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Mantena går så det griner.
Aldri før har selskapet lagt
frem så gode tall, og både
eieren og storkunden NSB
er førnøyd. Vi skal ha mye
av æren for resultatet,
gjennom nedbemanningsprosesser, samarbeidsløsninger og effektivisering.
Vi vil derfor kreve et betydelig kronetillegg i årets
lønnsoppgjør.
Augusto Antonio Gomes
gjør også sitt til å bidra.
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Siden starten i 2001 har Mantena gått godt. Selskapet hadde også i fjor overskudd.
Det er iherdig innsats av alle ansatte som har gjort dette mulig, og eier og hovedkunde NSB er storfornøyd.

Foto: Dag-Arne Johansen

Junkung Jaiteh i hjulavdelinga på Grorud har mye å gjøre om dagen.

S

elv om selskapet har
spart NSB for store
kostnader på vedlikehold, ligger det krav om
fortsatte kostnadsreduksjoner. Målet til NSB er
å redusere vedlikeholdskostnadene med ytterligere 200 millioner kroner, eller rundt 30 prosent.
- Vi skal gjøre det vi kan
når det gjelder fortsatt
kostnadsreduksjon på
vedlikeholdet mot NSB.
Og så må vi gjennom
forhandlinger om ny
kontrakt se hva vi til
slutt kan bidra med, sier
administrerende direktør
Ole Edvardsen.
Vant kontrakt
Bombardier har til nå

hatt ansvaret for vedlikeholdet av type 93. Denne
kontrakten har nå Mantena tatt over, foreløpig
for ett år. Vedlikeholdet
av Gjøvikbanens materiell er også sikret for ti år,
med opsjon på ytterligere to. De ombygde 69G
settene skal vedlikeholdes i motorvognavdelingen i Lodalen.
NSB svært fornøyd
Mantena har hatt meget
bra leveranser. Samtlige
baser leverer punktlighet
og togsammensetning
over kravet til NSB, og
kunden er svært fornøyd
med Mantenas tjenester.
Punktlighetskravet er på
95 prosent, leveringen er
tett oppunder 100.

Bemanning
Da Mantena startet opp
var det 1009 ansatte. Nå
er det 774 årsverk tilknyttet bedriften. Det er
en reduksjon på 25 prosent. Sykefraværet har
gradvis gått ned, og ligger nå på 7,2 prosent.
Hvis det fortsatt blir en
begrenset tilgang på
oppdrag er det i langtidsplanen kalkulert med 60
færre årsverk. Tar vi
med eventuelle konsekvenser av Bedre Tog
prosjektene og økt konkurranse på komponentproduksjonen ser ledelsen for seg en bemanningsreduksjon på 130
årsverk de nærmeste årene, fortrinnsvis ved naturlig avgang.
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AFP
Forutsatt at AFP blir videreført, noe som er ett
av hovedkravene i årets
tariffoppgjør, vil 227
personer kunne gå av
med pensjon ved fylte
62 år innen 2015 dersom
alle velger å benytte seg
av dette. På Grorud er
det 62 personer, i Lodalen er det 26.
- AFP er en rett den enkelte har, og bedriften
betaler kostnadene med
AFP gjennom Statens
Pensjonskasse. I dag forutsettes det at ikke alle
går av på AFP, men
skulle alle benytte seg av
muligheten, vil det bety
en betydelig kostnadsøkning. Bedriften må derfor se på mulighetene til
å tilby ordninger for å
stå i arbeid lenger enn til
62 år for de ansatte som
det kan passe for, understreker Edvardsen.
- Men det er også viktig
å se på rekrutteringen av
lærlinger fremover. Vi
har behov for den nye
kunnskapen til de yngre,
samtidig som vi må ta
vare på den kritiske
kompetansen videre.
Togrelaterte fag er et
satsingsområde, sier Edvardsen.
Dag-Arne Johansen

Foreninga vedtok på siste medlemsmøte at alle våre medlemmers arbeidslokaler ikke skal ha spilleautomater. Forslaget kommer opprinnelig fra sosial tillitsvalgt Svein Rune Jacobsen, som ser problemene.
Idrettslaget på Grorud
hadde tidligere en automat stående i lokavdelinga hos CargoNet.
Svein Rune likte aldri
den automaten, det gjorde for så vidt ikke ledelsen heller, for flere så at
automaten skapte problemer for folk. Mange
sto lenge og spilte bort
pengene sine, og at det
samtidig skulle være på
arbeidsplassen var ikke
heldig.
- Med forslaget mitt håper jeg det kan være en
hjelp og støtte for dem
som jobber her, sier
Svein Rune Jacobsen.
Han er sosial tillitsvalgt
i vår forening, og Mantenas hovedkontakt i
Akan-arbeidet. Han har
stor tillitt blant våre
medlemmer som har
eller har hatt problemer
med rus. Nå vokser det

frem et nytt problem, og
det ønsker Jacobsen å ta
ved roten på arbeidsplassen før det får utvikle seg helt vilt.
- For Akan sentralt er
dette ganske nytt, men
det er nå egne behandlingstilbud for spillavhengighet, sier han.
- Er dette den nye avhengighetsformen?
- Det er 60 – 70 000
som er hekta på dette,
og vi har selvsagt hatt
henvendelser om problemet. Det er utrolig
mange rundt om i samfunnet som spiller bort
ufattelig store summer,
og vi ønsker ikke at
våre medlemmer skal
være et offer for dette. I
hver fall ikke på arbeidsplassen. Derfor er
jeg glad for at foreninga
står bak forslaget. Arbeidsplassen skal ikke
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være bidragsyter for
spillavhengighet. Det er
vi som ser elendigheten
av dette senere. Jeg vet
om tilfeller der folk har
forlatt arbeidsplassene
sine for å spille. Det er
svært uheldig, og jeg vil
gjerne bidra til å hjelpe
dem som trenger det,
men jeg er ganske fersk
i dette gamet, sier Svein
Rune Jacobsen.
- Slike automater har
ingen ting på en ar-
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beidsplass å gjøre, så
jeg synes dere har gjort
det eneste riktige, sier
personalsjef i Mantena
Tone Sande.
Dag-Arne Johansen

Vil du ha kontakt med
Svein Rune Jacobsen
kan du ringe når som
helst på tlf. 916 54747,
eller klikk deg inn på
www.hjelpelinjen.no
eller www.bks.no

På Alnabru er det meste svært. Terminalen, tomta, kranene og godset. Men borti en
krok litt ved siden av alt det store ligger et lite verksted. Lokalene er ikke store, forholdene er ikke store, men kompetansen, samholdet og miljøet er stort.
Til sammen 20 årsverk
har sitt daglige virke på
godsvognverkstedet på
Alnabru. Om formiddagen skal de være 10 på
jobb, og på kvelden åtte,
men i den siste tida har
det vært litt lite folk på
utestasjonene så de har
vært nødt til å låne bort
folk fra Alnabru.
- Det går stort sett greit
det, men noen ganger
blir vi for få vi også, sier
stedstillitsvalgt Frank
Sollie.
Da Verkstedarbeider’n
var på besøk hadde gutta
inne en 35 meter lang
doning for semihengere.
Et monster av ei vogn
med tre boggier.
Hjulbytte, forklarer Sollie. – Vi driver stort sett
med det, og en del årlig
ettersyn. Da er det mest
bremsekomponenter som
går på dato, forteller fagarbeideren.
Private får jobber
Vi gjør mye her, smårep
og sånt, men det er et
firma i Trondheim som
fikk jobben med å bytte
ut fjærknektene på 4429
LGS, altså containervogner. De skal bygges om
til 22,5 tonns aksellast.
Deretter returneres vognene til oss så vi får
gjort resten av jobben,
som hjulbytte, årlig ettersyn og omlitrering og

Rune Danielsen (tv) og Kjell Åge Kjensberg bruker nesten en hel dag på en slik vogn ved
revisjon. På denne vogna er det imidlertid bare hjulbytte.
Alle foto: Dag-Arne Johansen

så videre.

pakket med is, og det
blir mye søl og utrivelige oppgaver.
Vinter
Når vinteren kommer
- Det kan nok være litt
blir det mye hjulslag.
tungt til tider i den kalde
Vognene er ofte hardårstida, og gjennomsnittsalderen her er 49 50 år, sier Sollie. Men
gutta klager ikke. Samarbeidet med visitørene ute
er godt. De skriver ut
vogner til oss, vi reparerer dem, og sender tilbake. Enkelt og greit.
- Er det mange av de
Frank Sollie er tillitsvalgt på samme vognene som
verkstedet Alnabru.
kommer igjen og igjen?
- Nei, det er det ikke.
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Dette er enkle vogner,
ikke noe varme eller
ventilasjon eller sånne
ting. Containere stiller
ikke så strenge krav til
komfort…
Antall vogner
Gutta kan ikke med sikkerhet si hvor mange
vogner de har ansvaret
for nå, men vognparken
har gått drastisk ned de
siste årene.
- Før hadde vi nok et
sted mellom seks og åtte
tusen, men nå er det vel
rundt 1 500 igjen, fortel-

berg.
- Kall ham bare meter’n
du, gliser de andre, og
slår ham vennlig på hodet. Gutta kan fleipe
med hverandre her, uten
at det går utover humøret.
- Er det mulig å holde på
her til man blir 70 år,
da?
- Det tviler jeg sterkt på,
sier tillitsmann Sollie.
– De fleste her klarer
ikke 62 en gang, da er de
fullstendig utslitt.
Dag-Arne Johansen

Kjell Åge Kjensberg forsikrer at han ikke bare går med henda i lonmma...

ler veteranen Tom Johansen. Han har vært
med på det meste her, og
går på det 28 året.
- Folk liker seg, de fleste
har en fartstid på nesten
30 år, så vi skal ikke klage på gjennomtrekk.
Verkstedet er ikke stort,
så vi har et godt miljø,
sier Rune Danielsen, og
løfter litt på capsen.
- CargoNet er en grei
arbeidsgiver, vi har det

topp her, sier gutta. Men
de har et lite hjertesukk;
De hadde sterkt ønsket å
få bygget et spor til inne,
for tungrep. Plassen er
litt liten til tider.
Alle boggivogner som
kommer inn i verkstedet
for revisjon skal skilles
fysisk fra boggien. En
seksakslet vogn kan ta
hele dagen, men mindre
vogner går langt raskere.

Tom Johansen er en av veteranene med sine 28 år i bransjen

Fleiper
- Dette er den mest effektive plassen jeg har
vært på ved jernbanen,
sier Kjell Åge Kjens-

Nyrekruttert

En av gutta på verkstedet sitter med en uvanlig ren
kjeledress på seg. Årsaken er rett og slett at han er
ny her, og har ikke rukket å søle seg til ennå. Bård
Larsen kommer fra et lite firma som driver med
oppretting og lakkering av biler, men han ble nysgjerrig på nye ting og søkte jobb her. Han har fått
et veldig bra førsteinntrykk sier han og legger til at
han aldri har jobbet med så tunge og store ting som
dette. Han blir reine ungdommen sammenlignet
med de andre, med sine 34 år.
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Gutta i Fjellstallen er krystallklare: Legges Fjellstallen ned vil ikke tilgjengeligheten på lokene ha den kvaliteten Lodalen har i dag.
- Vi tenker praktisk, fort inn og fort ut igjen, sier blant andre en noe opprørt
Arne Kristian Nilsen over ledelsens planer om å flytte lokene ut av Fjellstallen.

Arne Kristian Nilsen savner Sørum i Fjellstallen. Han vil gjerne høre sjefens egne argumentasjoner om nedleggelse.
Alle foto: Dag-Arne Johansen

V

erkstedklubben
har ved flere anledninger kommet med
argumentasjoner for å
bevare Fjellstallen som
base for lokvedlikehold
i Lodalen. Selv om ledelsen hardnakket påstår at ingen ting er avgjort, planlegges det nå
både løftebukker tilpasset lokomotiver og senkeanlegg i Toghallen.
Senkeanlegg behøves
fordi takhøyden i
Toghallen ikke er høy
nok for utløfting av
komponenter inne i lokene. Ledelsen vil lage
løftebukker tilpasset

alle materielltyper i forbindelse med tilpassingen av Gjøvikbanens ni
69-sett som kommer til
Lodalen nå utover våren.

hjertelig velkommen til
Fjellstallen for å høre
synspunktene deres.
- Jeg savner ham her
inne, og jeg vil gjerne
høre argumentasjonen
hans, men det virker
som han går i store sirkler rundt oss, sier Nilsen.
- Jeg stiller gjerne på et
allmøte i Fjellstallen,
sier Hans Sørum, men
legger til at det er personalets valgte representant han har forholdt seg
til i denne saken. – Vi
har en linjeleder som
har ivaretatt informasjonsplikten, men døra
mi er åpen, så folk er
velkomne til en prat,
sier han.

rammet? Hvor skal vi
ha lokene? Hvor skal vi - Når problemene kommer vil det stå respekt
tine?
av ham hvis han fortsatt
Nilsen ønsker Sørum

Negative?
- Vi får beskjed om at vi
er negative. Men vi er
ikke negative, vi er effektive, og vil fortsatt
være det, sier fagarbeider og mekaniker Arne
Kristian Nilsen.
Han tror dette med å
legge ned Fjellstallen
har blitt en prestisjesak
for ledelsen. – Er det
Sørum eller vi som blir Fjellstallen kan bli tom, men avgjørelsen er ikke tatt.
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Ikke tatt noen beslutning
- Det er ikke tatt noen
beslutning på hva vi skal
gjøre med Fjellstallen.
Inntil en eventuell beslutning om noe annet
blir tatt, foregår lokvedlikeholdet i Fjellstallen.
Vi skal være helt sikre
på at vi fortsatt er i stand
til å opprettholde nødvendig tilgjengelighet,
og det skal også være en
økonomisk gevinst.
Skjer ikke dette blir det
Vedlikeholdssjef i Lodalen Hans Sørum stiller gjerne på et
ingen flytting. Når det
allmøte i Fjellstallen.
gjelder løfteanlegget vil
vi gjøre oss i stand til å
står for det han gjorde, stallen. Bare se hvor
når den tid kommer, sier mye skifting CargoNet utføre boggibytter, og
det er funksjonalitet vi
Nilsen.
driver med på Grorud,
ikke har i dag. Dette biFlere av de andre gutta sier de. Og andre har
drar til å opprettholde
mener at så sant det ikke forsøkt å legge ned
bedre tilgjengelighet, og
er store besparelser på å Fjellstallen før, med
legge ned, vil ikke dette særlig dårlig resultat, så vil gjøre oss i stand til å
lønne seg. Alle er enige hvorfor skal Sørum prø- utføre arbeid vi per dato
ikke utfører i Lodalen.
om at det vil bli mye
ve enda en gang, spør
Sørum mener lokmer tungvindt å vedlike- gutta.
tilgjengeligheten vil bli
holde lok utenfor Fjell-

bedre med de planlagte
investeringene, og begrunner det med at det i
dag bare er ett sted det
kan løftes ut komponenter fra lok i Lodalen,
men med investeringene
i Toghallen vil det bli to.
Han legger til grunn
NSBs signaler om at det
blir færre reservelok.
Han understreker også
at investeringene i
Toghallen må ses på
som økt infrasturkturkapasitet, og ikke nødvendigvis har noe med nedleggelse av Fjellstallen å
gjøre.
- Da har vi flere steder å
utføre enkelte vedlikeholdsoppgaver, sier han.
- Hva er tidsperspektivet
på alt dette?
- Vi skal bruke den tida
vi trenger. Jeg har ingen
deadline på dette, men
vi skal nok i hvert fall
bruke tida frem til nyttår, sier Hans Sørum.
Dag-Arne Johansen

!

Hans Sørum
har etter at
dette intervjuet ble laget
avholdt informasjonsmøte i Fjellstallen.

Stig Are Johansen og Arne Kristian Nilsen er helt klare på at Fjellstallen er det beste stedet
for lokvedlikehold.
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Hei på dere – her
er en fra vestsiden med luksusproblemer, dvs
jeg pendler – fra
Drammen.

Men jeg har ikke så

og utleie til private
(komunale), er noen av
sparetiltakene som gir
penger i kassen, for de
nye 72 setta har vel ikke
begynt og kaste gryn av
seg enda? I så tilfelle er
det vel Italienske punger som får svi.

I 1997 leste vi:
” 36 nye lokaltogsett
bestilt av NSB
De nye italienske lokaltogene representerer en
milepæl i omstillingen
av NSB. Togene, som
skal settes inn i trafikk i
Oslo-området og på
Jærbanen, blir levert
fra juli 2000 og ett år
Det var faktisk en av
våre ledere i NSB som fremover. NSBs styre
for noen år siden greide godkjente investeringen,
å påstå at pendling var som er på nærmere 2
milliarder kroner. Togeet luksusproblem.
ne har 300 sitteplasser
Går det an?
fordelt på fire vogner,
Ja visst, 160 millioner
og kan komme opp i en
tilbake til statskassen
hastighet på 160 kiloforteller det.
Hvordan? Har mistanke meter i timen. De repreom at nedskjæringer på senterer en milepæl i
alle fronter og ågerpri- omstillingen av NSB,
sier
adm.
direkser på utleie til egen
tør.(Ueland) - De nye
virksomhet og fraflytlokaltogsettene vil være
ting av disse lokalene
store luksusproblemer
som de som kommer fra
Åmot og Hamar - jeg
har bare 1 time + på tog
(x 2), mot de langveisfarende som har 2 timer
+ på tog (x 2) - ja, de
har de aller største luksusproblemene!

blant de mest moderne
lokaltog i Europa, og
skal erstatte de eldste
blant dagens togsett.”
var tonen.
I 2006 kan vi bare konstantere at det siste ikke
har skjedd.
35 år gammelt materiell
er fortsatt i bruk, sågar
satt inn i trafikk igjen i
år etter at de eldste ble
satt på sidespor på
Sundland i fjor.
(Så forresten her forleden 69001 gikk i tospann med 69088, første og siste).
Forsinkelser og innstillinger har vært vinterens
store slager. Når kommer vi på jobb i dag?
Når kommer vi hjem?
Virker pensen på Skøyen i dag? Greier de og
grave fram togsettene
på Sundland?
Dette er vel de største
spenningsmomentene i
en pendlers dagligliv.
Vi kan spørre våre unge
kolleger, med barn i
barnehage, SFO eller
skole hvordan det er å
komme hjem fra arbei-

det når leksene er gjort
og sengetiden er rundt
hjørnet – hvilken kosestund det er for familien
– når far spiser middag
og barna sin kveldsmat.
Skjønner godt hvorfor
vi mister dyktige fagfolk, det er fritiden som
er vår luksus -, ikke sitte 4 timer ++ hver dag
på tog.
Vi står foran et nytt
lønnsoppgjør, de
rød/grønne har vel ikke
så mye å gi, vi skal jo
spare til kommende
slekter, måtehold har vi
hørt i mange år fra skiftende regjeringer, hvilket blir vel også resultatet i år – og en ting er nå
sikkert at arbeidsfolk
må fortsatt stå med lua i
handa og ta i mot nye
avgifter fra oppfinnsomme folkevalgte,
uansett farge på regjeringen.
Ha en fredelig og god
påske!
RoarH

Søknadsfrist for leie av Solhell,
Hvaler er 1. mai
Vi ønsker alle våre medlemmer velkommen til å søke på hytter eller huset på Hvaler
sommeren 2006. I år kan vi tilby et helt nytt sanitærhus tilknyttet hyttene, med dusj
og toalett, og i huset er det nå toalett. For mer informasjon og søknad, ta kontakt
med Torkil Greging, tlf 916 54530, eller foreningskontoret, tlf (231) 54 684
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Tariffkravene er klare
Kravene til vårens tariffoppgjør er nå klare. Ett
av tre hovedkrav er å få
pensjonsrettighetene tariffestet.

Her en dag kom redaksjonen
over et sjeldent syn. To søte kyllinger gikk under ei B5-vogn og
hakket is. Til tider hakket de litt
på hverandre også, men det var
ikke mye. De hakket mest is.
Vogna var full av is. Og de hakket og hakket. Hele dagen hakket
de. Begge jobbet iherdig med
hver sin tildelte oppgave, og det
var ikke fritt for at de tok i litt
ekstra. Ikke vet vi hvorfor de
plutselig begynte å hakke mer,
men det resulterte i hvert fall i at
den søte dressen revnet litt i nakken. Den ene av kyllingene, den
største, mest langhårede og flotteste av dem, uttalte at kyllingdressen nok var litt i korteste laget mellom skrittet og nakken.

Hans gode kollega presiserte at
det sannsynligvis ikke hadde noe
med den grove nakken å gjøre.
Den langhårede uttalte derfor at
det mest sannsynlig hadde mest
med at de begge var så rikt utstyrt der nede. Og da må det bli
trangt. Begge kyllingene presiserte at dette på ingen måte måtte oppfattes som skryt, men at å
ha kjempeutstyr derimot var en
stor utfordring når man måtte
hakke is i de nevnte kyllingdresser. Verkstedarbeider’n vil nærmere sommeren og den varmere
årstid komme tilbake til hvorvidt
saken er å betrakte som skryt
eller ikke.
Dag-Arne Johansen

Videre kreves det at AFP viderføres uten endring. Det siste
kravet er at det utvikles felles
overenskomst for Mantenakonsernet. (Mantena og
MiTrans).
En annen ting som har opptatt
mange den siste tida er betalingen for reisetid ved jobber utenfor verkstedet. Her ligger det nå
inne et krav på at all reisetid
utenom arbeidstid skal betales
1:1. All reise for bedriften skal
betales som arbeidstid. Vi vil
også kreve visse endringer i
lønnssystemet. Og siden vi har
en del skjevheter for enkeltpersoner, vil vi kreve at det rettes
opp i disse skjevhetene. Det
kreves et betydelig generelt tillegg. Bedriften går godt, de ansatte har gjort en god innsats, og
dette må vises på lønnsslippen.
Vi vil også ha en økning av
skumrings- og lørdag/søndagstillegget.
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Bruk forsikringsordningen i NJF
Alle medlemmer av NJF,
med få unntak, har en
forsikringsordning som
blir trukket i lønn. (98,per måned).
Det er mange som ikke
benytter seg av denne.
Hvis du blir utsatt for
skade, i fritid eller jobb,
ta umiddelbart kontakt
med Jernbanepersonalets
Forsikring Gjensidig, tlf.
815 59 115. Du må ta kontakt innen seks måneder
etter at skaden oppsto.

Det var dette bildet, utkast 2, som fikk flest stemmer da foreninga lot medlemmene bestemme hvilket av de tre utkastene
som skulle bli de neste årenes erkjentlighetsgave til kommende
pensjonister. Vi har bedt kunstneren Grete Marstein om å skissere forskjellige arbeidsmiljøer fra medlemmenes hverdag, og
av de tre utkastene som forelå ville altså de fleste ha dette bildet.
Bildet blir produsert i et antall av 200, og hvert av dem blir signert og nummerert. Vi regner med å ha de første bildene i løpet
av høsten.

Sanitærhuset på Solhell, Hvaler er nå ferdig, og står klart for de
som måtte ønske å
være der i påsken, sier
en strålende fornøyd
Torkil Greging. Han
er godt fornøyd med
arbeidet som er gjort,
selv om det tok litt
Foto: Torkil Greging
lengre tid enn planlagt.
folk forstår, dessuten har jo stan- Vi må justere utleieprisene noe darden blitt vesentlig høyere, sier
på grunn av økte vann– og klo- han.
akkavgifter, men det håper jeg
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Kom på årsmøtet
Hvis du vil være med å bestemme i din egen forening, både
hvilke tillitsvalgte vi skal ha,
hva vi skal jobbe med og ikke
jobbe med, hva vi skal mene og
ikke mene, bør du besøke årets
årsmøte. Vi skal diskutere forslag som har kommet inn, både
om lønn og andre ting, og vi
serverer et stort koldtbord etter
møtet. Vel møtt tirsdag 28. mars
kl. 14.00 på velferdssalen på
vst. Grorud
Annonse

Rusproblem?

Har du et rusproblem og ikke
klarer å takle det? Har
alkoholen eller pillene tatt
strupetak på deg?
Du kan få hjelp! Ta kontakt
med AKAN-kontakt Svein
Rune Jacobsen på Grorud,
tlf 916 54747, eller Dag-Arne
Johansen i Lodalen, tlf 916
52144.

Vi har stilt fem medlemmer følgende spørsmål:
Det er harde lønnsforhandlings-tider med AFP som et hovedtema Da er det
godt å vite at påsken nærmer seg ubønhørlig. Så da spurte vi disse karene om
de har noen planer for påsken?

Bjørn Andersen, Mantena
Grorud:
I påsken skal jeg til campingvogna mi på Blefjell på isfiske
i lag med familien. Der skal
jeg være hele påsken, og jeg
har starta nedtellinga allerede.

Jonny Gullhaugen, Mantena
Grorud:
Ikke noe spesielt, men det blir
nok noen skiturer med flere.
Skal jobbe de tre dagene i påska.

Arvid Mickelson, motorvogn
avdelinga Lodalen:
Jeg skal jobbe nattskift hele påsken, og går på Skjærtorsdag. Så
da er de planene over. Kanskje
det blir litt overtid også, så jeg får
ødelagt totalt...
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Inge Hagen, Mantena
Grorud:
Har ikke noe spesielle planer for
påska, men det blir nok noen
skiturer. Ellers får jeg ta det på
sparket.

Terje Thomassen, motorvogn
avdelinga, Lodalen:
Planen er å trille vogn og å skifte
bleier. Hvis jeg får fri, da.

Returadresse:
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening
Mantena AS Grorud
Eilert Smiths vei
0975 Oslo
Tel.:23 15 46 84 Fax:23 15 47 30
http://home.online.no/~solveir

Tusen takk til Verkstedarbeiderforeningen for oppmerksomheten og
blomstene i anledning min 80-årsdag.
Hilsen Tore Bønsnæs
Takk for gaver og oppmerksomhet fra
Mantena Grorud, Verkstedarbeideforeningen og boggiavdelingen på Grorud
ved min avgang
Jan Erik Sørlie ”Prikken”
Hjertelig takk til velferdskomiteen og
Verkstedarbeiderforeningen i Oslo for
blomstene jeg fikk på min 75-års dag.
Gunvald Lund
Til Verkstedarbeiderforeningen og
Velferdskomiteen.
Hjertelig takk for blomsterhilsen til
min 75-års dag.
Ørnulf ”Nuffen” Ruud
Hjertelig takk til Verkstedarbeiderforeningen, Oslo og Velferdskomiteen for
oppmerksomhet med blomster på min
70-års dag.
Hilsen Egil Johnsrud
Hjertelig takk til Verkstedarbeiderforeningen og Mantena Fjellstallen for gaver jeg fikk da jeg gikk over i pensjonistenes rekker.
Einar Sørumshagen, Fjellstallen

Hjertelig takk for blomstene jeg fikk
på min 80-års dag.
Kjell Kristiansen

Takk for oppmerksomheten ved min
80-års dag!
Hilsen Odd Amundsen

Takk for blomstene på min 80-års
dag.
Hilsen Per Sennerud

Tusen takk for vakker blomsterhilsen
på min 85-års dag
Hilsen Arne Karlsen

Til Verkstedarbeiderforeningen Velferden Oslo.
Takk for blomsterhilsen til 85-års
dagen min.
Hilsen Kåre Bjørn Kjærnli

Hjertelig takk for oppmerksomhet og
gaver fra Mantena Grorud og Verkstedarbeiderforeningen ved min avgang.
Hans Arne Solli

Takk for blomsterhilsen ved min 70års dag.
Hilsen Erling Langsholt

Hjertelig takk til Verkstedarbeiderforeningen for oppmerksomheten ved min
80-års dag.
Ove Jonsbråten

Takk for de fine blomstene jeg fikk
på min 85-års dag.
Sverre Dalstein
En hjertelig takk til Mantena og foreningen for oppmerksomhet og gaver
ved min avgang.
Alf Klubnes
Hjertelig takk til Verkstedarbeiderforeningen for blomstene jeg fikk til
min 75-årsdag.
Hilsen Kjell Brenna

Til Verkstedarbeiderforeningen
v/Velferdskomiteen.
Hjertelig takk for den fine blomsterhilsen på min 70-års dag.
Hilsen Sigurd Andersen

Jeg vil takke Mantena AS Grorud og
Verkstedarbeiderforeningen for samholdet og oppmerksomheten ved min
avgang.
Gunnar Westerlund
Til Verkstedarbeiderforeningen og
Velferden, Oslo
Tusen takk for den fine blomsten jeg
fikk på min 70-års dag.
Med vennlig hilsen Arvid Grønstad

†
Hjertelig takk til Verkstedarbeiderforeningen Grorud for den fine krans som
ble gitt ved min kjære Arvids bortgang.
Jorunn Bentestuen

Hjertelig takk for fine blomster på min
85-års dag.
Vennlig hilsen Juel N. Johansen
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