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Vad har hänt sen sist?
I förra numret skrev vi om förhandlingsläget med MTR och om avtalsrörelsen för 

2010.  Vi tog upp det faktum att MTR ej hade påbörjat något arbete med  sommar- 
och hösttjänster, vilket oroade oss. Och vi publicerade tacksamt Robert Lindbergs 

upplevelser av vinterns snökaos på bana 1, i förardagboken. Vid tillkomsten av detta 
nummer befinner vi oss i en särskild spännande avtalsrörelse där vår arbetsgivares 
förhandlingsorganisation hittills inte visar mycket vilja att tillmötesgå våra krav. Läs mer om 
avtalsrörelen, mm, i detta nummer!  

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.

KOM IHÅG: 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 juni, med manusstopp 2/6, kl. 8.

Maila in till redaktionen; adressen hittar du på längst ner på flera 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
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Ledare
Andra förhandlingar och möten med MTR handlar 

för vår del om att kombitjänsterna ska fortsätta vara 
som de är, om att våra skyddsombud kan få ta del av 
säkerhetsutredningarna på samma sätt som arbets-
köparen samt om att våra skyddsombud får en bra 
utbildning om arbetsmiljö som MTR står för och om 
att förare som använder privatmobiltelefon i tjänsten 
ska få en ersättning för det. 

Därutöver förs förhandlingar om rutiner för 
omhändertagande program för alla, om personal-
transporter, om rutiner kring drogpolicyn samt om 
när vi kommer att få skor enligt kollektivavtalet.

Fira första maj
Glöm inte att det snart är den 1 maj, arbetarrörelsens 
dag. En dag då vi måste hedra våra arbetskamrater 
som kämpade för att vi skulle ha ett bättre liv, bättre 
arbetsvillkor och en bra lön. Vi måste inte glömma 
dem och vi måste fortsätta i deras fotspår. Gå ut och 
demonstrera.

Jannis Konstantis
ordförande klubb 119

Förhandlingar om våra löner och andra villkor 
fortsätter på central nivå mellan SEKO och 
Almega men ingen ljusning är på väg ännu. 

Den 2 maj är nästa förhandlingstillfälle. Vår klubb 
samt Pendelklubben och Trafficare-klubben har 
skickat uppmaningar till vår förhandlingsdelegation 
att inte backa från våra krav. Vår klubb tycker att det 
är dags att pressa Almega och varsla om stridsåtgär-
der.

Parallella förhandlingar
Olika sorts förhandlingar fortsätter också med MTR. 
Vi förhandlar just nu om den nya trafikorganisatio-
nen. MTR vill införa en ny chefsposition, den av tra-
fikgruppschef. Vi gillar inte idén men MTR insiste-
rade om detta, så vi får väl se vad det här kommer att 
leda till. Vi diskuterar nu om arbetsledarna, ple och 
planerarna och om hur många de ska vara. Det finns 
olika synpunkter oss och MTR emellan, så vi får väl 
se var vi landar.
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UTTALANDEN FRÅN KLUBBEN
Uttalande från klubb 119 angående de 
centrala förhandlingarna
Vi anser att ett antal av de avtal som slutits med me-
tall, skogs-, och livsmedel riskerar att bli för låga, och 
över för lång tid. Vi ser därför med oro på de avtal 
som slutits. Det berör inte enbart löneutvecklingen 
utan även reglerna om undantag från förtursrätten. 
Vi hoppas därför att våra krav som framfördes av 
våra respektive representanter och beslutades innan 
förhandlingarna började, också blir vägledande för de 
centrala förhandlingarna. Av stor vikt är också att vi 
inte sluter en för lång avtalsperiod, det vill säga mer 
än ett år. Det är speciellt viktigt att avtalsperioden inte 
sträcker sig över ett år i och med den osäkra ekono-
miska utvecklingen framöver. Arbetsgivarna får inte 
ta initiativet en gång till.

Vi har ett antal fackliga organisationer som gått ut i 
strejk som pappers-, och elektrikerförbundet och ger 
dem vårt stöd i deras berättigade krav.

Klubb SEKO Klubb 119 ger förhandlingsdelegatio-
nen för Seko sitt förtroende och stödjer dem med 
Sekos krav som följer.

w 2,6% eller 620 kr.

w Ett centralt arbetsmiljöavtal.

w Fler och bättre arbetstidsregleringar.

w Förhindra att företag säger upp anställda och ersät-
ter dem med bemanningsföretag.

w Avtalsperiod på ett år.

Med vänlig hälsning

Styrelsen
SEKO klubb 119

SEKO Klubb 119 organiserar förare, 
trafikledare och personalledare inom 

Stockholms tunnelbanan.

Uttalande från till stöd för PAME

Dear comrades,

SEKO Klubb 119, union, which organize all drivers 
in Stockholm’s underground (Metro) in Stockholm 
expresses union’s solidarity to PAME, according the 
48 hour strike on April 21th and 22nd, 2010.

We support your struggle against the capitalists, the 
greek government and the EU who attempts to make 
it worse for the working class of Greece.

We demand with you that the working class must 
fight:

w To take back all the antilabour measures.

w The new law for the pension system not to be de-
posit and all the previous laws of the neoliberal and 
social democratic governments which attacked pen-
sions to be cancelled.

w The National General Collective Agreement and 
sectoral collective agreements to be immediately sig-
ned with substantial increases.

w To immediately prohibit the dismissals and to take 
effective protection measures for the unemployed 
people (to give unemplyment benefit to all, without 
conditions and full medical care, etc).

Our union’s boaed and our members support your 
justify struggle against capital’s attacks.

Many comrade greetings

SEKO Klubb 119’s board
Giannis Konstantis

Chairman
Stockholm, Sweden
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RAPPORT FRÅN ATEN
Klubbstyrelsen hade enhälligt 

beslutat att jag skulle åka 
till Aten och delta i WFTU:

s konferens, som delegat för Seko. 
Den 22 Mars, efter arbetsdagen slut, 
åkte jag med kvällsflyg till Grekland. 
Flygresan startade i Stockholm och 
jag kom fram till Aten klockan 22:50 
på kvällen och då hade resan gått via 
München, Tyskland. Vid ankomsten 
till Athen observerade jag att vinter-
jackan var onödig för att våren hade 
kommit och även så sent på kvällen 
var temperaturen fortfarande 17 gra-
der Celsius!! 

Startskottet
Nästa morgon var det första dag för 
konferensen och vi började klockan 
9:00. Konferensen skulle diskutera 
försämringar av sociala försäkringar 
i olika länder och även förslag från 
olika regeringar att höja den gällande 
pensionsåldern. På konferensen fanns 
det delegater från ett tjugotal länder 
och den delegat som hade gjort den 
längsta resan för att delta i konferen-
sen var från Sydafrika.

Konferensen var organiserad av 
WFTU som står för WORLD FE-
DERATION OF TRADE UNIONS. 
Värd för konferensen var Greklands 
fackföreningsfront PAME. 

En reseskildring från fackkonferensresan till Aten, skriven av Acke Tikmany.

Jag skulle också vilja nämna att 
PAME stod för både mat och logi 
under hela konferensen och de stod 
även för transporten till och från 
flygplatsen i Aten. Den grekiska 
gästfriheten går inte att beskriva med 
bara några få ord och jag tänker inte 
heller göra det, däremot kan jag säga 
att jag blev mållös när jag upplevde 
grekernas osjälviska gästfrihet och 
i synnerhet PAME:s underbara sätt 
att ta hand om sina kamrater från när 
och fjärran.

Konferensens öppnande
PAME:s ordförande öppnade kon-
ferensen och välkomnade delega-
terna och efter det gav han ordet till 
WFTU:s generalsekreterare George 
Mavrikos. Även han välkomnade de-
legaterna och berättade i korthet om 
syftet med denna konferens. Han 
sade att i EU-länder som Spanien, 
Portugal, Tyskland, Irland, Danmark 
m.m. hade sittande regeringar gjort 
försämringar i gällande program för 
sociala försäkringar och detta är helt 
oacceptabelt. Visst finns det ekono-
miska problem men dessa har skapats 
av själva regeringarna och nu försöker 
man skylla på arbetarna för sina egna 
misstag!

Delegaternas tal
Alla delegater hade fått tio minuter 
var för att hålla egna tal och det 
gjorde att vi fick höra hur det var i 
andra länder. 

Delegaten från Bulgarien Pepa 
Krasteva sade bland annat i sitt tal 
att konsumenternas prisindex i hen-
nes hemland hade gått upp med hela 
137.5% under de sista fyra åren och 
detta var rent sagt åt he----e för ar-
betarklassen. Hon nämnde även att 
arbetslösheten i Bulgarien är på 9.9% 
och man räknar med att den kan bli 
12.8% vid slutet av det här året. Med 
andra ord så finns det ingen ljusning 
för arbetarna! 

Delegaten från den turkiska delen 
av Cypern, kamrat Emin Özkalp, 
sade att läget inte heller var bättre i 
hans hemland. IMF tillsammans med 
regeringen i Ankara har gjort hårda 
nedskärningar och kapitalägarna 
som var ansvariga för den rådande 
situationen går nu helt fria och det 
är vanliga jobbare som får bära skul-
den. Han avslutade sitt tal med att 
säga: THERE IS NO SURVIVAL 
ALONE, ALL OF US OR NONE 
OF US. Det var många intressanta tal 
och det skulle ta för lång tid om jag 
citerade var och en så jag går nu över 
till dag två av konferensen!

Den andra dagen
Onsdagen den 24:e mars var andra 
dagen för konferensen och Valentin 
Pacho som är assisterande general 
sekreterare för WFTU öppnade ses-
sionen och gav ordet till delegaten 
från Spanien Manuel Maldonado. 

Jag var näst på turen i talarlistan, 
så ärligt sagt, ingenting vad MM sade 
gick in i mina öron! Plötsligt hörde 
jag mötesordförande säga ”comrade 
Tikmany the floor is all yours”, och 
följande är mitt tal som jag givetvis 
höll på i engelska:

KONFERENSEN ÄR I FULL GÅNG, ALLA HAR MYCKET ATT TALA OM.
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Dear Comrades!!
Ladies and gentlemen, to begin with greetings 
to each and everyone of  you from Seko trade 
union in Sweden. Everything that needs to 
be said about the declining state of  the social 
security system as well as the attacks by the 
neo-conservative governments on the exist-
ing pension age, has been said by various 
delegates. So, I won’t take up your valuable 
time and repeat the same words again. 

When it comes to the age of  pension, 
Sweden is also on the brink of  changing the 
prevailing laws. It is a heinous crime to take 
away the few rights we workers have and 
therefore we should fight this trend tooth and 
nail. Comrades, social security and the pen-
sion age are two pillars of  human rights and 
we should not have any doubts about it. We 
should therefore put our hearts and souls to-
gether and convey our message to the masses 
and let them know, what is truly happening 
in the name of  so called economic reform. 

Finally I would also like to take this 
opportunity to thank general secretary Ma-
vrikos, deputy general secretary Pacho and 
the representative för PAME Giorgos Per-
ros for giving me the floor to express the views 
of  Seko Stockholm / Klubb 119.

Visst kunde jag ha översatt mitt tal 
från engelska till svenska för er, men 
jag tyckte att ni läsare kunde träna 
upp er skolengelska en aning! Det 
var första gången i mitt liv att jag har 
talat inför en så stor konferens och 
dessutom tolkades talet simultant i 
grekiska, turkiska, spanska, franska 
och tyska! Konferensen fortsatte med 
tal från andra delegater och situatio-
nen var densamma överallt. Till sist 
var samtliga delegater överens om 
följande resolutioner:

1Att vi ska bekämpa nedskärningar 
i sociala försäkringar och kämpa 

för att ha kvar pensionsåldern.

2 Att alla ska ha rätt till sociala 
försäkringar och ingen skall vara 

oförsäkrad.

3 Att vi kämpar för gratis sjukvård 
för alla medborgare samt bekäm-

par alla sorters privata sjukvårdsför-
säkringar som länderna nu försöker 
introducera i smyg.

WFTU kommer också att anordna 
manifestationer runt omkring i Eu-
ropa under septembermånaden och 
bilda folkopinion genom att berätta 
för massorna att vi inte accepterar att 
saker och ting som vi har kämpat för 
i hela vårt liv nu ska tas bort på gamla 
dagar.

Den ideella kraften
Jag skulle också vilja nämna att alla 
delegater första kvällen var inbjudna 
till PAME:s högkvarter. Där delade 
man ut gamla kläder, skor, kokkärl, 
leksaker och annat till flyktingar från 
Somalia. I Aten finns det ca.4500 
flyktingar från Somalia och tack vare 
Grekland finns inget hjälpprogram 
för dessa flyktingar och de drabbade 
har det väldigt svårt. Ideella organi-
sationer med frivilliga försöker hjälpa 
till så gott de kan och därför ordnar 
PAME regelbundet sådana träffar för 
att dela ut material dem har samlat. 
Efter detta bjöd PAME alla delegater 
på turkisk restaurang och vi avslutade 
kvällen med massor med god mat och 
dricka. 

Nästa kväll var vi tillsammans med 
PAME igen och besökte Akropolis. 
Efter det gick vi  på en manifestation 
ordnad av sjuksköterskornas fackför-
bund och där fick vi återigen höra hur 
nedskärningar har drabbat dem som 
är längst ned, och höjdarna njuter 

fortfarande sina feta löner och bonus 
och andra attraktiva förmåner. Det 
var vår sista kväll i Aten, så PAME 
bjöd oss på grekisk restaurang som 
hade lika god mat och drycker.

Och så bar det hemåt
Nästa morgon var det dags för mig att 
ta flyget från Aten till Frankfurt och 
därifrån med ett annat flyg vidare till 
Stockholm. PAME:s representanter 
körde mig från hotellet till flygplatsen 
och jag tackade de för deras vänlig-
het och underbara gästfrihet. Det 
var Aegean Airlines jetplan som jag 
åkte med från Aten till Frankfurt och 
känslan inom mig var att det gungade 
en hel del! Jag undrade då om det 
var luftgropar, turbulens eller allt det 
goda Rakiya, Ouzo och Metaxa jag 
hade konsumerat kvällen innan.

WFTU:s kongress är över för den här 
gången och här hemma är jag åter i verk-
ligheten igen. När jag tänker på Atenresan 
tänker jag på den söta tjejen som serverade 
mig frukost på hotellet varje morgon! KA-
LIMERA, your room number please?

Acke Tikmany
  

   

I DE FACKLIGA KAMRATERNAS GODA SÄLLSKAP.



8

Svenska modellen
I Sverige är det arbetsmarknadens 
parter som ska enas om vilka lö-
ner och villkor som gäller på ar-
betsmarknaden. De lagar vi har i 
Sverige reglerar anställningsskyd-
det (LAS), rätten till semester (se-
mesterlagen), arbetstidslagen samt 
lagar som ger oss rätt till studie 
och föräldraledighet. Dessa lagar 
är väldigt viktiga men de reglerar 
inga detaljer. Alltså finns det väl-
digt mycket kvar att förhandla om 
och reglera via kollektivavtal. 

Utan kollektivavtalet skulle vi 
stå oskyddade mot arbetsgivaren. 
I andra länder regleras löner via 
politiska beslut och lagar om mini-
mum lön. Det innebär bland annat 
att väldigt många får just minimum 
lönen och inget annat. Det är ett 
system som vi inte vill ha och där-
för är det extra viktigt att stå upp 
för vår kollektivavtalsmodell.

lillaFÖRHANDLINGSSKOLAN
Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp som man läser i media nu när avtalsrö-
relsen pågår. Carolin Evander, förare på röda linjen, ingår som företrädare av oss i tunnel-
banan i SEKO: s centrala förhandlingsdelegation och försöker reda ut begreppen:

Vilka är arbetsmark-
nadens parter?

De två största aktörerna på arbets-
marknaden är LO och Svenskt 
Näringsliv. LO är alla arbetares 
fackförbund där vi som är med-
lemmar i SEKO ingår. 

Svenskt Näringsliv är på samma 
sätt som LO en paraplyorganisa-
tion för alla de olika arbetsgivaror-
ganisationer som finns. Beroende 
på vilken del av arbetsmarkanden 
man jobbar på så är man medlem i 
olika fackförbund med en motpart 
på arbetsgivarsidan. 

Vi i spårtrafiken på SEKO har 
ALMEGA som motpart, medan 
facket Handels har arbetsgivar-
organisationen Svensk Handel 
som motpart. Men både Handels 
och SEKO ingår i LO precis som 
ALMEGA och Svensk Handel in-

går i Svenskt Näringsliv.

Vår arbetsgivare MTR ingår i 
ALMEGA. När Svenskt Näringsliv 
gör utspel och annonserar i tidning-
ar om att de vill ha lägre löner och 
sämre villkor för ungdomar samt 0 
% i löneökningar så är det samma 
sak som om vår arbetsgivare MTR 
hade annonserat, då de är en del av 
Svenskt Näringsliv.

Avtalsrörelsen 2010
Årets avtalsrörelse är speciell på 
många sätt, bland annat på grund 
av att 90% av alla avtal löper ut 
samtidigt och dessutom är det låg-
konjunktur. 

Sedan cirka 15 år tillbaka är det 
praxis att industrin går ut först och 
förhandlar om sina avtal. Detta för 
att man ansett att den konkurrens-
utsatta industrin ska sätta märket 
för hur mycket utrymme det finns 
för löneökningar. Tidigare har 
industrins samtliga fackförbund, 
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arbetare som tjänstemän, skrivit 
avtal samtidigt, men i årets avtals-
rörelse blev det inte så och LO har 
sagt att det ”märke” som industrin 
tidigare satt, inte ska ses som ett 
märke för övriga fackförbund som 
ska teckna avtal. 

Dock anser Svenskt Näringsliv 
att IF Metalls avtal är att se som 
ett märke och därför har bl.a. fack-
förbundet Pappers, som inte håller 
med, strejkat. Pappers avbröt strej-
ken och slöt avtal måndagen den 
26/4 efter att ha uppnått ett bättre 
resultat än vad IF metall gjorde.

LO-samordning?
Alla fackförbund inom LO har 
enats om ett par gemensamma 
avtalskrav. Dessa krav ska samt-
liga fackförbund driva samt stötta 
varandra med eventuella sympati-
åtgärder. 

Tanken med LO-samordningen 
är att ha en enad front mot arbets-
givaren där förbund med högre lö-
ner stöttar de förbund med många 
låglönegrupper, där förbunden dri-
ver en gemensam linje för att lösa 
bemanningsfrågan. 

Tyvärr kan vi konstatera att 
LO-samordningen inte lyckats så 
bra i år när IF metall skrivit ett 
skitavtal som arbetsgivaren anser 
vara norm för alla andra. Däremot 
har samordningen lyckats bra med 
bemanningsfrågan då förbund ef-
ter förbund skrivit avtal med sin 
motpart om en reglering.

Fredsplikt
När det centrala avtalet är påskri-
vet så råder fredsplikt, trots att de 
lokala förhandlingarna kvarstår. 

Vår motpart ALMEGA vill bara 
ha lokala avtal, eftersom de avskyr 
att LO vill ha starka centrala avtal 
som garanterar schyssta villkor 
för alla. Lokala avtal med lokal 
strejkrätt kanske vore något, men 
det är inte vad Svenskt Näringsliv 
och ALMEGA menar. De vill bara 
splittra fackföreningsrörelsen till 
små svagare enheter utan möjlig-
heter att göra motstånd.

Spåravtalet
Vårt lokala kollektivavtal byg-
ger på branschavtalet för spår-
trafiken. Spåravtalet berör cirka 
20.000 anställda i hela Sverige, i 
företag som t.ex. MTR, Veolia, 
SJ, Green Cargo, TBT, Euromaint, 
Trafficare. Branschavtal spårtrafik 
är ett avtal mellan facken SEKO, 
Saco-Tj, ST och arbetsgivarorga-
nisationen ALMEGA. 

Under 2009 ordnade SEKO 
avtalskonferenser där förtroende-
valda från hela landet gick igenom 
och sammanställde våra krav. I de-
cember utsågs tio förtroendevalda, 
från olika yrkesgrupper inom 
spårtrafiken, till förhandlingsdele-
gationen. 

De centrala förhandlingarna 
inleddes den 2 mars och leds av 
Valle Karlsson som är ansvarig 
ombudsman för spårtrafikavtalet 
på förbundet. Förhandlingarna 
pågår och vi som sitter i förhand-
lingsdelegationen får rapporter 
från Valle om hur det går och vad 
arbetsgivaren kommer med för 
förslag. 

Vi i förhandlingsdelegationen 
tar ställning till de olika förslagen, 
bestämmer om vi anser att vi bör 

gå ut i konflikt (det slutgiltiga 
beslutet tas av förbundsstyrelsen) 
eller om vi kan komma överens. 

Först när det centrala avta-
let, branschavtalet spårtrafik, är 
färdigt kan vi påbörja de lokala 
förhandlingarna.

Hur går för-
handlingarna, då?

Vi har förhandlat sen 2 mars och 
avtalet gick ut den 31 mars. Dock 
gäller avtalet fortlöpande till dess 
att någon av parterna sagt upp det 
eller tills ett nytt avtal tecknats – så 
vi är inte avtalslösa! 

Först satt vi och väntade på att 
Industrin skulle bli klar och i slutet 
av mars började vi förhandla på 
riktigt. Vi har fått ett bud som vi 
har sagt nej till och onsdagen den 
21 april satt vi och förhandlade till 
klockan 24.30, dock utan resultat. 

Vi har kommit närmre varandra 
än vad vi var i början men fortfa-
rande står vi långt ifrån varandra 
och nytt datum för förhandlingar 
är satt till söndagen den 2 maj. 

Många undrar vad som händer 
i våra förhandlingar och jag för-
söker att informera så gott det går 
men i vissa skeden av en förhand-
ling är det svårt att kommunicera 
detaljer, då det kan äventyra en bra 
uppgörelse för våra medlemmar. 

Håll ut – fortsättning följer!

Carolin Evander
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När MTR och alla andra intressenter lade sina 
anbud på tunnelbanan var planen att vi skulle 
bära en SL-uniform. En uniform som SL skulle 

tillhandahålla. Vi i SEKO vände oss till politikerna i 
landstinget för att stoppa SL:s uniform och samma vecka 
som uniformen provades i trafiken, i januari 2009, lades 
projektet ned. Alla är glada för detta, då SL-uniformen var 
ett slags turkos GBglassgubbe-dräkt, men det ställde till 
det för MTR som helt plötsligt skulle ta fram en uniform 
på nolltid! 

SEKO träffade MTR i april 2009 och började då ta 
fram det som skulle bli vår uniform. Största skälet till att 
bl.a. jackan har så mycket brister är p.ga den korta tid som 
fanns för att ta fram uniformen. Normalt sett tar det nästa 
två år att arbeta fram en ny uniform med alla tester och 
prov som skall göras.

Vi har avtal på vår uniform
Vi har ett kollektivavtal på vår uniform vilket betyder 
att arbetsgivaren inte ensidigt kan ändra på uniformen, 
plaggen eller de andra bestämmelserna. Detta är väldigt 
unikt, få andra arbetsplatser i vår bransch har ett avtal som 
reglerar uniformen. På SJ har de bara en policy, vilket 
innebär att det är SJ som bestämmer vad som gäller och i 
SJ:s policy står det b.la följande: 

”Skägg eller mustasch ska vara välansat och välvårdat. 
Piercing och tatueringar får inte synas. Sminkning och 
parfymering ska vara diskret. Händer och naglar ska 
vara välvårdade. Naglar ska vara i moderata längder 
och i diskreta färger. Endast ett litet klassiskt och diskret 
örhänge per örsnibb är tillåtet. Rökning, snusning och 
tuggummi är inte tillåtet inför kund och allmänhet när 
uniform bärs.”

Man kan tycka att våra klädbestämmelser är jobbiga 
som tex inte tillåter uppvikta byxor, men våra regler är 
ingenting i jämförelse med SJ:s och framförallt kan vi 
påverka vad som gäller för vår uniform, eftersom vi har 
ett avtal. Vi är rätt så säkra på att MTR vill ha hårdare 
uniformsregler och gärna hade haft det som de har på SJ, 
men MTR kan inte, som tur är, bestämma detta ensidigt.

Tilldelningssystemets födelse
MTR var väldigt angelägna om att bli av med 
poängsystemet då MTR ansåg att det skulle kosta väldigt 
mycket att lagerhålla en massa kläder utan att veta när/hur/
om personalen hämtar ut plagg.
Vi i SEKO såg detta som en möjlighet, en möjlighet som 
vi utnyttjade för att förbättra vårt avtal och få skor samt tid 
för att hantera uniformen, saker som vi har försökt få i flera 

UNIFORMEN
– allt du någonsin behövt veta och lite till

års tid. Det var SEKO som drev frågan om skor och tid, 
men samtliga fackförbund (ST och Saco-Tj) har varit med 
och tecknat detta avtal. Tanken är att vi ska utvärdera hur 
det har gått med tilldelningssystemet i slutet av 2011.

Sortimentet
Begränsningen av sortimentet är tillfällig och beror på 
den tidsbrist som rådde när MTR tog fram uniformen. Vi 
och MTR ansåg att det var bättre att ta fram en begränsad 
uniform än ett fullt sortiment som innehöll fler plagg med 
fler potentiella brister. 

Vi får ingen sommarjacka år 2010, MTR skulle kunna 
ta fram en sommarjacka baserat på vinterjackan men med 
tanke på vilka problem vi har haft med den jackan så är 
det bättre att vänta och ta fram en bättre sommarjacka 
till 2011. I det avtal som vi har tecknat med MTR står att 
fullt sortiment ska finnas till sommaren 2011. Beställning 
av leveransen i april 2011 görs i slutet av 2010 och då 
kommer man kunna beställa kavaj, polotröjor, byxor utan 
fickor, väst, sommarjacka.  

Just nu håller MTR på att se över vinterjackan för 
att ta fram en ny. Vi som sitter i arbetsgruppen kommer 
även att diskutera om vi vill ha andra plagg med i 
uniformssortimentet.

Varför inte samma uniform 
som i Hong Kong?

Vi har ett avtal på vår uniform så även om MTR hade velat 
att vi skulle springa omkring i deras orange/gula kreation 
hade det inte gått. Dessutom är vi i Sverige, och vi har 
inte heller samma lön, förmåner eller arbetsvillkor som 
stackarna i Hong Kong.

Fungerar tilldelningssystemet?
Sedan MTR tog över har det varit förrvirrande eftersom 
ders organisation för hanteringen av uniformen inte har 
fungerat. Dock är avtalet mellan oss och MTR tydligt. 

I december var vi nära på att säga upp hela försöket med 
tilldeningssystemet eftersom MTR inte kunde leverera. 
Nu har de tagit sig samman men det fungerar fortfarande 
dåligt på många punkter. Till exempel finns det fortfarande 
förare som inte fått uniformsbyxor från första leveransen i 
höstas, rutinen för att beställa kompletteringsplagg verkar 
inte finnas på TX och MTR var dåliga på att informera om 
vad som gällde inför beställningen av uniformen som ska 
levereras i slutet av april. 

Nu befinner vi oss i slutet av april och det ska bli 
intressant att se när uniformen dimper ned. Skor kommer 
att komma, dock inte samtidigt som uniformen, utan lite 
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senare. Enligt den information vi har fått, skickas årets 
kläder ut i maj, skorna kommer innan midsommar. 

Om du får problem när det gäller uniformen, oavsett 
vilken typ av problem, så tveka inte att kontakta oss. Vi 
har ett avtal med MTR som de har en skyldighet att leva 
upp till. Om problemen kvarstår med tilldeningssystemet 
så kommer utvärderingen 2011 visa det. 

Om MTR verkligen vill ha tilldeningsystem istället för 
poäng, så ligger det i deras intresse att övertyga oss om att 
det är så fantastiskt som de säger!

Uniformsbestämmelserna:
Sen MTR tog över har det blivit mer fokus på uniformen 
än tidigare. Men bestämmelserna som reglerar vår uniform 
och hur vi får bära den är i grunden de samma. Vi har i 
kollektivavtalet sen tidigare regleringar om att byxorna 
inte får vara uppvikta och att skjortan ska vara nedstoppad, 
det är bara det att på Veolia tiden var det ingen som brydde 
sig nämvärt om att upprätthålla dessa regler.

Jag har sammanställt en liten lathund så att man på ett 
lätt sätt kan få en överblick på de skillnader som finns i 
kollektivavtalet och det avsteg vi gjort med MTR fram till 
december 2011.

Grunden som gällde då 
- Kollektivavtalet:

Poängsystem som reglerar utdelningen av uniformsplagg.
Poängen har inget reellt pengavärde, vi har inte avstått från 
lön eller liknande.

Det värde poängen har finns bara för att reglera hur 
många poäng varje plagg ska ha. När vi beställer en skjorta 
som inte kostar så mycket att tillverka, dras mindre poäng 
från våra saldon än om vi beställer exempelvis en jacka.

I Avtalet står det:”Avslutad anställning. Anställd ar-
betstagare ska, i samband med att anställningen upphör, 
återlämna komplett uniform. Sker inte återlämning enligt 
ovan, görs löneavdrag med belopp motsvarande plaggens 
(motsvarande) beräknade restvärde.”

Det enda ”pengavärde” som poängen har är till vår 
nackdel, då vi får löneavdrag om vi inte lämnar in kom-
plett uniform vid anställningens slut!

Vi har med poängsystemet en frihet att välja vilka 
plagg vi vill ha, under förutsättning att poängen räcker, 
och beställa dem när vi behöver.

All hantering av uniformen sker på vår fritid. På raster 
eller innan och efter jobbet, utan att kompenseras.

Pikétröjan  och skjortan måste bäras instoppad i byx/
kjollinningen. Frivilligt att bära namnskylt. Skor bör vara 
mörka men man får inte ha ljusa skor eller skor med mär-
ken.

Gäller NU - Avsteg från 
Kollektivavtalet till dec 2011:

En årlig tilldelning som sker i april. I oktober/november 
beställer man vad man behöver. Behöver du bara två piké 
tröjor och ett par byxor beställer du det och behöver du 
fyra skjortor, två byxor och en cardigan beställer du det.

Skillnaden från poängsystemet är att tilldelningen av 

plaggen sker en gång per år, vi måste vara förutseende 
när vi beställer då vi beställer plagg för att använda ett år 
framöver. Frihet att välja vilka plagg man vill bära finns 
fortfarande.

Om plagg går sönder eller om man har behov av nya 
plagg av andra skäl, kommer man kunna göra komplet-
terings och ersättningsbeställningar under året, baserat på 
uppstått behov.

Tid för att hantera uniformen: Uniformen skickas hem 
och alla anställda kompenseras med 3 timmar tid åter i 
samband med leveransen av uniformen. Vid ytterliggare 
leverans under året tillkommer 1 timme tid åter.

Pikétröjan får bäras utanför linningen. Skjorta fortfa-
rande instoppad. Mammaplagg ingår i sortimentet.

Vid anställningens slut ska vi lämna in en komplett 
uniform, men vi slipper betala med löneavdrag om vi inte 
gör det!

Det blir obligatoriskt att bära en skylt med antingen 
befattning eller namn.

MTR ger samtlig personal 2 par skor (sommar och vin-
ter) 2010 och därefter nya skor vartannat år. I utbyte måste 
hädanefter dina privata skor som du använder i tjänst vara 
mörka. 
 
Har ni frågor om uniformen eller synpunkter och kom-
mentarer så hör av er till oss.

Carolin Evander
uniformsansvarig SEKO klubb119

carolin.klubb119@gmail.com
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PÅ GÅNG I LILJEHOLMEN  
nyheter från sektion 122 

Sommarsemestern
Vi vet att många i år inte är nöjda med hur sommarsemestern 
föll ut. Vi är missnöjda med hur MTR har skött det hela med 
att t.ex. inte ha klara tjänster när semestern planerades. Vi har 
en överenskommelse med MTR om att man ska söka två al-
ternativ under sommarsemestern, och förtur till sitt första al-
ternativ har de som fick sitt andrahands alternativ förra året. 
Vår överenskommelse med MTR är som vi ser det ett sätt att reglera 
utläggningen av semestern på ett mer rättvist vis, eftersom alla inte kan 
få semester så som de vill under sommaren. Tyvärr var det många av 
er som inte sökte två alternativ utan bara ett och då lämnar 
man över bestämmandet till MTR. På andra arbetsplatser är 
det arbetsgivaren som själv bestämmer när semestern läggs 
ut, andra har semestergrupper där man vet vilka veckor man 
har semestern när man får sin fridagsgrupp. Med detta i bak-
huvudet så tycker vi att den överenskommelse vi har med 
MTR är bättre. 

Vi har påtalat för arbetsledningen i LIH att de måste 
ringa runt och prata med alla som fått sin andra hands al-
ternativ eller helt fått sin semester flyttad eftersom de bara 
sökt ett alternativ. Vi har även föreslagit lösningar till MTR 
på att de som inte tar ut semestern på sommaren ska ersät-
tas med pengar, (t.ex. Ingen semester på sommaren = 1 
extra månadslön) ett sätt som används inom andra företag 
in spårbranschen för att få fler att ställa upp att jobba på 
sommaren.

Trångt i markan
Vi har fått fler mikros till markan och soffan är på väg. Hörn-
soffan vann omröstningen! MTR har tillsatt en arbetsgrupp 
för att gå igenom vilka behov som finns i våra rastlokaler och 
de ska komma fram till en nivå som ska gälla på alla banor 
och alla rastlokaler. Vi tycker det är ett bra initiativ eftersom 
vi idag har t.ex. diskmaskin på bana 1 och 3 men inte på bana 
2. Mer rättvist om det är lika överallt. Vi har även bett MTR, 
både lokalt och centralt, att utöka städningen. Toaletterna är 
rätt äckliga vid 19-20 tiden då IN-personalen har sina raster.

Tjänster
Valborgstjänsterna är förhandlade. De följer den överens-
kommelse som ligger till grund för våra övriga tjänster men 
vi tyckte att detta paket var lite tuffare än vanligt. 

En tjänst börjar i Norsborg vilket vi invänder emot men 
tyvärr inte kan göra så mycket åt eftersom hela banan kan 
användas som avlösningsplats. Dock ingår restid från Lilje-
holmen till Norsborg så ett rent ”Norsborgsjobb” är det inte. 
Valborgspaketet används även den 12/5. 

I Sektionen har vi utsett Mimmi som ansvarig för gransk-
ningen av tjänster och skyddsombuden Skorpan och Sophie 
hjälper till. 

Är du intresserad av att titta på tjänsteförslag på fritiden och 
komma med synpunkter? Anmäl ditt intresse genom att maila 
till liljeholmen@klubb119.org.

Mätning av dammet vid Tekniska
På vår begäran har de mätt partiklarna i det damm som 
kommer och går vid Tekniska Högskolan och mätning-
en visar på inga skadliga ämnen eller partiklar. 

Sedan ett nät satts upp tränger mindre rök ned i tun-
neln, men om ni märker att det är mer rök någon dag så 
rapportera in det till TLC.

Wallinbryggan
Efter att flera förare skadat sig på olika sätt lade våra 
skyddsombud en 66A och krävde arbetsgivaren på svar 
om vilka åtgärder som de tänkte vidta. 

Sedan dess har Wallinbryggan varit avstängd och vår 
chef  Zeki meddelade att han kontaktat ett företag för 
att bygga en lösning mellan bryggan och tåget, antagli-
gen något slags skydd i form av ett nät.

Carolin Evander
ordförande sektion 122
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Sommartjänstproblematiken
Snart skiner sommarsolen på vår gröna linje. Men 
tills nyligen fanns fortfarande många oklarheter an-
gående våra sommartjänster. MTR hade redan antytt 
ändringar i rutinerna med sommartjänsterna, såsom 
avsaknad av  uppdelning i för-, hög- och sensommar-
trafik. Men tydliga besked om nya planer fick vi inte, 
medan vi kände att sommaren närmade sig.  

Och så detta med att det har blivit vanligt med att 
ert fack, som gärna vill granska tjänsteförslag i tid,  
får dessa alldeles för sent av arbetsgivaren. Vi repre-
sentanter i vår sektion, insåg nyligen att sådant var på 
väg att hända igen. Vi valde därför att kontakta MTR 
(i det här fallet Lena Eriksson) för att be om sommar-
tjänsterna på förslag samt ett bättre samarbete. 

Nu har samtal förts och har MTR tagit en del av 
skulden för förseningen på sig. Och delvis försvarar 
MTR sig med att påpeka SL’s sena direktiv om som-
martrafiken. I alla fall har arbetet med sommar- och 
även hösttjänster nu inletts. 

Tjänsteforum
Vi initierade ett så kallat tjänsteforum på vår sek-
tion 121, som vi skrev om i förra numret av Raka 
Spåret och som vi informerade om via vårt infoblad 
Facktuellt. Förarna på gröna linjen ges tillfälle att 
intresseanmäla sig till tjänstegranskning. Nu inför 
hösten finns ett utmärkt tillfälle för dig, förarkollega, 
att bli delaktig i processen att granska och förbättra 
hösttjänsterna. Kontaktpersonerna i tjänsteforumet är 
Acke Tikmany och Kalle Cedergren, med e-mailadres-
serna: acke@klubb119.org och kalle@klubb119.org. 
Anmäl dig och var med om att påverka!   

Semestrarna förhandlade
Och så är våra semestrar förhandlade och klara. I res-
pektive mäss finns semestrarna anslagna. Kolla om 
det inte finns några konstigheter i de uppgifterna om 
din(a) semesterperiod(er). Upptäcker du något som 
enligt dig inte stämmer så kontaktar du i första hand 
personalplaneraren. Vid ytterligare komplikationer är 
du välkommen att kontakta ditt fack.

Wim Hoogerdijk
informationsansvarig

AKTUELLT 
PÅ GRÖNA LINJEN
nyheter från sektion 121 
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Förarstolar
Vi håller på att försöka få fram nya förarstolar till C14 
vagnarna gemensamt med MTR och TBT. Vi ska ta 
fram en krav-specifikation om vilka funktioner som 
ska finnas på stolen, dess storlek samt om den ska vara 
fastmonterad eller inte.

Tågradioprojektet
En ny typ av radio kommer att gälla hela tunnelbanan 
samt lokalbanorna, där man kommer att börja med 
Lidingöbanan som ett pilot-projekt.

Tidsplanen är att ha upphandlingen klar i slutet av 
året och börja med installationen sommaren 2011 och 
vara klar med hela omställningen 2012. Det kommer att 
bytas ut växelvis och det gamla systemet kommer att 
vara kvar ett tag, så att det kommer att bli så att vi kör 
båda systemen samtidigt under en viss period.

Det nya systemet kommer att erbjuda en rad 
förbättringar såsom att TLC kan se vem som anropar 
och att även individuella samtal blir möjliga bland 
annat.

Man kommer även att erbjuda en bärbar radio med 
personlarm och GPS (bland annat) men SL och MTR 
måste först komma överens om vem som ska betala och 
därför får vi se hur det blir med den saken.

Ventilation
TBT håller på att bygga om ventilationskanalerna i 
förarhytterna för att se om det ger bättre värmeeffekt. 
Provet ska gå ut på att få mer värme som kommer 
ut från golvdysorna, om allt går som det har tänkts. 
Förhoppningsvis finns det något prov klart till 
sommaren.

Frontrutan
Skyddsombuden anser att uppfångningsfilmen till 
frontrutan i C-20 inte fungerar, för att den ger för 
mycket brytningsfel och för att vitheten är ett stort 
problem. Idag har vi fått in ca 230 felanmälningar på 
rutan. Vi ska diskutera med  MTR om en annan lösning 
kan genomföras.

Mässen Alvik
Matti Wennerberg och Thomas Witting ska träffa 

SKYDDSOMBUDEN
rapport frÅn

MTR för att bilda en arbetsgrupp som ska ta fram 
en permanent lösning på problemen som vi har med 
denna bristfälliga rastlokal. Vi återkommer så fort vi har 
något mera att berätta om.

Nybodahallen
Det finns några spår i Nybodahallen (1-3, samt 16-
19) som också är nödutgång i händelse av en brand. 
Skyddsombudet som arbetar med ärendet har begärt 
att MTR inte ska blockera nödutgången när man 
iordningsställer tåg och kopplar ihop vagnarna. 

Därutöver anser vi att rutinerna som nu utförs 
bryter mot TRI. Vi framförde våra åsikter och MTR 
svarade med att någon från SL tillåter befintliga 
rutinerna. Det insatta skyddsombudet skickade därpå 
ärendet vidare till Arbetsmiljöverket. Vilket har lett till 
att Arbetsmiljöverket den 20 maj ska göra en inspektion 
i Nybodahallen. 

Skyddsombudet föreslår att tågen kan stå 
isärkopplade och när det är dags att koppla dem, ska 
tågen flyttas till andra spår där man kan koppla dem 
utan problem, samt iordningställa dem.

Kalle Cedergren
huvudskyddsombud

DEN NYA TÅGRADIONS FRÖJDER?
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TJÄNSTERNA
Arbetet med att ta fram sommartjänster har kommit 
igång på alla banor. Vi har träffat arbetsgivaren i arbets-
grupper på varje bana för att diskutera utformningen av 
sommar och hösttjänsterna. 

Tidtabellen för hösten är klar men inte inlagd i da-
tasystemet än, så det kommer att dröja några veckor 
tills vi får se förslag på hösttjänster. MTR erkänner att 
förseningen av sommartjänsterna delvis är deras fel då 
MTR:s planeringsorganisation inte fungerat och de har 
skickat in förslag på sommartidtabell till SL som var en 
skrivbordsprodukt och inte baserad på den verklighet 
som kommer att råda i sommar. 

MTR är inte speciellt glada över den situation vi 
hamnat i och vi i SEKO har föreslagit att vi framöver 
måste hitta ett sätt att arbeta på så att detta inte uppre-
pas. Vi vet att vi de närmsta åren kommer att behöva 
ändra tidtabellen och tjänsterna ett antal gånger per år 
pga. olika arbeten och byte av signalsystem, och vi krä-
ver bättre framförhållning av MTR. 
Vill ni veta mer om hur det går med tjänsterna så prata 
med de som är med i arbetsgruppen och granskar tjäns-
ter på er bana.

Carolin Evander
för Klubbstyrelsen

NOTISER
KSV/PFV

SEKO har begärt en arbetsgrupp med MTR för att 
diskutera utvecklingen av Plattformsvärdarnas arbets-
uppgifter. Vi har haft vårt första möte, där represen-
tanter från både klubb 119 och klubb 120 träffade de 
ansvariga från MTR trafik och station. Vi är överens om 
att inga ändringar av plattformsvärdarnas befogenheter 
och utbildning ska ske förens vi är färdiga med vad syf-
tet med plattformsvärdarna är och att MTR presenterat 
en rutin för hur förare och pfv ska kommunicera med 
varandra.

Vi i klubb 119 har föreslagit en rad förändringar 
av plattformsvärdarnas arbetsuppgifter b.la att de ska 
kunna vara mer behjälpliga med att återställa nödbroms 
och ha en begränsad säkerhetstjänst. SEKO anser att 
plattformsvärdarna behöver mer utbildning och att de 
är en resurs i vårt arbete om deras arbetsuppgifter ut-
vecklas. 

Eftersom både plattformsvärdarna och kundser-
vicevärdarna är helt nya yrken försöker våra kollegor 
att göra det bästa av situationen. Tyvärr har vi fått rap-
porter om kund och plattformsvärdar som gjort saker 
som inte riktigt ingår i deras arbetsuppgifter, som att 
t.ex. tömma tåg. Våra kollegor gör såklart detta för att 
hjälpa oss, men till dess att det är helt fastslaget vilka ar-
betsuppgifter som plattformsvärdarna (i viss mån även 
kundservicevärdarna) har, uppmanar vi alla förare att 
rapportera in till TLC om ni märker att plattformsvär-
dar eller kundservicevärdar gör saker som de inte har 
utbildning för. 

I arbetsgruppen sitter Carolin, Jannis och HSKO 
Kalle.
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1 maj 2010
mÖten och demonstrationer 

s t o c k h o l m
Till minne av antifascisternas kamp i Francos Spanien 1936. 
Kl. 09.30-10.30 vid La Mano, Katarinavägen på Södermalm. 

Socialdemokraterna och LO: Demonstrationståget avgår från 
Humlegården kl 14:00 och kl 15:00 talar Mona Sahlin på Norra Bantorget.

Vänsterpartiet: Medborgarplatsen samling kl 12.00. Avmarsch kl 13.00. 
Kungsträdgården kl 14.00. Lars Ohly och Ida Gabrielsson talar.

SAC Syndikalisterna: 
Demonstration 1 maj. Samling Sergels Torg kl. 11.00

Röd Front, Kommunistiska Partiet: Samling 13:30 Mynttorget. 
Avmarsch kl 14.00; Möte Sergels Torg kl. 14.30. Tal av: Anita Salvén, Kommunistiska Partiet; 
Johanna Emanuelsson, RKU; Achim Rödner, Svensk-Kubanska föreningen

Sveriges Kommunistiska Parti: 1a Maj kl.12.00 på Hötorget. Arr: 
Sveriges Kommunistiska Parti SKP, Chiles´KP, Irans Tudehparti, Greklands kommunistiska parti 
KKE, Iraks´KP, Bolivias´KP och FMLN(El Salvador). Huvudtalare: Kjell Bygdén från SKP.
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KALENDARIUM
27 april
Förhandling
Förhandling om block 
8, Gullmarsplan. 

28 april
Försäkringsdagen
FOLKSAM svarar på 
allas frågor i Liljehol-
men mellan kl. 11-17.

29 april
Medlemsmöte
För klubbens med-
lemmar. Liljeholmen, 
kl. 15:00.

29 april
Möte
Lokala skyddskommit-
tén, TUB2. Kl. 12.

14 maj 
Klubbstyrelsemöte
Liljeholmen, kl. 09.

28 maj
Medlemsmöte och 
räkbåt!
För klubbens medlem-
mar. Liljeholmen, kl. 
16. Först hålls mötet, 
efteråt blir det en glad 
färd med räkbåten!

K    L    U    B    B    E    N
SEKTION 121
19 Maj
Styrelsemöte
Gullmarsplan, kl. 9.

21 juni
Styrelsemöte
Gullmarsplan, kl. 9.

SEKTION 122
5 maj
Styrelsemöte
Liljeholmen, kl. 9

5 maj
Medlemsmöte
Liljeholmen, kl. 14.

9 juni
Styrelsemöte
Liljeholmen, kl. 12.

9 juni
Medlemsmöte
Liljeholmen, kl. 18.

SEKTION 123
På västfronten intet nytt.

sektionerna
12 maj
MTR-forum
Liljeholmen, kl. 09.

20 maj
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöverket be-
söker Nyboda, kl. 9, 
angående spårproble-
matik.

2 juni
Manusstopp
Raka spårets manus-
stopp. Deadline blir kl. 
8 på morgonen.

3 juni
MTR-forum
Liljeholmen, kl. 9.

4 juni
Klubbstyrelsemöte
Liljeholmen, kl. 09.

10 juni
Möte
Trafikskyddskommit-
tén sammanträder.
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NÄSTA NR AV RAKA SPÅRET KOMMER I JUNI!

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:

• Sommarsemester – Sommartjänster - Höstens tjänster och personal-
transporter.

• Block 8-utbildning.
• Att kombi- och plocktjänsterna inte ska försvinna.
• 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.


