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60 år! 

Forslaget til den nye pensjonsreformen er et sosialt til-
bakeskritt. Folk blir lurt til å tru at vi må spare, i virke-
ligheten blir landet rikere og rikere. I vår inntektsgrup-
pe vil forslaget, hvis det går gjennom, redusere våre 
pensjoner med mellom 40 000 og 70 000 kroner. Det vil 
spøke for Statens pensjonskasse, et offentlig ran! Der-
for er foreninga sterkt engasjert i kampen mot disse 
kuttene.  
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 Blir vedtaket gjort gjeldende her i landet risikerer vi en utstrakt sosial 
dumping. Det fører til store sosiale forskjeller og et arbeidsliv vi ikke kan 
leve med. Mange er i mot direktivet, inkludert oss. 
Formålet med tjenestedi-
rektivet er å gjøre det 
enklere å selge tjenester 
over landegrensene. Fri-
ere flyt og økt konkur-
ranse i det europeiske 
arbeidsmarkedet vil få 
store konsekvenser for 
store grupper av arbeids-
takere. 70 prosent av alle 
arbeidstakere i Norge 
jobber i tjenestesektoren. 
Det vil bli et enormt 
press på opparbeida ret-
tigheter og lønn, et sann-
synlig resultat av dette er 
mer sosial dumping. Det 
er som kjent avdekket 
sosial dumping på flere 
arbeidsplasser i dag, 
særlig i byggenæringa. 
 
Sosial dumping blir 
lovlig 
Sosial dumping er altså 
kort fortalt at arbeidsfolk 
tilbys lønns- og arbeids-
vilkår som er vesentlig 
under det som er gjengs 

her i landet. Blir tjenes-
tedirektivet vedtatt av 
Stortinget, kan det føre 
til at sosial dumping blir 
lovlig, rett og slett fordi 
det er en ullen formule-
ring i direktivet som kan 
tolkes dit at det er ar-
beidstakerens hjemlands 
lover, regler og arbeids-
vilkår som skal gjelde, 

selv om vedkommende 
jobber i Norge. Norske 
myndigheter og norsk 
fagbevegelse blir hindret 
innsyn i slike firmaer. 
Får vi en utstrakt bruk av 
sosial dumping, vil dette 
sannsynligvis føre til at 
ikke bare byggebransjen 
blir offer, men også vår 
egen bransje. 

Må stoppes 
Det skulle i prinsippet 
ikke være noe i veien for 
at østeuropeiske arbeide-
re med loven i hånd kan 
komme inn i våre lokaler 
og overta vedlikehold til 
en langt lavere timepris. 
Det er derfor vi med alle 
midler må stoppe dette 
direktivet. Norge har 
som ikke-medlemsland  
vetorett på direktivet. 
Selv om det kommer 
trusler om sanksjoner 
mot Norge på dette, som 
muligens er romling med 
tomme tønner, må vi 
presse de organisasjoner 
og myndigheter som kan 
gjøre noe med dette, og 
få Stortinget til å nekte å 
vedta direktivet. Vi kan 
ikke leve med en situa-
sjon der norske arbeids-
plasser står for fall til 
fordel for utnytta ar-
beidskraft fra lavkost-
land. 

Dag-Arne Johansen 

Fagbevegelsen i Norge er sterkt mot EUs tjenestedirektiv, her 
fra en tidligere markering om sikring av arbeidsplasser. 

 

Boffen må ut… 
 
Det er nå bestemt at ingen hunder får oppholde seg 
i Lodalen, verken i oppholdsrom, verksted eller 
andre steder på driftsbanegården. Hvis noen må ha 
med seg hund på jobb, skal den være i hundegår-
den, ingen andre steder. Det er LAMU Lodalen 
som har fattet dette vedtaket. 

EU-domstolen vil avgjøre 
tvistespørsmål 
Hvis det av en eller annen grunn skulle oppstå 
uenighet mellom en arbeidsgiver og arbeidsta-
kerorganisasjon om tjenestedirektivet, vil saken 
gå til EU-domstolen. Det er lang tradisjon for at 
denne domstolen avgjør saker til fordel for EU. 
Vi kan ikke vente noe annet om en arbeidssak 
skulle dukke opp. 

Foto: Dag-Arne Johansen 
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Med regjeringas forslag til pensjonsreform vil Folketrygdens ytelser gå ned med 
mellom 40 000 og 70 000 kroner for vår inntektsgruppe. Hvem betaler mellomleg-
get? 
Vi må betale det sjøl. 
Statens Pensjonskasse 
har med stor sannsynlig-
het ikke råd, og da er det 
ikke mange igjen. Det er 
vi  som blir sittende med 
regninga i form av langt 
dårlige pensjon. 
 
Blir rasert 
Blir den nye pensjons-
formen vedtatt, blir hele 
dagens pensjonssystem 
rasert i tur og orden, me-
ner pensjonsrådgiver 
Harald Engelstad. Han 
har skrevet en dyptgåen-
de kommentar til regje-
ringas pensjonsreform. 
 Engelstad er  råd-
giveren blant annet Man-
tena har benyttet seg 
mye av, og han er blant 
landets skarpeste på pen-
sjonsspørsmål. 
- Dette er en usosial re-
form der flertallet får 
lavere pensjoner enn i 
dag. De som ikke kan 
jobbe lenge, får mindre 
for å finansiere høyere 
pensjoner til de ressurs-
sterke. Dessuten bygger 
reformen på tvilsomme 
prognoser for fremtiden. 
Han tilbakeviser på det 
sterkeste at det nye pen-
sjonssystemet blir enkle-
re. 
- Det er kun de som job-
ber til de er 67 eller 
lengre, som ikke har va-
rierende arbeidsinntekt, 
og som ikke blir rammet 
av levealderjustering, 
som vil ha en mer enkel 

pensjonsberegning enn 
dagens system. Det er 
spesielt avkortingsregle-
ne for uttak av alders-
pensjon før 67 år som 
blir kompliserte. 
 
Får mindre i pensjon 
Ingen har klart å forklare 
hvordan avkortingen 
skal foretas, bare hva 
prinsippene bygger på. 
- De har ikke turt å pre-
sentere modellen som 
må ligge bak avkorting-
en. Det vil ganske sik-
kert skape frustrasjoner 
blant folk flest når de 
oppdager at pensjonen 
de i praksis kan bli 
tvunget til å ta ut fra de 
er 62 år, fordi de ikke 
orker mer, blir livsvarig 
redusert med 30 prosent, 
påpeker Engelstad. Re-
gjeringas plan er at det 
skal lønne seg å jobbe 
lenger. 
 
Går du av når du er 62 
år, får du mindre pen-
sjon enn i dag. Det lat-
terlige er at myndighete-
ne lokker med at ”.. du 
kan jo jobbe så mye du 
vil ved siden av…” 
Engelstad slakter dette. 
- Dette er en uetisk regel, 
fordi den tvinger folk 
som er utslitt på 62 år til 
en pensjon som er dra-
matisk avkortet livsva-
rig. Noen år med ekstra-
jobb vil ikke kunne øke 
den endelige pensjonen 
merkbart. Personen er 

dømt til fattigdom den 
dagen ekstrajobben slut-
ter. Vi kommer til å få 
en ny type pensjonister 
som tross 40 års heltid-
sarbeid, vil bli minste-
pensjonister på grunn av 
avkortinga. 
 
Sosialt tilbakeskritt 
Han går hardt ut mot re-
gjeringas reformforslag, 
og er ikke nådig i sin 
kritikk. Engelstad mer 
enn antyder at reformen 
blir et sosialt tilbake-
skritt. Pensjonsfondet vil 
stadig fylles opp, og folk 
vil ikke kunne fatte 
hvorfor pengene i dette 
fondet stadig vokser til 
astronomiske høyder 
samtidig som pensjons-
utbetalingene skal gå 
ned. 
- Til tross for at Norge er 
det landet i verden som 
har størst forutsetninger 
for å greie sine pensjons-
forpliktelser, har myn-
dighetene klart å skrem-
me befolkningen til å tro 
at vi kan få problemer 
om 50 år. Men så har 
myndighetene vært dyk-
tige til å skremme, og 
har vært heldige med 
valg av folk, mener han. 
- Du kan lure et folk med 
svimlende høye tall om 
pensjoner i noen år, kan-
skje tiår. Men hvordan 
vil det virke når folk et-
ter en del år oppdager, at 
uansett hvor mange pen-
sjonister det blir, så blir 

landet rikere. Jeg tror 
ikke Ola og Kari lar seg 
overtale til å tro at pen-
sjonene må bli lavere, og 
at vi ikke kan bruke av 
fondet, for ellers går det 
galt med Norge om 50 år 
til. 
 
Overdimensjonerer 
problemet 
Engelstad mener myn-
dighetene overdramati-
serer problemet. 
- De skremmer med at 
det blir dobbelt så 
mange over 67 år om 50 
år. Hvorfor har det da 
gått så greit de siste 50 
åra, da vi har hatt mer 
enn en dobling av de 
over 67 år? Har de yr-
kesaktive begynt å nekte 
å betale skatt fordi det er 
dobbelt så mange over 
67 år i dag, enn det var i 
1950? spør han. 
 
Blir arbeidsmarkedstil-
tak 
Myndighetene forsøker å 
endre Folketrygdens al-
derspensjon fra å være 
en grunnpilar i velferds-
politikken, til å bli et 
rendyrket arbeidsmar-
kedstiltak. Det er nødt til 
å gå galt. På denne må-
ten oppnår man bare en 
tilfeldig og ikke en fo-
rutsigbar gevinst på ar-
beidsmarkedet, men fo-
rutsigbare sosiale proble-
mer blant store grupper. 
 

 Dag-Arne Johansen 



Side 4 

MiTrans blir slankere og slankere. Nå er det Mantena som stripper dem 
for arbeid, etter press fra onklene i Prinsens gate. Men gutta mister ikke 
jobben. 

Kravet fra NSB om stør-
re vogntilgjengelighet 
har satt fart i planene om 
å overføre revisjonsba-
serte oppgaver fra Gro-
rud til Lodalen. I tillegg 
ser NSB for seg kortere 
ståtid på materiellet fordi 
man slipper kippkjøringa 
opp og ned til Grorud. I 

og for seg et poeng. 
MiTrans skal fortsatt ha 
ansvaret for i overkant 
av 9 000 timer fordelt på 
B3, B5 og B7 vogner, 
men det er R1-
oppgavene på B7 som nå 
i første rekke overføres 
til Toghallen og spor 0. 
Dette er drøyt 4 000 ti-

mer, og medfører at to-
tre årsverk blir overført 
fra MiTrans Grorud til 
Mantena og spor 0. Ak-
tuelle MiTrans gutter har 
allerede vært og sett på 
forholdene i Toghallen, 
og flere kunne tenke seg 
å flytte med arbeidsopp-
gavene frivillig. MiTrans 

håper i det lengste at 
noen melder seg, skjer 
ikke det vil vi måtte leve 
med at noen får nytt ar-
beidssted og arbeidsmil-
jø de ikke er motivert for 
å få. Det er ingen tjent 
med. 
 

 Dag-Arne Johansen 

Foreninga har i mange tiår arrangert juletrefest for de minste. Deltakel-
sen har med årene gått jevnt nedover, og blir det færre enn 30 påmeldte 
barn nå, legger Velferdskomiteen ned festen. Derfor åpnes nå festen for 
alle NJF-medlemmer. 
Vi skal forsøke å få 
med oss flere barn/
barnebarn, og innbyr  
derfor alle medlemmer 
i NJF. Skulle det være 
andre som også vil ha 
med seg barn, er vi 
ikke så strikse på det 
heller.  
 
Lang tradisjon 
Vi syns det er litt synd at 
denne lange og stolte 
tradisjonen nå kanskje 
blir borte. Opp gjennom 
årene har verkstedarbei-
dere hatt barna sine med 
på dette, i de siste årene 
har vi også hatt en større 
del av barnebarn.  
På det meste har det vært 
så mange så velferdssa-

len har blitt for liten, nå 
strever vi med å fylle 
opp med noen få.  
 
Ikke mange igjen 
Det er ikke mange fagfo-
reninger igjen som ar-
rangerer juletrefest, der-
for vil vi gjerne fortsette 
denne tradisjonen. Ta 
derfor med deg barna 

eller bar-
nebarna 
dine 
med på 
en hyg-
gelig 
aften 
sammen 
med nis-
ser, 
sang, 

underholdning og poser. 
Selvsagt kaffe og kaker 
til de store…  
 
Påmelding 
Vil du melde på dine 
håpefulle tar du kontakt 
med foreningskontoret 
på Grorud, tlf. (231) 
54684, eller Kathrine 
Gonella på tlf. 

91654490. 
 
Festen er på Velferds-
salen på vst. Grorud 
søndag 14. januar 2007 
fra klokka 16 –18. Pris: 
voksne 40 kroner, barn 
gratis. Påmeldingsfrist 
er 31. desember. 
 
Og husk; blir det færre 
enn  
30 barn, blir det ingen  
fest! 
 
Påmelding:  
tlf. (231) 54684 
innen 31. desember 
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Våre arbeidska-
merater i  
t-baneverkstedet 
på Ryen er i al-
vorlig trøbbel. De 
har en ledelse og 
en eier som ikke 
har tillit til det de 
driver med. Gut-
ta vant første 
runde om kon-
kurranseutsettin
gen. 
 
Riktignok fikk flertallet i 
bystyret omgjort vedta-
ket, og utsatte hele kon-
kurranseutsettingen til 
2009, da alle de nye t-
banevognene er på plass, 
men trusselen henger der 
fortsatt. Fremskrittsparti-
byrådet har ikke tillit til 
de ansattes kompetanse 
og faglige dyktighet. 
Det kan trekkes store 
paralleller til spor-
veisverkstedet på Ryen 
og oss. Begge verkstede-
ne har fagarbeidere med 
lang erfaring og i mange 
tilfeller ikke-
dokumenterbar kompe-
tanse annet enn i finger-
tuppene og i hodet. 
Verkstedarbeiderne strit-
ter imot, men skulle ved-

likeholdet allikevel kom-
me på andre hender etter 
hvert, vet vi selv hva 
slags holdninger dette 
ville kunne få både for 
arbeidsmoral og effekti-
viteten på verkstedet. 
Byrådet har lagt frem 
lange og tunge argumen-
ter for konkurranseutset-
ting, og mener det vil få 
store konsekvenser at 
denne prosessen nå stop-
pes. 
 
Byrådet vil privateisere 
Leder av Sporveisarbei-
dernes forening Rune 
Aasen er klinkende klar i 
sin tale. - Byrådet stig-
matiserer oss, og får folk 
til å miste lysten til å stå 
på. Vi mister all motiva-
sjon når eieren indirekte 
sier at vi ikke er gode 
nok. Dette må Peter N. 
Myhre og byrådet ta det 
hele og fulle ansvaret 
for, sier han. 

Det Høyre/Frp ledede 
byrådet i Oslo mener å 
kunne spare bortimot 
100 millioner kroner på 
å konkurranseutsette 
vedlikeholdet av de nye 
t-banevognene, for igjen 
å kunne finansiere ytter-
ligere kjøp av vogner. 
Det opprettede selskapet 
Oslo Vognselskap AS, 
som har ansvar for vogn-
forvaltning og vedlike-
hold, fikk i mars opp-
drag av Byrådet å sette 
vedlikeholdet ut på an-
bud, men som kjent ble 
prosessen utsatt. 
- Vi er redd for jobbene 
våre, og har ingen andre 
måter å si fra på enn at 
alle må ta vare på seg 
selv, og gå hjem etter 
endt arbeidstid, sa tillits-
valgt på verkstedet Os-
car Pedersen, da konflik-
ten var på det største. 
Han fikk full støtte av 
klubbledelsen og fore-

ningas leder Rune Aa-
sen. 
Hittil i år har det blitt 
jobbet 22 000 timer 
overtid i verkstedet. Og 
mer blir det altså nå, et-
ter at gutta vedtok å job-
be overtid igjen. 
 
189 nye vogner 
Innen utgangen av 2012 
skal alle de 189 nye vog-
nene være i drift, og sel-
skapets vogner fra 1960-
taller blir historie. Ledel-
sen i Sporveien ser for 
seg en nedbemanning på 
verkstedet i størrelsesor-
den 120 – 170 ansatte. 
De kommende overtalli-
ge frykter at de ikke blir 
tilbudt jobber andre ste-
der i Sporveien. 
 

 Dag-Arne Johansen 

Oscar Pedersen 

Foto: Stein Marienborg 
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Leif Jønvik har hatt diabetes i over 30 år, og det har gått veldig bra. Men 
to ganger nå i de siste månedene har han fått føling når han har vært på 
jobb. Det har ikke vært noen hyggelig opplevelse. 

Å leve med diabetes kan 
være komplisert. Noen 
har problemer i arbeids-
livet med sykdommen 
sin. Andre igjen klarer 
seg fint. I Lodalen job-
ber 56 år gamle Leif 
Jønvik, diabetiker og 
elektriker. Han klarer 
seg stort sett bra, men 
innrømmer at de to epi-
sodene med insulinsjokk 
kunne han klart seg uten. 
- Kollegaene mine visste 
ikke hva det var, og jeg 

ser i ettertid at jeg burde 
vært mer åpen om syk-
dommen min, sier han. 
 
Fikk diabetes i 1975 
- Jeg skjønte ikke hva 
det var første gangen. 
Jeg så dårlig, og ble helt 
ukonsentrert. Jeg havna 
til slutt hos legen, som 
tok noen tester, og det 
bar rett på sykehuset i 
ambulanse. Jeg holdt på 
å stryke med, sier han 
alvorlig. 

- Jeg tenkte at nå ryker 
jobben min, og var nes-
ten forberedt på å forlate 
arbeidslivet. Jeg jobbet i 
STK den gangen og 
holdt på med Skagerak-
prosjektet, en sjøkabel 
mellom Danmark og 
Norge, forteller han. 
- Har du hatt problemer 
med sykdommen flere 
ganger?  
- Nei, det har jeg faktisk 
ikke. Diabetesen min er 
forholdsvis grei å regule-

re. 
- Hva skjer egentlig med 
kroppen din? 
- Problemet mitt er at jeg 
kan få føling. Da får jeg 
overskudd av insulin for-

”  Det går fint 
an å leve 

med diabetes 

Foto: Dag-Arne Johansen 
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di kroppen også produ-
serer litt. På grunn av 
nye medisiner og virk-
ningene av dem kan jeg 
ha litt problemer med 
for lavt blodsukker. 
Leif bedyrer at det ikke 
er farlig, verken for 
omgivelsene eller ham 
selv. Hvis han spiser 
riktig, og doserer riktig 
er det minimale proble-
mer. 
 
Gi noe søtt 
- Jeg bruker et blodsuk-
kerapparat og tester 
meg selv, og regulerer 
insulininntaket etter 
det, til en viss grad. 
Blir det for lavt blod-
sukker kan jeg begynne 
å snøvle, miste kon-
sentrasjonen og virke 
litt fjern, sier han. 
- Hva skal folk gjøre 
da, hvis du får en slik 
føling? 
Gi meg sukker, cola, 
mat, søt kjeks eller noe 
sånt. Jeg går alltid med 
sukkerbiter i lomma. 
Og vil jeg ikke ha det 
folk tilbyr meg, må de 
være harde mot meg og 
si at jeg SKAL ha, sier 
han. 

Leif er glad han får mu-
ligheten til å fortelle om 
dette, hvis ting skulle 
skje. 
 

Fikk sjokk 
- Min diabetes er godt 
regulert. Da jeg jobba 
på Grorud fra 1989-
2004, hadde jeg ingen 

problemer. Jeg kom 
også til Spor 0 i Loda-
len uten problemer, men 
da jeg begynte i motor-
vognavdelinga fikk jeg 

to insulinsjokk etter 
hverandre. Etter det 
første sjokket ble jeg 
veldig deprimert. Jeg 
var ikke vant til dette. 
Jeg hadde heller ikke 
vært flink nok til å in-
formere arbeidskollege-
ne mine. 
Leif har spekulert i hva 
som kan ha utløst disse 
sjokkene, og heller til at 
arbeidssituasjonen har 
endret seg en del. Med 
lange skift på 12 timer, 

og et høyt tidspress og 
tempo ser han muligens 
svaret. Og innser at han 
kanskje må hoppe ut av 
den turnusen han går i, 
og som han egentlig vil 
være i, og rett og slett 
gå tilbake til ren dagtid. 
 
 Mye uvitenhet 
- Jeg regulerer dette så 
godt nå, så jeg klarer 
utmerket godt å utføre 
jobben min. Skulle 
noen ha en annen opp-
fatning kan det muli-
gens skyldes uvitenhet. 
Det går godt an å leve 
med diabetes i arbeids-
livet, sier Leif. 
- Jeg har veldig gode 
arbeidskamerater her, 

de er flinke til å ta hen-
syn. Jeg har sett at 
åpenhet er viktig, og tar 
selvkritikk på at jeg 
ikke har sagt fra tidlige-
re. Er det andre i Man-
tena som har samme 
sykdom som meg, ta 
gjerne kontakt, sier Leif 
Jønvik. 
 

 Dag-Arne Johansen 

- Tar hensyn 
Personalsjef i Mantena, Tone Sande sier bedriften 
i stor grad prøver å legge til rette for ansatte med 
spesielle behov. 
- Vi er jo en IA-bedrift, og som en del av det, prø-
ver vi å legge til rette for personer med spesielle 
behov. Det vil vi alltid gjøre, men det er klart, vi 
skulle gjerne strukket oss lenger i enkelte saker, 
men det er det begrensede muligheter til, sier hun. 
– Vi vil jo gjerne hjelpe folk. 

- Er sykdommer blant Mantenas ansatte et gene-
relt problem? 
- Vi har en høy gjennomsnittsalder, 47 år, men 
jeg tror vi verken har mer - eller mindre, proble-
mer enn andre bedrifter, med ulike problemstil-
linger.  

”  Gi meg cola, 
søt kjeks, eller 

noe annet søtt. Og 
vil jeg ikke ha 
det, må folk være 
harde mot meg og 
si jeg skal! 
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Natt til fredag 6. novem-
ber gikk alarmen nok en 
gang. Den sjuende store 
avsporinga var et fak-
tum. 
– Tog 605 har kjørt i 
steinras nær Flå, ingen 
alvorlig skadde, men 
store materielle skader. 
Det var beskjeden ber-
gingsleder Torkil Gre-
ging fikk klokka 03.28 
på natta. 
- Vi fikk reist med red-
skapstoget fra Lodalen 
ved 8-tida på morran, og 
var framme rundt 12, 
forteller Greging. 
- Hvordan reagerer du 
egentlig når du ankom-
mer et slikt sted, hvor 
vogner bare ligger i en 
haug, og du ikke aner 

hvor du skal begynne? 
- Det første du tenker på 
er hvordan det har gått 
med alle folka og lokfø-

reren. Det så jo helt jæv-
lig ut, loket lå med 45 
graders helling trædd 
nedi en sandhaug nederst 
i skråninga, med en so-
vevogn etter seg, og un-

der de neste sovevogne-
ne var hele sporet borte, 
vridd vekk.  Det var i det 
hele tatt store skader. Vi 

fant fort ut at loket og 
den første sovevogna 
bare kunne ligge, det var 
bra middel mot sporet. 
De tre B7-vognene og 
bistrovogna sto på spo-

ret, så de fikk vi relativt 
raskt ned til Flå, og se-
nere Oslo. De to gjenvæ-
rende sovevognene job-
ba vi mye med, det 
mangla jo 70 meter spor, 
men vi klarte til slutt å få 
trukket de bort til fast 
skinnegang. Det tok et 
par døgn før vi hadde alt 
på plass etter det første 
”prosjektet”. 
 
Flere faser 
Andre fase var å få fjer-
net den siste sovevogna 
og loket. Sammen med 
Jernbaneverket, et kran-
firma og lokale entrepre-
nører planla de detaljert 
hvordan de skulle gå til 
verks. Man var først inne 
på tanken å lage en egen 
skinnegang fra hoved-
sporet og ned til materi-
ellet, men slo det fra seg. 
Isteden kartla de mulig-
heten for å få laget en 
anleggsvei bort til vrake-
ne for å nå de med mo-
bilkran. Det ble både 
billigere og mest effek-
tivt. Det ble laget 200 
meter ny vei, og for-
sterkning av en annen 
vei gjennom et skogholt. 
Greging roser gutta fra 
T.O. Bull, som hadde 
mobilkrana. 
- Dette er dyktige gutter 
som virkelig kan faget 
sitt, sier han. . 
Centimeter for centime-
ter ble det ødelagte ma-
teriellet løftet opp, sakte 

Syns du det er skummelt å gå på taket på et lok? Sjekk hva disse gutta 
blir utsatt for… 

Forberedelser må til. Alt som skal gjøres blir nøye planlagt så ingen ting går galt. 

Foto: Torkil Greging 

Hvor begynner man egentlig i et sånt kaos? 

Foto: Torkil Greging 
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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.  

Redaktør:  Dag-Arne Johansen, Mantena Lodalen tlf. 916 52144 
Medlemmer: Eirik Jenssen, viklervst, Mantena Grorud 
  Nils Bull, MiTrans Grorud 
  Grethe Moe Appelqvist, JIL Grorud 
  Layout: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo 
  Trykk: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo 
Stoff til Verkstedarbeider’n kan sendes på e-post til 
dagarne.johansen@mantena.no  Har du leserinnlegg, kan du skrive under med 
fiktivt navn, men redaksjonen må alltid vite hvem som skriver. 
Er det noe du lurer på kan du ringe foreningskontoret (231)54 684 

ORGAN FOR STATSBANENES VERKSTEDARBEIDERFORENING, OSLO 

og kontrollert. På for-
hånd hadde de rettet opp 
vogna det de klarte ved 
hjelp av luftputer og jek-
ker. 
 
Tar sikkerheten alvor-
lig 
Gutta jobber hardt. Det 
kan fort bli lange dager, 
og kunden, i dette tilfel-
let Jernbaneverket, vil ha 
åpnet sporet igjen så 
raskt som mulig. Med 
mange titalls ustødig 
tonn hengende over ho-

det, i et forsøk på å få 
ting på sporet igjen, kan 
risikoen i mange tilfeller 
være høy. 
- Vi tar sikkerheten 
svært alvorlig, gjør skik-
kelig forarbeid og plan-
legger godt før vi begyn-
ner, sier daglig leder i 
Berging og Beredskap 
Knut Hauglund. Det er 
utarbeidet et eget sty-
ringssystem, og de job-
ber etter dette. Med jek-
king, løfting i stropper, 
skjære av skadde ele-

menter og andre risiko-
oppgaver, arbeider gutta 
ytterst forsiktig. Det er 
derfor mange av oppga-
vene er såpass tidkreven-
de. 
En klar fordel er at gutta 
kjenner materiellet. Flere 
jobber med disse vogne-
ne til daglig, og vet der-
for nøyaktig hva som 
skal gjøres. Kompetan-
sen på slik berging er 
helt unik. 
Hauglund må berømme 
bergingsleder Torkil 

Greging for jobben han 
utførte. Med sikkerhet 
og stor kompetanse på 
området ledet han den 
første operasjonen på en 
særdeles god måte. 
 
Todelt jobb 
- Dette er  todelt, sier 
Hauglund. - Jobben vi 
gjør for Jernbaneverket 
er først og fremst å ryd-
de sporet. Senere kom-
mer de enkelte operatø-
rer inn og vil ha reddet 
materiellet sitt. Nå var 
det NSB som ble ram-
met, og det skadde mate-
riellet skal vi prøve ber-
ge så godt det lar seg 
gjøre. 
 
Denne avsporinga er en 
forsikringssak. Hele ak-
sjonen kommer på et 
sted mellom to og en 
halv og tre millioner 
kroner. Hva som er årsa-
ken til ulykka har ikke 
Berging og Beredskap 
noen formening om. 
- Det er det andre som 
får ta seg av, sier Knut 
Hauglund. 
 

 Dag-Arne Johansen 

Bergingsleder Torkil Greging og de andre måtte dette synet da de ankom utpå dagen. Tanken 
på hvordan det hadde gått med passasjerene kom umiddelbart.         Foto: Torkil Greging 



Side 10 

Arbeidsklær: 

Kapitalister kan muli-
gens sitt fag. Men noen 
ganger blir enkelte så 
ivrige så de lurer seg 
selv, og ikke minst sine 
kunder. Det er Mantena 
et offer, og et godt stjer-
neeksempel på. 
 
Norsk arbeidskraft for 
dyr 
Det hele startet med at 
ledelsen i Strakofa syn-
tes den norske arbeids-
krafta på Stranda ble for 
dyr. Norske lønninger 
og norske arbeidsfor-
hold ga ikke store nok 
overskudd for kapitalis-
tene i bedriften. De be-
stemte derfor å flytte 
produksjonen av ar-
beidsklær til et land i 
Baltikum, og en rekke 
norske arbeidsplasser 

gikk tapt. Jakten på bil-
ligere arbeidskraft var  
starten på en ond sirkel. 
Produksjonen gikk sin 
gang, og Strakofa fikk 
billigere klær. Hvorvidt 
dette kom kundene til 
gode er usikkert, men 
faktum er at Strakofa 
sparte store lønnsutgif-
ter. Men det stoppet 
ikke der. Kapitalistene 
ville ha mer ut av hver 
krone, og bestemte seg 
nok en gang for å flytte 
produksjonen til et enda 
billigere land. Valget 
falt på Thailand. Kapita-
listene gned seg i henda, 
og så for seg enda større 
besparelser. Grådigheten 
har egentlig ingen gren-
ser, bare man er grisk 
nok. Baltiske arbeids-
plasser røyk, og produk-

sjonen fortsatte i fjerne 
Østen. 
 
Holdt ikke mål 
Så viste det seg at kun-
der begynte å klage. 
Produksjonen i Thailand 
var av en langt dårligere 
kvalitet enn Strakofa 
hadde tenkt seg, og det 
ble problemer med vare-
ne. Kundene ville ikke 
ha denne kvaliteten, og 
noe måtte gjøres. Panikk 
oppsto. Dette førte etter 
hvert til at Strakofa 
igjen ville tilbake til 
Baltikum, - som tross alt 
leverte kvalitet. 
 
Full stopp 
I mellomtiden hadde 
våre venner i Baltikum 
skaffet seg en ny kunde, 
og ordrebøkene der var 

fulle igjen. Produksjo-
nen gikk maksimalt. Så 
da Strakofa banket litt 
ydmykt på døra var det 
ikke mye å hente. Be-
driften i Baltikum hadde 
ikke kapasitet til mer. 
Og der sto Strakofa, 
med nedlagte arbeids-
plasser i Norge, en leve-
randør i Thailand som 
ikke holdt mål, og en litt 
frydefull produsent i 
Litauen. I mens ble 
kleslagrene i Norge 
tomme. Og en strøm av 
klager kom, deriblant fra 
Mantena, som ikke fikk 
levert arbeidsklær etter 
avtalen. 
 
Ny leverandør? 
Mantena har avtale med 
Strakofa ut oktober 
2007. Innen den tid vil 
ledelsen foreta noen 
markedsundersøkelser 
med sikte på å finne en 
stabil leverandør av ar-
beidsklær. Med de krav 
Mantena har satt til både 
brannhemmende og flu-
oriserende egenskaper, 
er det ikke mange å vel-
ge blant. 
Strakofa har på sin side 
nå bedyret at leveranse-
ne skal komme i gang 
igjen fra uke 48. 
 

 Dag-Arne Johansen 

Mantenas leverandør av arbeidstøy, Strakofa har hatt store problemer 
med å levere arbeidstøy de siste månedene. Jakten på billigere produsen-
ter førte til full stopp i leveransene. 

Strakofa. Noen bedre?        Foto: Dag-Arne Johansen 
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Er det noe som fenger ansatte så er det kake. Fotfolket står på i rikt monn 
får å få kake, i uke etter uke. Kake gjør livet lettere for alle. Kake stagger 
aggresjon. Ledelsen liker å gi bort kake. 

På konsernets Intranettsider i 
perioden september og frem til 
desember har kakespising vært 
den mest omtalte saken. Jeg har 
registrert fem omtalte kakespi-
singer. På NSB og Mantenas 
kakebarometer for høsten 2006 
hopper kakespising opp fjorten 
plasser i forhold til andre nyhe-
ter, det er en sterk oppgang sam-
menlignet med tilsvarende kake-
periode i fjor. Kake er den desi-
dert mest populære formen for 
belønning, bare penger er i nær-
heten. 
Den gjennomsnittlige kakebe-
lønningen per ansatt i 2006 er 
sju kaker. Tatt i betraktning at 
sukkervareavgiften er stigende, 
de medfølgende kalorienes 
ugunstige bivirkninger kan bli 
fatale, samt at kakespising fører 
til mindre jobbing der og da, er 
det en billig form for belønning. 
Kake motiverer folk. Kake gjør 
at man står på. Virkelig. En dag 
traff jeg en verkstedarbeider som 
utsatte hjemreisen med flere ti-
mer. Den kommende kake sto i 
fare, han måtte trå til litt ekstra. 
 
Ikke alle bedrifter liker kake. I 
Sporveien for eksempel, der er de 
ikke begeistret for kake. Folkene 
der liker det mer macho-militære. 
Samfunnskonsekvensene av å 
ikke like kake kan bli store. Det 
kan føre til kaos og trengsel. Jeg 
har hørt om sånn trengsel.  En 
gang jeg var litt tidlig ute, for å 
stimulere til litt kake, hørte jeg på 
radioen at noen ikke ville ha 

kake. De var simpelt hen dritt lei 
all motivasjon, de hatet rett og 
slett kake. Da kom kaoset. Med 
ett var det der. Folk sto som sild i 
tønne, man fikk nesten ikke pus-
te. Så stort var kaoset. På grunn 
av kake. 
 
Jeg personlig er ikke spesielt 
glad i kake. Men jeg må. Jeg blir 
tvunget til å like kake. Arbeidsgi-
veren min krever det av meg. De 
gjør det mot min vilje, og mot 
vennene mine. Vi blir tvunget til 
å like kake. Alle sammen. Det 
beste med å ikke like kake er alli-

kevel at det ikke smaker så 
verst. Det er ganske fint. Særlig 
de store marsipanrosene. Alle 
vil egentlig ha dem, men ingen 
tør å røre dem. Men noen gang-
er blir det litt mye kake. Tenk 
om det ble mindre av det? Aldri 
har vi vel noen gang fått så mye 
kake. Jeg syns det er litt søtt… 
Vi får kake når vi har vært flin-
ke. Da kommer det en snill on-
kel og forteller hvor flinke vi 
har vært. Så spiser vi. 
En gang hadde vi vært riktig 
flinke. Men da fikk vi pølser… 
Heldigvis har vi fått trimrom 
mange steder. Det hjelper. Men 
etter noen dager må vi spise 
kake igjen. 
 
Man skal ha respekt for kake. 
Kake har makt, stor makt. Det 
hindrer kaos. Jeg vet ikke om 
noe annet i samfunnet som er så 
effektivt mot kaos som kake. 
Konditorene rundt i landet har 

en særs viktig oppgave. De er 
samfunnstjenerne. De holder 
samfunnet i gang på en måte. Jeg 
tør ikke tenke på hva som ville 
skjedd hos oss dersom konditore-
ne slo seg vrange. Det ville blitt 
det komplette kollaps. Jeg er glad 
vi har kakeordningen vår. Det 
holder hjulene i gang. Tenk om 
toppene i Hydro, Telenor og Stat-
oil heller hadde fått smaken på 
kake? Samfunnet ville spart store 
summer på det… 
 

 Dag-Arne Johansen 

Skråblikk 
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Helt siden vi kjøpte hyttene på Skei, øverst i Gausdal, i 1996 har det vært 
populært å reise dit. Og vi har hatt en jevnlig økning i utleia. Flere og fle-
re medlemmer har funnet ut at Skei er et ski-eldorado.  

De siste årene er det 
også investert mange 
millioner kroner i nye 
nedfarter og skiheiser. 
Din forenings hytte lig-
ger kun få hundre meter 
fra alt dette. Ta en tur, 
du vil ikke angre.  
 
Ypperlige skiforhold 
Skei er ikke bare for de 
som søker alpine utford-
ringer. Det er også over 
200 kilometer med pre-
parerte skiløyper, alt fra 
turer i småskogen til 
lange fjellvidder. Det 

finnes også flere serve-
ringssteder, et par av 
dem når du både med 
alpinutstyr og turski, så 
skulle du bli sulten eller 
tørst får du kjøpt både 
mat og  drikke. Alle ret-
tigheter. 
 
Hytta ligger sentralt  
Hytta vår har to separate 
leiligheter og ligger sent-
ralt i Skeikampen hytte-
landsby, på tun 16, og 
har nummer 158 og 159. 
Det er kabel-tv, dusj, 
toalett, oppvaskmaskin, 

og parkering rett ved 
døra. Uttak for motor-
varmer. Du kjører fint 
ned på slalomski fra bak-
ken og hjem. Turskiene 
kan du sette på deg rett 
utenfor døra, og nær-
meste preparerte skiløy-
pe er ca 100 meter unna, 
rett utenfor tunet.  
 
Ta kontakt med fore-
ningskontoret hvis du 
ønsker å leie. Søknads-
frist for vinterferien er 
15. desember. Vil du 
prøve deg i påsken må 

du søke innen 15. januar.  
Vil du være der en helg 
kan du bare sette deg 
opp inntil tre måneder 
før, hvis det er ledig. 
Aktive medlemmer prio-
riteres foran pensjonis-
ter, men alle er hjertelig 
velkomne til hytta vår på 
Skei. Du bor ikke billi-
gere enn hos oss. 
Ring foreningskontoret
(231)54684 for bestilling 
og mer informasjon.   

 
Dag-Arne Johansen 
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Vi har stilt fem medlemmer følgende spørsmål: 
 

- Hva syns du om vinteren så langt? 
 

Finn Alnæs, boggiavdelinga,  
Mantena Grorud: 
- Den har vært et helvete! Jeg 
skulle vært på isfiske. Normalt 
er det mulig å drive isfiske på 
vannene i Romeriksåsen fra 
midten av november.  

Geir Morken, container- 
avdelinga, MiTrans: 
- Nei, jeg kunne ønske meg litt 
mer snø og noen få kuldegra-
der. 

Jan Erik Åmodt, lageret 
Grorud: 
- Jeg er veldig fornøyd med 
vinteren til nå. Har jeg ønske 
om å gå på ski, drar jeg bare 
på fjellet eller der det er snø. 

Ove Hansen, motor-
avdelinga, Mantena Grorud: 
- Det er lite snø å flytte på, det 
er jeg fornøyd med. Men det er 
litt mørkt helt uten snø.  

Øystein Kalstad, strømavta-
geravdelinga, Mantena  
Grorud: 
- Jeg er ikke glad  i snø, så 
derfor er jeg fornøyd med væ-
ret. Jeg er svært interessert i 
skøyteløp, men de foregår 
mest innendørs i dag. Jeg skal 
snart på et løp i de italienske 
alper.  
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Returadresse: 
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening 
Mantena AS Grorud 
Eilert Smiths vei 
0975 Oslo 
Tel.:23 15 46 84 Fax:23 15 47 30 
 

Tusen takk til Verkstedarbeider- 
foreninga og Mantena Lodalen 
for oppmerksomhet, gaver og 
blomster på min 50-årsdag. 
Per Arne Borgli 
 
Hjertelig takk til Verksted-
arbeiderforeninga, velferdsko-
miteen for vakre blomster på 
min 70-årsdag. 
Hilsen Kjell Bergersen 
 
Takk for oppmerksomheten og 
gaver og blomster på min 60-
årsdag fra Verkstedarbeiderfore-
ningen, Mantena og arbeidska-
merater ved hjuldreiebenken i 
Lodalen. 
Hilsen Karl Kleiven 
 
Hjertelig takk til Verksted-
arbeiderforeningen og velferds-
komiteen for den vakre bloms-
ten jeg fikk til min 85-årsdag 
Asbjørn Reine 
 
Hjertelig takk til Verksted-
arbeiderforeningen og velferds-
komiteen, for at dere husket på 
meg med en hyggelig blomster-
hilsen på min 70-årsdag 
Hilsen Arvid Lønhaug 
 
Takk for oppmerksomheten på 
min 85-årsdag til Verkstedarbei-
derforeningen og velferden 
Hilsen Bjarne Nesteby 
 
 

 
Tusen hjertelig takk til Verk-
stedarbeiderforeninga for 
blomster og gave jeg fikk til 
min 50-årsdag. 
Trond Næss 
 
Takk for oppmerksomhet og ga-
ver i forbindelse med min 50-
årsdag 
Hilsen Arild Asbjørnsen 
 
Hjertelig takk for oppmerksom-
heten på min 60-årsdag. 
Sven-Åge Henriksen 
 
Til Verkstedarbeiderforeningen 
og velferden Oslo: 
Takk for at dere tenkte på meg 
med blomster til min 85-årsdag 
Hilsen Arne Haug 
 
Takk for oppmerksomheten på 
min 80-årsdag 
Kåre Andreassen 
 
Tusen takk for oppmerksomhe-
ten jeg fikk på min 70-årsdag 
Hilsen Erling Åsheim 
 
Takk for blomsten jeg fikk på 
min 60-årsdag 
Hilsen Asbjørn Hansen 
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