omvänt så blir det ju restid i tjänsten också så den blir 
nästan 7 timmar lång! 
Er hänger med och utvecklar resonemanget vidare:
- Så kan vi locka förarna med att dom inte behöver köra hela 
tjänstgöringstiden, dom har ju restid att vila upp sig på.

Kommentaren hälsas med ett rått skratt från de andra 
två.
- Men blir det inte knepigt att fixa rastavlösare till alla sö-
derslängarna? Även San visar att han är vaken och med 
i matchen.
- Tokstolle! Tror du verkligen att vi ska sätta till rasterna? Nej, 
dom skiter vi i så får förarna sitta minst sex och en halv timme i 
sträck utan paus. Och inte är det planerat heller, flinar Er.
- Allt vi behöver betala för det är för utebliven arbetspaus, en 
struntsumma i sammanhanget. Tillägger Er.
- Skitsmart! San är imponerad.
San ser dock fundersam ut en kort sekund innan han 
skiner upp.
- Jag har en ännu bättre idé!
- Vaddå?
- Vi låter tjänsterna börja och sluta på samma ställe och skiter 
i restiden. Istället ger vi dom 35 minuters arbetspaus efter kör-
ningen och fyller ut till 7 och 20 med reserv. Då får dom ju sin 
arbetspaus och vi slipper betala evp:n.
- Otroligt smart! Nu är även Yi imponerad. 
Men San är inte klar med sitt tänk:
- Så instruerar vi ple att förarna måste anmäla sig på plats för 
reservstumpen efter rast, annars får dom avdrag för hela tiden 
från rastens start.
- Nu är du för djävlig. I positiv mening alltså.
- Ja-a ... Tack! Och anmäler dom sig inte så får dom alltså avdrag 
för en timme.
- Över sex-och-en-halv timme på tåg och så finns chansen för oss 
att dra en timmes lön. Varje dag!
- Visst! Och drar vi in ple så har dom ingen att anmäla sig till 
så då blir det automatiskt löneavdrag för alla.
Har Yi, Er och San inte slutat skratta så håller de på 
ännu.
 

Avlyssnat av en liten fluga på väggen.

LYCKAN ÄR EN STRÄCKTJÄNST



16

NOTISER
TACK!

Skyddsombuden vill tacka alla förare som fortfarande 
orkar skriva felrapporter, frontruterapporter och an-
mäla fel och brister i vår arbetsmiljö till vår arbetsgi-
vare MTR, via TLC och lokala chefer. Vi önskar att 
det blir mer förare som börjar felanmäla brister, det är 
endast ni som kan göra en skillnad. Utan er hjälp är 
vi skyddombud bakbundna och har svårt att göra en 
skillnad.

Skyddsombuden i tuben

DEN NYA TURLISTAN
Vi har haft ett möte med Matt Kinane, som är trafikdi-
rektör, angående de förändrade tidtabellerna.

Förslaget till denna tidtabell ligger i anbudet och är 
något som MTR har lovat SL att inför för att förbättra 
punktligheten. 

Vi som kör har ju märkt att den nya tidtabellen är 
ologisk och att vi fått mer väntan vid stationerna och 
kortare vändtider. Därför ska vi ha ett utvärderingsmöte 
med Matt om hur den nya tidtabellen fungerat. 

Inkom med era synpunkter, idéer och förslag till oss 
så samlar vi ihop det till vårt möte.

Maila till:
carolin.klubb119@gmail.com
acke@klubb119.org
kalle@klubb110.org

Klubbstyrelsen

PENNA OCH FICKA
MTR utrustade personalen med nya uniformsskjortor 
med pennkanal i bröstfickan. Snyggt!
MTR gav sedan personalen var sin bullig kulspetspenna 
i present. Någon som trodde att pennan skulle rymmas 
i skjortans pennkanal?
Nähä ...
Om man inte får de små elementära detaljerna att fung-
era lär det knappast gå bättre med de större delarna. 
 

Robert Lindberg

DELADE TJÄNSTER-MECKET
Diskussionerna om återinförande av delade tjänster har 
varit ofta återkommande på sistone. Något om verklig-
heten bakom. 

Idag kör en tunneltågförare c:a 6-7 timmar varje var-
dag. I de flesta fall hälften av tiden under högtrafik, den 
del av dagen som de delade tjänsterna ska förläggas.

Istället för två förartjänster om totalt 13 timmars 
tjänstgöringstid införs en delad tjänst om nästan 8 tim-
mar. Kvar finns då 5 timmar. Denna tjänstgöring ligger 
utanför högtrafikperioden, dvs antingen mellan 09.00 
och 15.00 eller efter 19.00, och kommer därför lätt att 
rymmas inom antalet befintliga tjänster. 

Betyder att övriga tjänster inom förarkollektivet 
kommer att bli längre, intensivare och tuffare.

Två sammanhängande tjänster försvinner, ersätts av 
en delad tjänst.

MTR sparar in en förare (egentligen en-och-en-halv 
på helårsbasis), en minimibesparing om 425.000:- per 
år. I verkligheten nästan 650.000:-! 

Av dom pengarna hamnar, i bästa fall, sju-och-en-
halv procent i fickan hos föraren som ställer upp på de-

lad tjänst under ett helt år, på att gå till jobbet två gånger 
varje vardag för att göra två personers jobb. 

71⁄2 procent till föraren, 921⁄2 procent till företaget. 
Bra betalt för att försämra arbetsförhållandena för sina 
kolleger? 
 
En sak till ... 
För en S1a är avtalad veckoarbetstid 39 timmar. Att 
jämföra med 361⁄2 som de flesta förare har idag med del 
av tjänstgöringen förlagd till helger. 

Det är inga som helst problem för en tjänstekon-
struktör att få ut 39 timmar för en S1-ledig på delade 
tjänster medan vi med dagens avtal ofta hamnar om-
kring 33 timmar på V-tjänsterna. 

300 spänn för mer än en extra arbetstimme per dag. 
Bra betalt?
 

Robert Lindberg
tunneltågförare, gröna linjen 
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ARBETSPLATSMÖTEN
MTR har lovat att införa mer arbetsplatsmöten än vad 
vi tidigare har haft. Trots detta, som högsta ledningen 
i företaget anser vara viktigt, vet inte våra lokala chefer 
om att vi ska ha arbetsplatsmöten och påstår att vi inte 
ska ha några arbetsplatsmöten alls, eftersom vi ska ha 
ett antal arbetsledare…

Vi i SEKO menar att arbetsledare och arbetsplatsmöten 
är två olika saker som fyller olika funktion. I de förslag 
till hösttjänster som vi har fått finns det inga arbets-
platsmöten inplanerade.

Vi jobbar vidare med frågan och har uppmärksammat 
Matt Kinane, trafikdirektören, på den ambivalens som 
MTR uppvisat i denna fråga. Matt Kinane meddelade 
att det visst ska finnas arbetsplatsmöten, så vi hoppas 
att det hela är löst snart.

/Klubbstyrelsen

NOTISER

”…visst börjar man 
längta tillbaks till 

Veoliatiden… ”

sagt av en anonym 
förare vid en av 

våra avlösningsplatser 
(Red.)

UNIFORMEN
Vi har ännu inte haft något formellt möte med uni-
formsansvarige Ali Al-Nakkash

Det vi informellt har fått veta är att MTR håller på 
att ta fram en separat vinterjacka och en separat som-
mar jacka. Men detta är informell information så vi vet 
ännu inte exakt vad det innebär. 

MTR har öppnat en ”uniformsbutik” dit man kan 
gå för att prova skor. Den är öppen måndag till fredag 
8-12 och 14-18 och ligger vid T-centralen, norra uppgången, 

en trappa ned från mässen.

Skorna beställer man där och hämtar sen på TX. 
MTR har varit dåliga på att informera om detta, än så 
länge verkar informationen bara finnas på intranätet, 
vilket är synd då iden med en uniformsbutik är väldigt 
bra.

Vi har alla i sommar kunnat konstatera att de efter-
längtande shortsen visade sig vara Capribyxor som fick 
alla förare att se ut som om man satt på sig en storlek 
för korta/små byxor.

Shortsen är under all kritik lika så MTR:s hantering 
av skorna. Detta är frågor vi redan tagit upp med MTR 
och fortsättningsvis försöker få en lösning på.

Carolin Evander
ansvarig för uniformsfrågor i klubben
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Här presenteras lösningen på förra numrets korsord!

            Du som har en bestämd åsikt och som älskar eller avskyr 
ett visst kulturellt fenomen (kan vara en bok eller film 
eller annat), får gärna skriva ner det och skicka det till 
oss. Vi blir glada då du skickar in ditt alster till Raka 
Spårets mailadress: redaktionen@klubb119.org . Du kan 
även lämna din text i närmaste SEKO-brevlåda. 

Tack på förhand. 
Red.  

Raka spåret publicerar gärna din bok- 
eller filmrecension! 



19

S E R I E R

FARVÄL, TORBORG!

Välkommen,

Peter!



NÄSTA NR AV RAKA SPÅRET KOMMER I OKTOBER!

Klubb 119 Förare, TL, YTL, PLE i Tunnelbanan.

PASSA PÅ ATT GÅ MED I SEKO!
DE FÖRSTA 6 MÅNADERNA ÄR 
AVGIFTEN ENDAST 100KR/mån.
A-KASSAN TECKNAR DU SEPARAT OCH KOSTNADEN ÄR 
IDAG 278KR i MÅNADEN.
Ordinarie medlemsavgift är 217kr-258kr till förbundet beroende på vilken lön du har 
och50kr till klubbens verksamhet på MTR. Totalt alltså 267kr – 308kr.
Deltidare, studenter, föräldralediga och sjukskrivna har alltid lägre 
avgift! I medlemsavgiften ingår också olycksfallsförsäkring och barngruppsförsäkring.

SEKO KLUBB 119 är den största fackföreningen bland 
förarna – dessa frågor driver vi just nu:

• Höstens tjänster och personaltransporter.
• Block 8-utbildning.
• Nej till delade jobb.
• DK-personalen ska få veta hur de jobbar med 2 veckors varsel.
• Efter arbetsplatsolyckan har vi krävt att MTR vidtar en rad åtgärder 

och att vi har ett möte med SL och Strukton.
• Vi förhandlar med SL om att ta fram en bärbar radio med larm som 

ska fungera på hela tunnelbanan.
• För våra YTL och TL driver vi frågor om semesterutläggningen, pla-

ceringsordningen och arbetstiderna.
• Vi förhandlar om omorganisationen och kämpar för att behålla PLE.

Klubb 119 jobbar för framtidens förbättringar 
och inte forna tiders sämre villkor.


