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Vad har hänt sen sist?
Förra numret ägnade vi innehållet åt klubbens och sektionernas val. Vi presenterade 

valkandidaterna och gav praktisk valinfo. Och vi hade med ett inslag som vi kallar 
för  ’förardagboken’, genom vilket vi vill anknyta till våra upplevelser i vårt arbete. 

Dessutom vill vi med ’förardagboken’ inspirera våra medlemmar att skicka in egna (gärna 
subjektiva) texter om arbetets vardag. 

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.

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. 
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! 

Nästa nummer är planerat till April.

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                                                                                              

redaktionen
redaktionen@klubb119.org
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Ledare
På buss-sidan ska det bli ännu värre då hur många 

bolag som helst kan konkurrera på samma linje under 
en viss tid (t ex rusningen). 

Därför uppmanar SEKO och Kommunal alla att delta i
en demonstration mot privatiseringen av kollektivtrafi ken 
den 4 mars kl 11.30 på Mynttorget. 

Facket och medlemmarna kämpar på
Utöver detta förhandlar SEKO om en omorganisation 
i tunnelbanan och det går trögt där med. Vi har starka 
synpunkter om vilka chefer vi vill ha och vi får väl se var 
vi kommer att landa. 

SEKO vill också tacka våra förare som ställer upp 
och hjälper spärrpersonalen, som hade mycket att göra 
med informationen på stationerna. Självklart var det en 
frivillig uppgift att visa solidaritet med våra arbetskam-
rater. 

Jannis Konstantis
ordförande klubb 119

Nu har det blivit kaos i Stockholms tunnelbana, 
”den bästa tunnelbanan i världen”!

Kapitalismens pris
SEKO har påpekat många gånger att man snarare ska 
förebygga problemen än att komma med akuta lösning-
ar i efterhand. Nu kan man också bättre se resultatet av 
privatiseringen inom kollektivtrafi ken. Det fi nns många 
kockar som är inblandade och alla vill ha vinst för sina 
insatser. Det är vinsten som styr och inte säkerhet och 
service. Och nu vill regeringen göra det ännu värre.  

Regeringen dumpar kollektivtrafi ken
Den 4 mars läggs det fram en preposition i riksdagen, 
där man vill privatisera kollektivtrafi ken ännu mer.

Vem som helst kan driva t ex tunnelbanan; man kan 
driva bara en liten del av en linje, dvs den mest lön-
samma och prissättningen kan släppas fri! 

Huvudmannen, SL i vårt fall, försvinner och några 
statliga myndigheter ska ha en översyn på kollektivtrafi -
ken med begränsade möjligheter. Kontrakten kan vara 
så korta som tre månader och om de privata företagen 
driver de lönsamma linjerna, då ska skattebetalarna be-
tala dubbelt genom ökade priser för de privata bolagen 
samt genom skattemedel för de olönsamma linjerna. 
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Avtalsrörelsen för 2010 har dragit igång och i år 
är det många centrala kollektivavtal som löper 
ut. SEKO:s branschavtal för spårtrafiken går 

ut 31 mars och detta berör cirka 18 000 anställda i hela 
Sverige. Under hösten 2009 ordnade SEKO möten 
med förtroendevalda för att diskutera och utforma våra 
avtalskrav. 

Här i tunnelbanan så bygger vårt lokala kollektivavtal på 
det centrala branschavtalet. Vårt avtal är bättre i vissa 
avseenden och sämre i andra. Beroende på utgången i 
de centrala förhandlingarna så vet vi vad vi har att spela 
med i det kommande lokala varvet.
Som vanligt kommer vi att ha egna yrkanden i våra 
lokala kollektivavtalsförhandlingar, men ändring av 
skrivningar i det centrala branschavtalet kan påverka 
oss och framförallt så lägger det ribban för vad MTR 
minst måste ge oss i löneökningar.

Första förhandlingarna äger rum 2-3 mars hos Almega. 
Förhandlingarna sköts av förbundets ombudsmän, som 
tillsammans med en förhandlingsdelegation bestående 
av 10 förtroendevalda från olika yrkesgrupper inom 
SEKO i hela Sverige, ansvarar för resultatet av förhand-
lingarna.

Undertecknad är invald i denna förhandlingsorganisa-
tion och kommer i den mån det går (väldigt mycket 
tystnadsplikt tyvärr) informera om utvecklingen i de 
centrala förhandlingarna.
Mycket av förhandlingarna styrs av LO samordningen, 
där alla LO förbund enats om viktiga frågor och vilket 
löneutrymme som anses finnas. LO samordningen 
innebär också att alla förbunden lovat att stödja varan-
dra vid en eventuell strejk.

Ingen vet hur utgången av avtalsrörelsen kommer att 
bli men de flesta är överens om att det kommer att bli 
ovanligt tuff  avtalsrörelse då vi befinner oss i en lågkon-
junktur, facket har tappat medlemmar och vår motpart 
svenskt näringsliv gör utspel om 0% löneökningar, vil-
ket är en ren provokation!

Nedan följer några delar av de avtalsyrkanden som 
SEKO spårtrafik har lämnat över till Almega. Observera 
att detta är vad vi yrkar på – inte vad vi kan räkna med 
att få.

Carolin Evander
Sektionsordförande bana 2

deltar i förbundets förhandlingsdelegation
 

AVTALSRÖRELSEN 2010

Utrymme
Löneökningar med minst 620 kronor per månad och 
heltidsanställd, dock med ett lägsta utrymme om 2, 6 
procent.

Höjning av ersättningar
Tillägg och andra förekommande ersättningar ökas 
procentuellt som motsvarar löneökningarna enligt 
stycket ovanför.

Löneprinciper
Samma löneprinciper skall gälla för kvinnor och män. 
Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män som 
utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt 
skall justeras, utöver lönepotten.

Garantinivå
Avtalen skall utformas så att alla anställda genom ge-
nerella höjningar, höjningar av avtalslöner och/eller 
regler om lönerevision garanteras en löneökning på 
minst 300 kronor per heltidsanställd, månad och år.

Lägsta lönerna i avtalet skall höjas med 620 kronor 
per månad och heltidsanställd.

Säkerhetstjänst
Avtal träffas om ett utökat anställningsskydd för de 
som är anställda i säkerhetstjänst och som på grund av 
medicinska krav, temporärt eller långvarigt, inte tillåts 
vara kvar i säkerhetstjänst.

Regler vid inhyrning av arbetskraft
Avtalet skall innehålla regler som förstärker det fack-
liga inflytandet vid inhyrning och som begränsar ar-
betsgivarens möjlighet att använda inhyrd arbetskraft 
istället för personer som har företrädesrätt enligt lag.

Rätt till heltid
Många anställda arbetar idag ofrivillig deltid. Avtalet 
skall stärka löntagarnas rätt till heltid genom förstärkt 
rätt till heltid vid nyanställningar och förstärkt rätt till 
högre sysselsättningsgrad för arbetstagare som är an-
ställda på deltid.

SEKO lämnar följande yrkande om löner och anställningsvillkor gällande från 1 april 2010:
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VALresultat
Resultat val 2010, Klubb 119

Deltagande: 42 %.

1 st ordförande i klubb 119:
Röster: 202
Ej Godkända: 10
Godkända: 192

Jannis Konstantis                               169              VALD 
Lennart Eriksson                             23
 
 

1 st revisor på  två år:

Röster: 202
Ej Godkända: 14
Godkända: 188

Urpu Soini                                       129              VALD 
Lennart Eriksson                              21
Kalle Mårdenlöv                               38 

Två  ordinarie ledamöter av avdelning-
ens representantskap:

Röster: 202
Ej Godkända: 22
Godkända: 180

Carolin Evander                              123               VALD
Jannis Konstantis                             129               VALD
Roland Eliasson                             20
Thomas Witting                             32
Moncef  Jerbi                                  56
Lennart Eriksson                             8 

Klubbstyrelsen har konstituerat sig och ansvarsfördelningen av styrelsens arbete för 2010 har 
fastställts. Här är ett urval av de viktigaste posterna:

Klubbens ordförande:  Jannis Konstantis.
Vice ordförande: Jenny Skagerman.
Sekreterare: Acke Tikmany.
Kassör: Moncef  Jerbi.

Informationsansvariga: 
Carolin Evander och Jannis Konstantis.
Studieansvarig: Bekir Celik.
Arbetsmiljösamordnare: Matti Wennerberg.
Jämställdhetsansvarig: Jenny Skagerman.
Försäkringsansvarig: Moncef  Jerbi.

Mångfald och integrationsansvarig: Moncef  Jerbi.
Ungdomsansvarig: Carolin Evander.
Internationelltansvarig: Jannis Konstantis.
Uniformsansvarig: Carolin Evander

Förhandlingsdelegationen: 
Jannis Konstantis, Carolin Evander, Jenny Skagerman.
Rätt att teckna kollektivavtal: 
Jannis Konstantis, Jenny Skagerman, Moncef  Jerbi, 
Carolin Evander.

Chefsredaktör för Raka spåret: Wim Hoogerdijk.
Ansvarig utgivare Raka spåret: Jannis Konstantis.



Resultat valomgång 1, Sektion 121
Deltagande: 46 %.
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1 st ordförande, 2 år:
Röster: 87
Godkända: 87

Roland Eliasson    5  
Acke Tikmany  54  VALD
Thomas Witting  28

2 st ordinarie ledamöter, 2 år:
Röster: 87
Ej Godkända: 1
Godkända: 86

Roland Eliasson     8
Johanna Hedberg   19         OMVAL
Moncef  Jerbi   35         OMVAL
Mats Kannerberg    8
Emma Karlsson  36         OMVAL
Jan Nygren              12
Acke Tikmany  38         UTGÅR
Thomas Witting  16

1 st skyddsombud Gullmarsplan, 3 år
Röster: 58
Godkända: 58

Denize Ask            32                 VALD
Mats Kannerberg  26

1 st ordinarie ledamot i klubb 119, 2 år
Röster: 87
Ej Godkända: 6
Godkända: 81

Roland Eliasson     3
Emma Karlsson  18  OMVAL
Jan Nygren     1
Acke Tickmany   34         UTGÅR
Matti Wennerberg  20         OMVAL
Thomas Witting    5

Resultat valomgång 2, Sektion 121

         2 st ordinarie ledamöter, 2 år: 
             Gullmarsplan      Alvik     Total   

Röster   44              24         68  
Godkända              36        20         56  
ej Godkända               8         4         12  

Johanna Hedberg  30       18         48   VALD
Moncef  Jerbi   30       15         45   VALD
Jan Nygren   12        7         19  
 

 1 st ordinarie ledamot i klubb 119, 2 år: 
                   Gullmarsplan      Alvik     Total   

Röster   44        24         68  
Godkända              43        24         67  
ej Godkända               1          0          1 
 
Matti Mennerberg  25        17         42   VALD
Thomas Witting  18         7         25  

Val till ersättare till Avdelningens representantskapet blir inte av, då en kandidat drog sig tillbaks och det finns tre 
kandidater för 3 st platser. Ordningen bestäms på klubbens årsmöte.
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Resultat valomgång 1, Sektion 122
Deltagande: 48 %.

1 st ordförande i sektion 122 på två år:
Röster: 75
Ej Godkända: 1
Godkända: 74

Carolin Evander                            70                   VALD  
Lennart Eriksson                          4
 

2 st ordinarie ledamöter, 2 år:
Röster: 75
Ej Godkända: 6
Godkända: 69

Jannis Konstantis                            54                   VALD 
Mimmi Sundberg                           64                   VALD
Lennart Eriksson                          7
Fredrik Falknert                         19 

1 st skyddsombud i sektion 122, 3 år:
Röster: 75
Ej Godkända: 1
Godkända: 74

Sofie Wennberg                              59                   VALD  
Fredrik Falknert                          15 

1 st ordinarie ledamot i klubb 119, 2 år:
Röster: 75
Ej Godkända: 1
Godkända: 74

Jenny Skagerman                            59                   VALD
Lennart Eriksson                          8
Bengt Larsson                               7

Resultat valomgång 1, Sektion 123
Deltagande: 42 %.

2 st ordinarie ledamöter, 2 år:
Röster: 40
Godkända: 40

Fernando Anes Viseu                     36                   VALD
Benjamin Vokuvac                         32                   VALD
Majid Abdollahpour 5
Fotouhi Forouhar   7 
 

3 st valberedning, 1 år:
Röster: 40
Ej Godkända: 4
Godkända: 36

Abdulcelil Aldur                            23                   VALD
Haralambos Amanatiadis            20
David Karvellas                             28                   VALD
Sophia Singman                          13
Eva Svensson                                 24                   VALD

Resultat valomgång 2, Sektion 123

Ersättare ledam. sektionsstyrelsen, 2 st:
Röster: 32
Godkända: 32

Majid Abdollahpour                       18                   VALD
Hanna Jacobsson                        16
Fotouhi Forouhar                       15
Sophia Singman                          15

Det blir val mellan Hanna, Fotouhi och Sophia 
på sektionens årsmöte för en plats som ersättare i 
sektionsstyrelsen.



SEKO KLUBB 119, som organiserar förare 
och trafikledare på Tunnelbanan, kräver fler 
förebyggande insatser från SL och MTR.

Våra medlemmar får i dessa dagar av kaos i 
kollektivtrafiken utstå mycket, allt ifrån arga resenärer till 
att sitta fast i flera timmar i tåg med kalla förarhytter.

Vi förare och trafikledare i tunnelbanan har gång 
på gång påtalat brister i underhållet av spår, växlar, 
strömskenor och tåg. Det är anmärkningsvärt att SL:s 
säkerhetschef,  Bengt Carlsson, säger till dn.se att han 
inte känner till de utbredda problem med hala spår och 
svårigheter att stanna som vi har med C20 ( de ”nyare” 
vagnarna). 

Det som skett nu, med ett C20 tåg som inte gick att 
stoppa förrän efter att det passerat flera stationer, är 
en exceptionell händelse som måste utredas ordentligt. 
Men problemen med att C20 slirar och är svåra att 
få stopp på vid regn/halka/löv känner alla förare i 
tunnelbanan till.

Att SL och MTR nu vidtar drastiska åtgärder för 
att hantera situationen är bra. Men majoriteten av de 
problem som tunnelbanan nu tacklas med hade kunnat 
förebyggas och konsekvenserna hade då inte blivit 
lika jobbiga för resenärerna och för oss som jobbar i 
tunnelbanan.

Det vi nu upplever är konsekvenserna av privatiseringen 
av tunnelbanan, där SL som huvudman inte tar sitt 
ansvar och uppenbarligen saknar förståelse för de 
underhållsbrister som råder i tunnelbanan. T.ex är den 
snöröjning som tidigare sköttes och samordnades av SL 
nu uppdelad. Det saknas samordning när olika bolag 
ansvarar för olika saker och flera års eftersatt underhåll 
kräver att SL sätter in förebyggande åtgärder för att 
säkerställa att växlar och strömskenor fungerar.

SL, MTR och framförallt politikerna måste ta sitt 
ansvar för att se till att ”världens bästa tunnelbana” 
fungerar. Det kostar pengar att ha en tunnelbana i 
världsklass men priset för förebyggande åtgärder 
är betydligt lägre än samhällskostnaden för en 
totalhavererad kollektivtrafik.

Styrelsen för SEKO Klubb 119

Kontaktpersoner
Jannis Konstantis
klubbordförande

Carolin Evander
sektionsordförande Röda linjen

Karl-Erik Cedergren
huvudskyddsombud

Pressmeddelande från SEKO Klubb 119 
om situationen i tunnelbanan

KÖLDCHOCKEN
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Sedan en tid tillbaka jobbar vi mycket med Platt-
formsvärdarna och deras arbetsuppgifter. Vi tror 
att de är en resurs som om de får bättre utbildning 

och tydligare arbetsuppgifter kan vara till stor hjälp för 
oss förare.

Efter den omtalade PUT:en som ägde rum i T-cen-
tralen har vi i SEKO framfört följande till MTR: 

Vad är problemet?
* De saknar tillräcklig utbildning. Men vilken utbildning 
skall de ha? När det gäller säkerheten så kan man inte 
bara ”hitta på” en utbildning som passar. Det finns reg-
ler och föreskrifter.

* Tillhör station. De jobbar gentemot tåg men tillhör 
station. Stationsorganisationen har ingen kompetens 
eller erfarenhet för att hantera PUT.

* Möjligheter att kommunicera med TLC. De kan lyss-
na på TLC via radion men har ingen möjlighet att förstå 
vad som sägs. Radiotrafiken är av en väldigt intern ka-
raktär. TLC och förarna å sin sida har inte fått förankrat 
att dessa plattformsvärdar har tillgång till radion och 
kanske kommer att anropa.

* Ju fler som har tillgång till radiotrafiken på TLC desto 
viktigare är det med utbildning och radiodisciplin. Vi 
vill inte att en massa människor ute i systemet, med oli-
ka typer av arbetsuppgifter, som använder sig av radio 
kommunikation med TLC i tid och otid.

* Plattformsvärdarna saknar sammanhang. De har två 
dagars STI TUB utbildning och de flesta kommer direkt 
utifrån. De träffar väldigt få andra kollegor.

* Har en riskanalys gjorts inför införandet av plattform-
svärdar?

Förslag på lösningar:
* Säkerhetsutbildning, med behörigheter att beträda 
spår, återställa nödbroms etc.

* Tillhöra trafikorganisationen för bättre samordning.
* Plattformsvärdarna måste omhändertas av TLC vid 
PUT.

* Genomföra en ordentlig riskanalys om detta inte 
gjorts, se över deras arbetsuppgifter och utveckla yrket.

* TLC behöver mer resurser för att kunna hantera fler 
omhändertaganden.

* Utbildning av arbetsledare på både station och trafik 
i hantering av personal som varit med/bevittnat en 
PUT.

* YTL som arbetar på platsen måste förses med en möj-
lighet att kunna prata av sig och få professionellt stöd 
(inte bara från kollegor som det är nu) efter en PUT.

* TL skall erbjudas ett avlastningssamtal efter en PUT.

Resultat
MTR har lovat att de möten mellan förare och platt-
formsvärdar som vi efterlyste i november kommer att 
äga rum. Till dess vill vi gärna få in idéer och synpunkter 
från förarna, gärna med era erfarenheter. Vi vet att vissa 
förare tycker att plattformsvärdarna bara är i vägen och 
andra förare tycker att de gör ett fantastiskt jobb. 

Vad vi i SEKO försöker göra är att få deras arbets-
uppgifter att bli så konkreta och meningsfulla som 
möjligt, för som det är just nu improviserar plattform-
svärdarna, och det är inte en speciellt lätt situation att 
befinna sig i. 
 

Carolin Evander

PLATTFORMSVÄRDARNA 
- EN RESURS FÖR TRAFIK -
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Oftast måste man tänka utanför ramarna om 
man ska nå uppställda mål. Som att förbättra 
tidtabellshållningen på Gröna linjen. Men det 

går …  Till och med att utlova att alla tåg, 100%, går i 
rätt tid under rusningstrafiken! 

Tidstabellhållning VS 
turlistetidspassning

Tidtabellshållning får inte förväxlas med tidspassning 
enligt turlistan.

Ett tåg som är 12 minuter sent enligt turlistan under 
10-minuterstrafiken räknas som ”tåg i tid” eftersom det 
är mindre än 3 minuter sent jämfört med bakomva-
rande tåg (12 minus 10 = 2 minuter). 

SL är enormt imponerade av tidtabellshållningen 
– 99,7% – på MTR-administrerade tunnelbanan i 
Hongkong. Drömmen vore att uppnå samma tidtabell-
shållning här i Stockholm. Därför bör det vara en enkel 
match för MTR att sälja in samma kriterier här som där, 
att ett tåg får vara 5 minuter sent och ändå räknas vara 
i tid.  

Då har vi ett spann på 6 minuter att spela inom ef-
tersom tåg räknas som rätt i tid från 1 minut för tidigt 
till 5 minuter för sent.

Punktlighetsreceptet
Hur ska vi då få ihop en sådan turlista? 

Inget kan vara enklare.
Först förkortas körtiderna mellan Gullmarsplan och 

Alvik med 2 minuter i bägge körriktningarna, från 23 
till 21 minuter. Då är grunden lagd för en 6-minuterstra-
fik med följande linjesträckningar:

17 Skarpnäck – Åkeshov,

18 Farsta strand – Alvik (vartannat tåg), 
                    – Vällingby (vartannat tåg),

19 Hagsätra – Hässelby strand.

Ändstationstider blir 8 minuter i Hässelby och Alvik, 
4 minuter vid de övriga utom Vällingby där det blir 3 
minuter.

Eftersom det är 6 minuter mellan tågen på alla linjer 
måste alltid något tåg falla inom tidsmarginalen som 
gäller för att räknas som tåg i tid. Vi kan till och med 
klara dryga 10-minutersluckor som uppstår och ändå 
räknas det sena tåget som tåg i tid.

100% tidtabellshållning – kan inte misslyckas!

Tågåtgången då?

50 tåg, ett färre jämfört med idag.

Fullkomligt lysande! Ett tåg över. Placeras som reserv-
tåg mellan Hötorget och Rådmansgatan, precis som 
SL önskar. Därmed har vi trollat fram tåget som löser 
ALLA problem!  

Problematik kvarstår
Ett aber … Är turlistan realistisk?

Inte ett tåg i tid enligt turlistan. Inte en avlösning 
enligt tjänstgöringslistan. Inte en förare på rätt plats. 
Inte en möjlighet till tvingande toalettbesök. Ändamå-
len helgar medlen och det allom överställda målet är en 
tidtabellshållning i världsklass. Bättre än 100% går inte 
att få.

Man måste knäcka några ägg för att göra en omelett.

Robert Lindberg
tunneltågförare Gröna linjen 

Fotnot. Tunnelbanan i Hongkong ska 
vara helt automatiserad. Dessutom är det 
förbjudet för resande att försöka ta sig in i 
tåget medan dörrarna stängs, straffet är bö-
ter eller till och med fängelse! Alla linjer har 
separata spår och saknar nästan helt skär-
ningspunkter. 5 minuters försening räknas 
som ”tåg i tid”. Vad kan man då egentligen 
tycka om en tidtabellshållning 99,7%?  

Ä N D A M Å L E N 
HELGAR MEDLEN
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I en nära framtid är det meningen att turlistan ska 
köras på sekundnivå med exakt infasning vid 
grenpunkterna, annars går det inte att klämma in 

sex tåg på tio minuter. Det måste vara 1 minut och 40 
sekunder mellan tågen, finns inga marginaler. Hur ska 
det gå till? 

- Vi har använt de tekniska specifikationerna och räk-
nat ut de exakta körtiderna samt beräknat stationsup-
pehållen.  

- Så du kan säga mig hur lång tid det tar att köra från 
Hagsätra till Rågsved? 

- Visst! Se här, 93 sekunder.   

- Från vilken plattform i Hagsätra?  

- Plattform?   

- Ja, hastighetsbeskeden är ju olika beroende på om 
man kör från plattform 1 eller 2. Det är ju lägre has-
tighet genom växelpartiet om man kör från tvåan. Det 

FRAMTIDENS TURLISTA, 
GRÖNA LINJEN

är ju samma sak vid de andra ändstationerna, Farsta 
strand, Skarpnäck och Hässelby strand.  

- Ehhh … jaha?!   

- Det kan skilja rätt många sekunder i körtid beroende 
på vilken plattform man kommer från. Och hur har ni 
beräknat stationsuppehållen? 

- Där har vi schablonmässigt utgått från samma tid, 
25 sekunder, på alla stationer utom de allra största.   

- Då beräknas tåget stå lika länge vid Högdalen norrut 
klockan 8 på morgonen som vid Enskede gård norrut 
klockan 8 på kvällen? 

- Stämmer!   

- Med felkalkylerade körtider och verklighetsfräm-
mande gissningar rörande stationsuppehållen kom-
mer tågen alltså att fasas in med sekundprecision 
längs banan!? Lycka till!

Robert Lindberg
tunneltågförare Gröna linjen 
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PÅ GÅNG I LILJEHOLMEN  
nyheter från sektion 122 

Avstängningen Mariatorget
Vi har granskat och godkänt ett tjänstepaket som skulle 
användas under avstängningen vid Mariatorget/slussen. 
Den 22/2 fick vi information om att avstängningen pga. 
vädret inte kommer att äga rum under vecka 9 utan vi har 
våra vanliga tjänster. Så fort vi vet när det kan bli aktuellt 
med avstängning och ändrade tjänster så informerar vi er 
om detta.

Inför de kommande avstängningarna, som kommer att 
ske under tre separata veckor, har vi krävt följande av MTR:

    * Att alla förare, oavsett Oskattat eller skattat 
årskort, har rätt till Taxi. De som har Oskattat kort 
och sin bil parkerad i Nyboda skall inte behöva 
bekosta resan tillbaka till Liljeholmen själva.

    * Att MTR går ut med tydlig information till 
alla förare om vad som gäller under avstängningen, 
rastlokaler, taxi.

    * Att MTR i den mån det går, i samråd med förarna, 
försöker schemalägga de som lättast kan ta sig hem 
från Mörby på natten, på dessa tjänster.

    * Att städning genomförs av rastlokalen i Slussen 
och att den förses med kaffe/te/mikro/vattenkokare 
etc.

Vår platschef  Kim har gått med på dessa krav och vi hoppas 
att avstängningen på detta sett kommer att orsaka minimalt 
med besvär för oss. 

Trångt i markan
MTR lovade på en förhandling för två veckor sedan att de 
skulle se till att fler sittplatser/mikro/bestick/kylskåp skulle 
komma till vår mäss. Ännu har inget skett och vi kommer 
att ta frågan med MTR igen samtidigt som skyddsombuden 
förbereder en 66A för att lösa detta arbetsmiljöproblem. 

Ta det lugnt!
I vårt avtal står det att 15 minuter är den tid som anses 
räcka för att ta sig från Nyboda ned till Liljeholmen. En 
del tjänster har exakt 15 minuter eller kanske 16-17 minuter 
från det att man lämnat tåget i Nyboda tills man ska ta emot 
i Liljeholmen. Eftersom det är inom avtalets ramar är det 
okej, men ingen förare skall stressa för att hinna ta sitt tåg i 
Liljeholmen. Är man någon minut sen in i hallen och missar 
sitt tåg i Liljeholmen får MTR lösa det.  

Vill du engagera dig?
Vi hade årsmöte den 5 februari. Det var ett bra möte och vi 
åt en trevlig middag ihop efteråt på Thai restaurangen här i 
Liljholmen. Tyvärr hade inte så många av er visat intresse för 
att bli kontaktombud men vi lyckades tillslut hitta förare på 
både UT/IN och NATTIN samt kombin som ställde upp 
som kontaktombud. Nyligen har jag på omvägar fått höra att 
det fanns fler som var intresserade av att bli kontaktombud, 
men det framkom tyvärr inte på Årsmötet. Men självfallet är 
det så att alla som är intresserade av att engagera sig fackligt 
är välkomna att höra av sig! Du kanske är en baddare på 
att värva medlemmar eller vill hjälpa till med att granska 
tjänster? Vi har möjlighet att utse ”extra” förtroendevalda 
och ju fler som engagerar sig desto bättre så tveka inte att 
höra av er om ni vill bidra! 

Carolin Evander
ordförande sektion 122
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SEKO och de övriga förbunden inom LO har fått 
nog av den borgerliga regeringens iskalla politik 
mot sjuka och arbetslösa. Därför startar nu alla 

14 förbund tillsammans med Landsorganisationen bland 
annat  sajten kallasverige.se

På sajten finns fakta om sjukersättningen, YouTube-klipp 
med drabbade medlemmar och möjlighet att berätta sin 
egen historia. 

Kallasverige.se finns också på Facebook, här som sidan 
”Stoppa kylan nu!” och gruppen ”Stoppa kylan i politiken”. 
Vidare kommer material tas fram, debattartiklar, events 
m.m att genomföras på detta tema. Vi återkommer 
löpande med information om detta. Sprid redan nu info 
om sajten och Facebookgrupperna.

Adressen till sajten är alltså: 
www.kallasverige.se

KALLA
SVERIGE

STEFANS HJÄRNGYMPA
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Konstruktör: Stefan

Facit till hjärngympan publiceras i nästa nummer av Raka spåret.

Skicka in bilder, teckningar, eller text till Raka 
spåret. Tidningen är till för dig och vem kan 
därför ge en bättre bild av jobbet än du själv?

Maila oss på:
redaktionen@klubb119.org
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STOPP I TRAFIKEN

VÅR LJUDBILD.
JH-10
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Nästa nummer av Raka spåret 
kommer till din mäss i april.


