
Nr 6 l den 21a december 2009

     I DETTA NUMMER:
Ny sektion för trafi kledare, m.m.

Försvara Lex Britannia!
Extra mycket bilder!

Och ännu mer!



Vad har hänt sen sist?
I förra numret skrev vi om hur SEKO ska organisera sig i framtiden, om 

’stockholmsmodellen’ och om kritiska och bekymrade tankar angående 
’Lundinutredningen’. Och så kom vi med praktisk info till våra medlem-

mar, särskilt viktigt just nu då vår nya arbetsgivare MTR inte verkar hinna med 
mycket vad gäller info till de anställda.   

Tanken är att vi ska ge ut mellan 6-12 nummer av tidningen per år. Vi har hun-
nit med 6 nummer nu under 2009 (numret du nu håller i händerna är nr 6).  
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.

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

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. 

Tyvärr skriver ni inte mycket till tidningen. Vi vill påminna om att 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 arbetsled-
ningen faktiskt läser den här tidningen och kan ta del av vad just du tycker. Så, 
skicka gärna in din insändare! 

Nästa nummer är planerat till januari 2010. ’Raka Spåret’ önskar alla en god 
jul och ett riktigt gott nytt år.

Maila in till redaktionen; adressen hittar du på längst ner på flera sidor i tidning-
en. Om du inte har tillgång till mail så kan du skicka ditt bidrag till: 

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

 redaktionen
redaktionen@klubb119.org
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Ledare
Vi närmar oss slutet på året 2009. I år har vår 

klubb haft en del saker att klara av. Vi har 
varit relativt nöjda med löneförhandlingarna, 

men även själva upphandlingen av tunnelbanan gick 
friktionsfritt. Vi lyckades behålla våra villkor, inklusive 
våra pensionsavtal som i annat fall tagits bort. 

Nu börjar själva kampen. MTR måste bekänna färg 
och visa vad de går för. SEKO Klubb 119 kommer att 
kämpa för personalen utan vilka tunnelbanan inte kan 
fungera. Det behövs bättre lön, kortare omloppstider 
och bättre arbetsvillkor. 

Borråtgärder
Utöver framförhopp som vi inom tunnelbanan drabbas 
av med psykiska men och krossade framrutor som 
resultat, så verkar det nu att även borrar hittar oss! Det 

har skrivits en del om det inträffade i 
tidningar och i vår blogg. Vår 

klubb funderar på rättsliga 
åtgärder och polisanmäla det 

berörda företaget och kommunen som har ansvar för 
borrtillståndet. 

Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket är 
inkopplade, men samtidigt verkar det konstigt att 
Haverikommissionen inte är inkopplad i ärendet. Det 
kunde ha gått hur illa som helst med många skadade, till 
och med avlidna.

En pinfärsk sektion
En ny sektion har inrättats inom klubben och kommer 
att representera alla trafikledare, ple, informatörer osv, 
som är organiserade av SEKO inom trafik.

Vad övrigt är
SEKO Klubb 119 önskar alla en riktigt god jul och 
ett gott nytt år!

Även nästa år kommer vi att kämpa och vi önskar 
att världen då ser fredligare ut och att vi stärker vårt 
självförtroende. I slutändan är det vi som producerar 
allt och vi som kan leva utan arbetsköpare. Men de kan 
inte leva utan oss.

Jannis Konstantis
ordförande klubb 119
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Uttalande antaget av

SEKO Klubb 119

Som en följd av EU-domstolens avgörande i 
Lavalmålet - den fackliga blockaden mot ett 
skolbygge i Vaxholm - föreslår den borgerliga 

regeringen att facket inte får tvinga gästande företag att 
betala samma löner och villkor som svenska löntagare 
har. Det blir endast tillåtet att kräva minimilön och vissa 
andra minimivillkor. 

Kan det utländska företaget visa, genom ett kol-
lektivavtal eller lagstiftad minimilön i hemlandet, att 
minimikraven uppfylls har facket inte rätt att kräva kol-
lektivavtal eller vidta konfliktåtgärder.

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) fö-
reslår att Lex Britannia, som ger facken konflikträtt för 
att tvinga fram svenska kollektivavtal, i praktiken ska 
avskaffas. 

Lex Britannia tillkom i början av 1990-talet efter 
att Sjöfolksförbundets blockad mot det utlandsflag-
gade fartyget Britannia förklarats ogiltig av domstol. 
Lex Britannia gjorde det möjligt för facket att tillgripa 
stridsåtgärder mot ett utländskt företag i syfte att driva 
igenom ett svenskt avtal.

Regeringen leker Sänka skepp
Regeringens lagförslag innebär ett dråpslag mot den 
svenska fackföreningsrörelsen och ett grundskott mot 
den svenska kollektivavtalsmodellen. Förslaget röjer 
väg för låglönekonkurrens och utnyttjande av under-
betald arbetskraft från andra EU-länder i Sverige. I 
förlängningen hotar detta alla löntagarnas löner och ar-
betsvillkor i Sverige. Inte utan anledning anser Svenskt 
Näringsliv att Lavaldomen är ”mycket tillfredstäl-
lande”.

Vi kräver att regeringen drar tillbaka sitt lagförslag 
och att våra folkvalda politiker vägrar att anpassa svensk 
lagstiftning efter EU-domstolens antifackliga avgöran-
de i Lavalmålet. Sverige har inte överlåtit några befo-
genheter till EU att överpröva arbetsrättsliga lagar som 
tillkommit i demokratisk ordning i Sveriges Riksdag. 
En förutsättning för Sveriges medlemskap i EU är de 
garantier som gavs inför folkomröstningen 1994 om att 
kollektivavtalsmodellen skulle förbli oantastad.
Rör inte konflikträtten! Försvara Lex Britannia!
 

Med vänliga hälsningar
SEKO klubb 119

RÖR INTE KONFLIKTRÄTTEN! 
FÖRSVARA LEX BRITANNIA!
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JAG HÖRDE I MÄSSEN ATT...
Vi har märkt att det florerar en hel del konstiga på-
ståenden i våra rastlokaler. Uttalanden om allt från att 
förare ska varslas till att MTR tänker införa slipstvång 
till uniformen.

Vi förstår att det är lite oroligt och att vi alla funderar 
över vad som kommer att hända när dessa 100 dagar 
gått. Men istället för att lyssna på rykten, så kontakta oss 
i facket för att ta reda på fakta. 

Inga förare kommer att varslas, MTR vill utöka anta-
let förare. Vår VD Torborg Chetkovich älskar slips och 
vill att vi alla ska ha det, men vi har ett uniformsavtal 
där det fortfarande står att slips är frivilligt. Så länge 
som SEKO inte går med på förändringar av avtalet så 
kommer inte heller någon förändring att ske!

Hör av er till oss om ni märker att konstiga föränd-
ringar av verksamheten börjar ske och lyssna inte allt 
för mycket på pratglada kollegor, det är dumt att oroa 
sig i onödan.

Klubbstyrelsen

NY SEKTION FÖR TRAFIKLEDARE, PLE OCH IN-
FORMATÖRER
SEKO Klubb 119 har beslutat genom sitt 
medlemsmöte att inrätta en ny sektion för trafikledare, 
ple och informatörer.

En interimsstyrelse finns redan på plats, bestående 
av: ordförande och ordinarie i klubbstyrelsen - Oscar 
Levin; ledamot och ersättare i klubbstyrelsen - Martin 
Andersson; ledamot - Ylva Winberg; ledamot - Conny 
Älvestam.

Sektionen har följande mailadress:
tp@klubb119.org.

Redax

NOTISER

VI BEHÖVER ER HJÄLP!
MTR är dåliga på att informera facket och skydds-
ombuden när det sker allvarliga saker i tunnelbanan, 
oavsett om det är borrar, stenkastning eller PUT. 

Vi kan helt enkelt inte lita på att MTR informerar 
oss när det händer saker, och därför är det väldigt vik-
tigt att ni hör av er till oss via mail, telefon eller sms 
när saker sker. 

Kontakta era lokala skyddsombud och fackliga 
företrädare eller hör av er till klubbens ordförande 
Jannis och Huvudskyddsombudet Kalle.

Redax

SYNKRONISERAD KLOCKA
Vi har alla läst i tidningarna att ett av MTR: s vapen 
för att öka punktligheten är att alla förare ska förses 
med en synkroniserad klocka. Nu vet vi allihopa att 
det knappast är våra klockor som är skälet till att vi är 
sena under rusningen, men en klocka från vår arbets-
givare kanske inte är en så dum idé.

En klocka har provats ut med okej resultat och 
fler modeller ska provas. Vi ska ha en förhandling 
om klockan och det vi vet i dagsläget är att MTR vill 
att klockan ska vara ett arbetsredskap, som ska vara 
obligatoriskt att bära. Vi anser att det är en dålig ide 
att göra armbandsurs-bärandet obligatoriskt, men 
ingenting är klart än och vi återkommer när förhand-
lingarna påbörjats.

Carolin Evander och Kalle Cedergren.

SEKOs KALENDER 2010!
Alla ni som är medlemmar kan komma förbi 
på sektionerna och hämta ut en kalender för 
2010. 
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Många frågor finns det kring uniformen, re-
turer, fyllnadsbeställningar, restnoteringar, 
bestämmelser, med mera. Raka spåret ger er 

raka puckar i den ultimata uniformsartikeln:

VAD ÄR DET SOM GÄLLER?
Vi har gjort ett avsteg från vårt uniformsavtal i utbyte 
mot skor och tid för att hantera uniformen. Vi ska testa 
ett tilldelningssystem istället för poängsystem fram till 
2011. 

Alla detaljer är inte klara och avstegsprotokollet är 
ännu inte påskrivet av  SEKO, vilket innebär att om 
MTR inte fått ordning på allt med uniformen snart, så 
kan vi komma att avbryta hela försöket.

PLAGGPROBLEM
Saknar du plagg? MTR felbedömde våra storlekar 
när de i somras gissade vad vi hade för storlekar och 
därför fattas det kläder. Enligt MTR ska dessa levereras 
till platskontoren vecka 52 och 53. Information om 
detta har MTR anslagit.

Trasiga plagg? Reklamera till TX och beställ nya 
plagg. Till dess att det trasiga plagget ersätts har du rätt 
att använda privata kläder om du behöver och även var-
selväst om det är t ex är en jacka som saknas.

Passformsproblem? Om kläderna är obekväma så 
ska du också vända dig till TX för att byta dina plagg 
eller beställa nya. Samma sak gäller om t ex byxorna är 
för långa.

Fryser du? Om du fryser trots full mundering, så 
har du rätt att beställa kompletterande plagg. Till dess 
att dessa levererats så får du komplettera med privata 
kläder.

DE PÅ TX VET INTE 
HUR MAN BESTÄLLER

SEKO har påtalat ett flertal gånger att MTR måste få 
ordning på sina rutiner för beställning och leverans av 
kläder. Just nu saknas dessa rutiner och det är sannolikt 
att de på TX inte kommer att kunna hjälpa dig med 
reklamation/beställning etc. 

Det viktigaste är att ingen fryser och att alla har klä-
der som det går att arbeta i. 

Om du av någon anledning saknar uniformsplagg 
så får du komplettera med privata plagg i den ut-
sträckning som det behövs. Viktigt att komma ihåg är 
att du måste få ett tillstånd från TX för att bära privata 
plagg och varselväst. 

Detta tillstånd kan TX i dagsläget åtminstone hjälpa 
till med…

SYNPUNKTER OCH ÅSIKTER
Väldigt många har hört av sig till oss med synpunkter 
och åsikter om uniformen. 

Att uniformen är något som engagerar så många, 
visar hur viktigt bra arbetskläder är! 

Vissa har hört av sig och tyckt att den randiga skjor-
tan är jättesnygg och andra föredrar en enkel vit skjorta. 
Samma sak gäller den blåa färgen som vissa gillar och 
andra inte. Att få en uniform som faller oss alla (2500 
anställda) i smaken är nog en omöjlighet och SEKO: s 
fokus är att se till att få en funktionell uniform. 

Som uniformsansvarig i klubben har jag sållat ut 
tyckandet och fokuserat på de synpunkter som kom-
mit in. Majoriteten som har hört av sig har tagit upp 
följande problem: 

v

v

v

v

UNIFORMSHELVETET!

Byxorna: dålig passform, materialet noppar sig 
och slits fort, fickorna behöver vara djupare.

Jackan: snedställda ytterfickor gör att saker tril-
lar ur, fodret är bökigt att sätta dit/ta av, mer 
vidd vore önskvärt och en möjlighet att justera 
jackan i midjan. Fler innerfickor vore bra och 
50% (av de som hört av sig till mig) tycker den 
är för kall och 50% att den är för varm.  

Skjortan: krympt för mycket efter tvätt, armar-
na är för korta, spänner över ryggen, för tight 
uppe i kragen.

Cardigan och windstopper: felvänt blixtlås, 
korta ärmar.

När det gäller byxorna så har materialet blivit 
fel. MTR beställde ett annat material och fick 
det här sämre som noppar sig. Detta kommer 
att vara löst till nästa leverans.



ENKÄT!
På TX finns nu en enkät som ska lämnas till MTR se-
nast 28 december. Fyll i era erfarenheter av uniformen 
hittills. Ni som har kombi/plock eller är TL/YTL kan 
även fylla i enkäten om arbetskläder.

FRAMTIDEN?
Vi har begärt en förhandling för att reda ut allt trassel 
med uniformen och för att komma överens om hur vi 
ska fortsätta. 

Tanken är att uniformen ska utvecklas, att vi får 
shorts och skor till sommaren och att alla får beställa 
vad de vill ha från uniformssortimentet inför nästa 
leverans av kläder, som troligen är i april.

Många saknar bl.a. väst, kavaj och polotröja. 
Dessa plagg är inte bortglömda och vi i SEKO kräver 
att ett fullt uniformssortiment ska finnas till 2011. 
Den begränsning av plagg som finns just nu är tillfäl-
lig p.ga de problem som rådde inför övertagandet 2 
november.

Kontakta mig om du har frågor, problem eller syn-
punkter på uniformen. Det går även bra att kontakta 
de förtroendevalda i din sektion.

Carolin Evander
ordförande sektion 122

uniformsansvarig i klubben

KUNDSERVICE ENLIGT MTR?
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AKTUELLT PÅ GRÖNA LINJEN
 nyheter från sektion 121 

Tjänstegruppen summerar år 2009
Tjänstegruppen har under 2009 genomgått ett flertal 
förändringar. Vi startade med en relativt stor grupp som 
under tidens gång blivit mindre. I den stora gruppen var 
det svårt att få överblick över arbetet med tjänsterna och 
kommunikationen mellan oss felade ibland. Nu fungerar 
det mycket bättre. I dagsläget är det Matti Wennerberg, 
Emma Karlsson (samt HSKO Kalle Cedergren på ett 
hörn) som arbetar aktivt inom tjänstegruppen med hjälp 
av Mats Kannerberg och Thomas Witting. 

Vi avslutade det här årets tjänsteförhandlingar med 
att förhandla jultjänsterna. Dessa fick vi (av olika an-
ledningar) alldeles för sent. Den 3/12 hade vi fått ett 
komplett paket att granska och den 10/12 skulle dessa 
förhandlas. Vilket innebar 7 dagar där vi (precis som tidi-
gare) inte fick tillgång till någon extra tid utan enbart fick 
klara oss med den tiden som vi har i våra facktjänster. 

Trots tidsbristen hann vi korrigera det ursprungliga 
förslaget en hel del. Tack vare våra ändringar lyckades 
vi förbättra så att 24 tjänster inte längre skiljde mer än 
1 timme (i start- eller sluttid). Kvar finns 52 tjänster (av 
totalt 767), det här är självklart för stor variation men 
ändå bättre än vi haft tidigare under hösten vid andra 
tillfälliga paket. 

Under sådana här förutsättningar hinner vi inte gran-
ska varje tjänst så grundligt som vi normalt sett vill göra. 
Så det är viktigt att ni säger till oss om ni skulle drabbas 
av en felaktig tjänst!

Tjänste-enkät på gång
På senaste medlemsmötet diskuterade vi arbetstider och 
nästa år kommer vi göra en enkät om tjänster, arbetstider 
och fridagssystem. Vi vet att det förmodligen finns lika 
många åsikter om tjänster som det finns förare men det 
är ändå viktigt för oss att få veta hur just DU tycker och 
tänker.

Emma Karlsson
tjänstegruppen 

Ordföranden har ordet
För att uttrycka mig milt så är det anmärkningsvärt att 
MTR inte ser personalen och deras ombud som en re-
surs. Den fackliga tiden som vi är tilldelade är till för 
löpande arbete, för planering, att vara tillgängliga, svara i 
telefon och på mail.  För oss är det självklart att arbetets 
tyngd fluktuerar under året. Det ligger i sakens natur och 
är till viss del säsongsbetonat. Att vi vägras större möj-
ligheter att styra uttaget av vår tid, så att det bättre möter 
de krav och utmaningar vi ställs inför, pekar tyvärr på 
ett synnerligen dogmatiskt synsätt hos arbetsledningen 
(platschef, operativ chef  och trafikdirektören). Det tyder 
på ett förhållningsätt som var modernt 1809 och som nu 
200 år senare känns väldigt förlegat. 

I julklapp i år vill jag inte ha en vit termos märkt med 
företagets logga. Jag önskar mig ett nytt normativt och 
kreativt förhållningssätt från högsta ledningen. Att före-
taget får en organisation med humanistiska och rättvisa 
värderingar och en betydligt tuffare attityd gentemot 
beställaren SL. 

Thomas Witting
ordförande sektion 121

God Jul & 

Gott nytt år, 

önskar sty-

relsen genom 

Thomas!
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PÅ GÅNG I LILJEHOLMEN  
nyheter från sektion 122 

Delplacering
Vi har tagit upp med Kim och Jessica att det behövs en 
delplacering, ingen har hållits sen placeringen i augusti. 
Vi kom överens om att en delplacering ska komma ut i 
januari .

Gubbar på spåren
Ett återkommande tema tyvärr. Vi har tagit upp pro-
blemet med Kim som ska undersöka saken och prata 
med de olika entreprenörerna. Vi behöver er hjälp med 
att rapportera in till TLC varje gång gubbarna på spåret 
ger felaktig signal eller står på fel ställe. Detta är väldigt 
viktigt om vi någonsin ska få bukt på problemet!

Jultjänster
Klappat och klart! Tjänsterna ska finnas ute från vecka 
51. Tjänsterna följer kollektivavtalet med en begräns-
ning till max 8.40 i omlopp, alltså samma överens-
kommelse som vi har på våra helgtjänster. Dock är 5 
minuter mellan tåg-avlösningarna är tillbaka. Tyvärr 
finns det inget i vårt avtal som gör att vi kan säga nej till 
tjänsterna pga. detta. 

Vi resonerade som så, att eftersom tjänsterna i övrigt 
är ok, så är 5 min mellan avlösningar inte hela världen 
under den lugna jultrafiken. MEN vi kräver en extra re-
serv på nyårsafton för att täcka upp det stök/strul som 
brukar bli då samt eventuella spruckna avlösningar pga. 
5 min mellan tåg.

Samtrafik på helgmorgnar
På morgonen när tåg går ut från Nyboda ska man in-
vänta det tåg  och dess trafikanter som kommer söder/
norrifrån och som ska in i depån efter nattens trafike-
ring. Detta framgår inte i tidtabellen eller i tjänsten. Allt-
så är det lätt att missa. Vi har framfört att MTR måste 
få med detta i tidtabellen eller på annat sätt informera 
oss förare så att vi kan göra rätt. Till dess att detta sker 
så är det inte hela världen om man missar samtrafiken 
eftersom tidtabellen ser ut som den gör.

Högtalaren
Många kom förbi vårt öppna hus den 4/12 och disku-
terade högtalarens vara eller inte. En del anser att det 
inte är mycket att bråka om och andra tycker vi ska sitta 
reserv utanför TX med resultatet att de på TX kommer 
att tröttna efter två veckor. Det är omöjligt att fatta ett 
beslut i denna fråga, så vi har bestämt att låta det vara 
som det är tills den dagen något konkret händer som 
har koppling till högtalarens existens.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Glöm inte att kontakta oss eller skyddsombuden om 
det blir stökigt kring  nyår.

Carolin Evander
ordförande sektion 122
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Det absolut mest viktiga för Raka spåret är det faktum att tidningen är tänkt att vara 
ett kontaktmedel, samlingsorgan, med mera för alla oss förare. Med tanke på att vi 
sällan får komma till tals i exempelvis SLs interntidning Hela resan, tänkte redaktio-
nen introducera en plats i tidningen där alla kollegor får härja fritt; skriv om dagen, 
om ut-, mellan- eller intjänsternas fröjder och ge oss en insikt i ert arbete! 

Först ut rippar vi en bekant blogg, självklart med tillstånd:

FÖRARDAGBOKEN

12

Ikväll var det en riktigt stilla 
kväll, eller snarare var det så 
att få saker stack ut ordentligt 

på radion. Det var så många fyllor 
att Veoliahoran tappade räkningen 
men läget ute på banan var ändå 
förhållandevis lugnt ända fram till 
runt nio, då folk började vallfärda 
in till stan. Då drog lördagkvällen 
igång på allvar, med nödöppnade 
dörrar, spårbeträde i Skarpnäck och 
klottrande snorvalpar. Men då var 
det dags för Veoliahoran att röra sig 
hemåt och kvar fanns mest intrycket 
av ett tyst Stockholm.

Det är en surrealistisk upplevelse 
att köra tunneltåg under en storhelg 
som julen, främst eftersom platt-
formarna ofta gapar tomma. Det 
är som att åka i ett system fullt av 
spökstationer, de ordningsstörande 
och de mindre bemedlade framträ-
der tydligare än vanligt eftersom ett 
stort antal stockholmare (infödda 
såväl som inflyttade) reser bort över 
jul- och nyår. Kvar blir bara ekot 
av alla deras fotsteg; bildandes en 
väldelig tystnad i den vintermörka 
staden utan snö. Tuben blir en fyr-

båk i förorten, i villaområdena där 
ljusen slår av prick åtta (när tajmern 
lurat klart inbrottsstjuven) lyser 
C20-vagnarnas fönster skarpt mot 
det svarta och bildar en lång, guld-
skimrande orm som rör sig genom 
landskapet. Där lägenheterna finns 
är folk till stor del hemma, fönstren 
på en husfasad vittnar om att tolv 
boende handlar på samma ICA 
då det likadana varmgulröda ske-
net från adventsstjärnorna sprider 
hemtrevnad. Därinne sitter morsan, 

farsan och polarna och tittar på 
Dansbandskampen medan deras 
ungar drar in till stan för att röja på 
kvällen.

Staden själv är som ett sådant där 
gammalt klassiskt korsord med ljusa 
ömsom mörka rutor: nattlivet har 
avstannat en aning, men på en ma-
joritet hus lyser fönstren fortfarande 
inbjudande för alla festsugna. Mest 
liv och rörelse är det på tidiga efter-
middagen när folk julhandlar, sedan 
blir det rushvis med folksamlingar 
som ska in till söder för att gå på 
krogen. Men utöver dessa personer 
vilar stationerna öde under kvällen. 
Tågdörrarna är öppna för en tom 
plattform på stn Rådmansgatan i tio 
sekunder innan de stängs… först då 
kommer en svart fläck springande 
långt borta och slänger in benet 
mellan dörrarna.

Under mellandagarna kommer 
det däremot bli tätt med springande 
människor igen. Då börjar rean och 
då är det även dags att hänga med 
polarna.

Tills dess regerar lugnet.

Julprologens superlugn
den 20 december, 2008 · Veoliahoran filosoferar.
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KLUBB 119s ÄGGLÅDA!
Perfekt till alla festligheter 
och oumbärlig till julbordet. 

Ingredienser: 
6 st ägg 
3 dl grädde
1 st tub kaviar 
(ev lite dill)

Tillagning:
Koka 6 ägg (hårdkokt) och hacka 
sönder äggen, blanda äggen med 
grädden och kaviar. 

Lägg ner i en smörad och bröad 
form. 

Låt stå i ugnen på 175 grader i 
20 minuter (kolla den, den ska vara 
lite fast). 

Underbart gott, smälter i munnen, 
intas med sill och ett glatt humör! 

JULRECEPT
JULKÖTTBULLAR
Kittlar dödsskönt i kistan.

Ingredienser: 
400 g köttfärs (alt. sojafärs)
3/4 dl ströbröd
1 msk potatismjöl
1 dl vatten
1 1/2 dl vispgrädde
1 msk riven gul lök
1 ägg
1 tsk salt
1 krm malen kryddpeppar
smör till stekning

Tillagning:
Blanda potatismjöl, ströbröd och 
vatten med grädde. Låt det svälla 
5-10 min. 

Blanda färsen med lök, ägg, salt 
och kryddpeppar. Tillsätt ströbröds-
blandningen och rör tills färsen är 
smidig och väl blandad. 

Fukta händerna med kallt vatten 
och forma till jämna köttbullar. Stek 

dem några i taget, i smör. Skaka 
pannan så att de blir jämnt brynta.

Sänk värmen när köttbullarna 
börjat få färg och stek tills de blir 
genomstekta, 5-10 min.

GRILJERA JULSKINKAN
(Beräknat på en tvåkilos skinka.)
Ingredienser
2 st äggula(or)
2 msk potatismjöl
1 dl senap, söt och stark
1 dl ströbröd

Tillagning
Sätt ugnen på 225 grader.

Blanda äggula, potatismjöl och 
senap till griljering. Skär bort svålen 
på skinkan.

Pensla snittytan med senapsså-
sen. Pudra över ströbröd.

Griljera skinkan i ca 10 minuter 
eller tills att skinkan fått fin gyllen-
brun färg.
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TRAFIKANTTYPER, del 1:
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Den nyanställda och DK-pärmen.

Om den nya chefsstrukturen...
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Midvinternattens köld är hård,
stjärnorna gnistra och glimma.
Alla sova i stadens vård
djupt under midnattstimma.
Månen vandrar sin tysta ban,
snön lyser vit på räl och gran,
snön lyser vit på taken,
Endast föraren är vaken.

Nästa nr av Raka Spåret 
kommer till din mäss i: JANUARI


