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9. mai gikk vi i gatene i protest mot en blodig urettferdig pensjonsreform. Flere steder i landet var det markeringer, rundt 45 000 fagorganiserte deltok i markeringen,
mange av dem også i streiken. Både i Oslo og Trondheim var det store demonstrasjoner, men ikke et ord var å høre fra vårt eget forbund. Les mer på side 2 og 3.
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Rundt 2 000 var møtt fram på Youngstorget i Oslo for å protestere mot den blodig
urettferdige pensjonsreformen. Det var rundt 250 fra Statsbanenes verkstedarbeiderforening, Oslo. I andre deler av landet var det også markeringer, med blant annet Mantena- og CargoNet kolleger i spissen i Trondheim. Verkstedforeninga i
Trondheim stilte mannsterkt opp.

Foto: Dag-Arne Johansen

I Oslo fikk verkstedarbeiderne stor oppmerksomhet på vei til Youngstorget.

Arrangementene fikk
god mediaomtale, men
vi hadde ønsket en bredere dekning. Likevel
fikk vi fram budskapet
vårt om de kommende
kuttene i pensjonene. Da
vi marsjerte i gatene i
Oslo ble vi møtt med
trampeklapp og støtteerklæringer flere steder.
Mange ville også ha løpeseddelen vi hadde med
oss.
Møttes på Jernbanetorget
Folk fra Lodalen ventet
på de andre fra Grorud
og Alnabru, og sammen

gikk vi opp Karl Johans
gate og videre til
Youngstorget. Vi fikk
bra oppmerksomhet da
vi marsjerte opp langs
Oslos hovedgate, og ble
et synlig innslag i bybildet.
På Youngstorget møtte
2 000 personer opp for å
markere motstanden.

Trondheim gjorde sitt til
en vellykket markering.
Flere og flere sluttet seg
til toget etter hvert som
de gikk rundt i byen. 300
samlet seg til slutt i to-

get. På torgmøtet deltok
over 4 000 personer.
Rundt 45 000 fagorganiserte deltok i aksjonen
landet rundt.

Dag-Arne Johansen

Bra deltagelse i
Trondheim
I Trondheim var verkstedforeninga på Marienborg sterkt delaktige
med rundt 100 personer,
Foto: Bjørn Balstad
men både Fagforbundet
og ikke minst LO i
Verkstedforeninga i Trondheim gikk i spissen der.
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Det er flere år siden
det har vært en slik
bred politisk demonstrasjon og
landsdekkende
streik. Mange forbund har etter
hvert sluttet seg til
aksjonen forsvarafp.no, men vårt
eget forbund var
tause som i graven
da aksjonen pågikk.

1 200 underskrifter ble
samlet inn i protest mot
reformen og krav om at
forbundet engasjerer seg
i aksjonen forsvarafp.no.
De løftet ikke en finger.
Vi forventer nå at forbundets administrasjon
forteller oss hvor vi tar
feil i våre regnestykker.
Ikke engang her har vi
fått respons. Det er direkte oppsiktsvekkende
at NJF godtar et forslag
som fører til tap av titusenvis av kroner i pen-

Sviktet av NJF...

Sviktet av NJF...

Sviktet av NJF...

Vi syns det er oppriktig
ille at vi må kjempe denne kampen uten støtte.
Norsk Jernbaneforbund
gjør seg selv en bjørnetjeneste ved ikke å ta
avstand fra denne reformen. De har ingen svar å
gi den dagen medlemsmassen konfronterer forbundsstyret med sin tafatthet. NJF svikter sine
medlemmer. Det er også
grunn til å undre seg
over forbundets tafatthet
i underskriftsaksjonen vi
gjennomførte. Over

sjon for våre medlemmer. Vi vil nesten si det
så sterkt at store deler av
forbundsstyret sitter der
kun for seg selv, og ikke
for medlemmene. De har
valgt den letteste måten
å jobbe på; andre ordner
opp. I dette tilfellet tror
de regjeringa gjør det.
Det de derimot gjør er å
rane folk. Vi er forbanna
på vårt eget forbund, og
dypt skuffet.

Sviktet av NJF...

Sviktet av NJF...

Dag-Arne Johansen
Sviktet av NJF...
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Ved overleveringen av protestskrivet under streiken 9. mai presterte arbeidsminister Bjarne Håkon Hanssen å si at vi kom fjorten dager for seint. Enten er han frekk,
eller så har han ikke fått med seg at vi har hatt denne saken på dagsorden siden
lenge før jul.

Foto: Dag-Arne Johansen

Arbeids– og Inkluderingsminister, eller Pølse-Hansen, Bjarne Håkon Hansen mottar
prostestskriv fra EL–og IT forbundets Terje Skog. Protesten representerte 45 000 fagorganiserte denne dagen, men flere hundre tusen arbeidstakere blir berørt av reformen.
- Hvorfor kommer dere med dette nå? spurte statsråden.
Terje Skog og de andre i EL og IT gjorde for øvrig en fremragende jobb med aksjonen i forkant.

Aker Verdal-klubben dro
som kjent i gang aksjonen forsvar afp.no for
mange måneder siden.
Vi sluttet oss til i begynnelsen av desember i
fjor. Stein Omdal, leder
av klubben i Verdal har
til og med hatt møter
med statsråden i Trøndelag. Der fikk han servert
konsekvensene for flere
av klubbens medlemmer
hvis forslaget til refor-

Ville ikke høre
Poenget er at de ville
ikke høre på hva vi hadde å si, de har lyttet noe i
etterkant, men da hadde
de vedtatt forslaget. Dette er rein taktikk og vitner om arbeidsmetoder
fra sovjettida. Stortinget
og regjeringa har vedtatt
en pensjonsreform som
vil få store konsekvenser
for mange hundre tusen
arbeidstakere som ikke
klarer å stå i arbeid til de
har passert 62 år. Dette
er en hån, et arrogant
stykke politikerarbeid.

Kampen om AFP fortsetter
I neste års hovedoppgjør
vil kampen om fortsatt
AFP-ordning være ett av
men skulle gå gjennom. temaene. LO har etter
Det har vært skrevet le- hvert kommet mer og
serinnlegg, uttalelser fra mer på banen, og LOrådgivere, økonomijour- lederen uttaler nå at
AFP-ordninga må regjenalister og professorer
ringa ta hensyn til. Vi
om reformen og dens
forventer at ordninga blir
bivirkninger, det har
værende, sammen med
vært høylytte protester
medlemskapet i Statens
hele våren, og så kommer han og sier at vi er Pensjonskasse, som også
blir sak neste år.
fjorten dager for seint
ute, det er allerede vedDag-Arne Johansen
tatt.
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Hva skal til for
at du skal kunne nyte pensjonisttilværelsen
med Folketrygdens velsignelse
fra du fyller 62
år?
Inntekten din må være
mye høyere enn det regjeringen sier for å kunne gå av tidlig med en
anstendig grunnpensjon.
Det er neppe aktuelt å gå
av med pensjon ved 62årsalderen hvis du ikke
har jobbet i 40 år med en
gjennomsnittlig inntekt
som ligger svært nær
dagens gjennomsnittsinntekt for alle arbeidstakere.
Ifølge Statistisk sentralbyrå var gjennomsnittlig månedslønn for
alle lønnsmottakere 29
200 kroner i 2005, som
gir en gjennomsnittlig
årslønn i dag på rundt
360.000 kroner.
Beregninger som er gjort

viser at en person må ha
tjent i gjennomsnitt 282
000 kroner hvert år i førti år for at pensjon fra
Folketrygden skal bli
innvilget allerede fra 62
år. Dette tilsvarer en livsinntekt på 11 290 000
kroner, (nesten 11,3
mill.)
Tidligere enn 67
Ønsker du å fremskynde
pensjonisttilværelsen
med et år, og gå av som
66-åring, er kravet til
livsinntekt redusert til
cirka 9 millioner kroner,
det vil si 222 000 kroner
hvert år i førti år. Grunnen til at kravet til livs
inntekt blir lavere jo senere i livet du går av, er
at pensjonen din fra Folketrygden vil bli redusert
med bestemte prosentsatser hvis du slutter å
jobbe før 67. Det er
imidlertid satt en klar
grense for hvor lav tidligpensjonen kan bli.
Den reduserte pensjonen
vil ikke tillates å bli lavere enn minstepensjonen. Dette er det nå enighet om i Stortinget, etter
pensjonsforliket, og ing-

en overraskelse for dem
som har satt seg inn i
dokumentene.
Lyver regjeringen?
Regjeringen skriver at
det vil være nok å ha
tjent 56.000 kroner per
år i 40 år, mens beregninger viser at kravet vil
være at vedkommende
må ha hatt en årsinntekt
på 222.000 kroner i 40
år. Arbeids- og inkluderingsdepartementet er
konfrontert med problemstillingen flere ganger for å komme til bunns
i forklaringen på hvorfor
svarene blir så ulike. Når
noen påpeker for regjeringen negative konsekvenser i reformen åler
de seg som glatte sleipe
fisker.
Tallmagi?
Underreguleringen, eller
indekseringen av Gbeløpet får store konsekvenser. Tapet i forhold
til lønnsutviklingen blir
større og større for hvert
år.
Arbeids- og Inkluderingsdepartemetet skriver i en e-post:

- ... i tabell 7.3 i stortingsmeldingen har vi
ikke tatt med effekten av
ulik regulering av inntektspensjon og garantipensjon. Det er som
nevnt ikke tatt stilling til
hvordan man skal håndtere effekten av ulik regulering i forhold til
kravet. Dette sammen
med effekten av ulikt
grunnbeløp (62 161 kroner vs. 62 892 kroner),
gjør at kravene som er
beregnet blir noe høyere.... .
Den første setningen i
departementets e-post
forklarer det store avviket. I sine beregninger
har de ikke tatt hensyn
til at løpende pensjonsutbetalinger vil bli underregulert i forhold til
lønnsutviklingen. Det er
jo nettopp dette de etter
fattig evne prøver å tie
om. Bjarne Håkon Hansen liker ikke å snakke
om akkurat det. De vil
ikke ut med de negative
sidene av pensjonsreformen, de pøser bare på
med det som ikke er dårlig.

Dag-Arne Johansen
Kilde: Din Side, jobb

Stor pågang på Skei og Hvaler
Feriehjemmene på Skei og Hvaler er mer populære enn noen gang. Det er et renn av folk som vil til
Hvaler, og nå er hytte 6 piffet litt opp. Det er blant annet lagt nytt tak, og en utbedret terrasse. De fleste
ukene på Hvaler er nå fulle, men det er alltids muligheter på grunn av avbestillinger og lignende. På Skei
har det kommet nye dusjkabinetter og nye kraner. Ikke alle ukene er fulle her. Ta kontakt med foreningskontoret på Grorud og hør om det er noe ledig når DU har ferie. Tlf. 231 54684
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Årets mellomoppgjør ga en grei uttelling. En helt uformell rundspørring vi har foretatt viser at folk er godt fornøyd med årets resultat.
protokolltilførsel som sa
at hvis lokførerne fikk ut
mer, skulle NJF tilbake
til forhandlingsbordet.
Det ble oppnådd enighet
blant våre medlemmer,
og alle fikk et generelt
tillegg på 15 000 kroner
fra 1. april. Samtidig ble
det avsatt en pott på
75 000 kroner til fordeling blant administrativt
personale i CargoNet
som er NJF-medlemmer,
I CargoNet var det i en og en pott på 130 000 til
periode pause i forhand- transportledelsen og 100
lingene fordi lokførerne 000 til fordeling mellom
satte fram et krav ledel- terminalarbeiderne og
sen der måtte tygge nøye verkstedfolk. Fordelingene av pottene er ennå
på. Våre folk hadde en
Det var store forventninger til årets mellomoppgjør. Vi varslet tidlig
at vi ville kreve et solid
hopp, og var også innstilt på å kjempe for å få
det til. Resultatene vi
fikk i de forskjellige selskapene sier vi oss fornøyd med, noe også
rundspørringen vi har
foretatt helt uformelt viser.

JIL Grorud
holder stand i
Holmenkoll
stafetten

JIL Grorud er fortsatt med på
Holmenkollstafetten. I år var det
18. gang laget var med. Det er
stort sett fast besetning i laget,
og tida ligger stabilt på rundt 72
minutter.

ikke avklart.

til fagarbeiderne. I
MiTrans er det ingen
I Mantena ble resultatet regulativtillegg, så her
noe bedre for fagarbei- ble det ikke gitt noen
derne. I tillegg til de
engangssum. Oppgjøret
15 000 som alle fikk, ble gjelder fra 1. april.
fagarbeiderne i NJF tilgodesett med ytterligere Det var viktig for oss å
1 200 kroner. Det ble
få såpass kronetillegg
også gitt en engangssum som dette, både Mantena
på 300 kroner til alle,
og MiTrans er i konkursom kompensasjon for
ranse om arbeidskraften,
manglende regulering av og hadde det ikke blitt et
de variable tilleggene.
relativt greit oppgjør nå,
Oppgjøret har virkning ville muligens bedriftene
fra 1. januar.
hatt problemer med å
holde på kompetansen
I MiTrans ble resultatet fremover.
som i Mantena, 15 000
til alle, og 1 200 i tillegg
Dag-Arne Johansen

Verkstedarbeider’n til
flere

Verkstedarbeider’n i
farger

Verkstedarbeidernes landsråd
bidrar med økonomisk støtte
til produksjonen av avisa vår,
og dermed kan alle medlemmer i de andre verkstedarbeiderforeningene rundt om i landet vederlagsfritt motta
Verkstedarbeider’n fra og med
dette nummeret. Tidligere var
det bare foreningslederne som
mottok avisa. I tillegg distribueres Verkstedarbeider’n til
NSB-konsernet og andre fagforeninger i og utenfor NJF,
samt norsk presse.

Fra og med dette nummeret vil
Verkstedarbeider’n komme i
ny og forbedret teknisk utgave. Foreninga har kjøpt ny fargekopimaskin, og avisa vil bli
produsert på denne.
Det var årsmøtet i mars som
vedtok kjøp av ny kopimaskin.
Styret har i det siste året undersøkt hva som lønner seg av
å trykke ute, eller å bruke egne
krefter. Vi landet på den beste
måten å gjøre det på. Sjøl.
Måtte resten av konsernet følge vårt råd...
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Foto: Dag-Arne Johansen

1. oktober er det slutt. Da skal etter planen det siste elektriske loket ut av Fjellstallen for godt. En epoke på 42 år er over.
Fjellstallen ble påbegynt
tidlig på 60-tallet, og
åpnet i 1965. I tillegg til
større og mer moderne
lokaler enn verkstedet i
Bispegata var også Fjellstallen et sikkert sted for
oppbevaring av lok i tilfelle krig. Nå har imidlertid ledelsen i NSB og
Mantena en annen oppfatning av krigstrusselen
enn på 60-tallet, så det
argumentet mot nedleggelse holder sånn sett
ikke mål lenger.
Investeringer
Motstanden mot å legge
ned Fjellstallen har vært
lang og stor. Anlegget
har vært forsøkt lagt ned
flere ganger før, men det
fjerde og hittil siste forsøket ser ut til å bli gjennomført. Lokene og personalet blir overført til

Toghallen. 24 årsverk
blir med på lasset ut av
fjellet.
Hovedargumentasjonen
til ledelsen for nedleggelse nå er at det kreves
investeringer på anslagsvis 20 millioner kroner
til fornyelser av blant
annet sporsøyler, stillverk og svingskiva. Dette er kostnader Mantena
er lite lystne på å ta sett i
forhold til lokvolumet. I
stedenfor ønsker de å
gjøre noen tilpassinger i
Toghallen med en kostnad på rundt 500 000
kroner. I tillegg kommer
det et løfteanlegg på spor
1, tilpasset alt materiell
som skal vedlikeholdes i
Toghallen. Både 69G,
73, 73B, Flytoget, B5,
B7, WLAB2 og lokene
skal kjempe om sporplass i oktober.

Husleie og driftskostnader
Mantena betaler husleia
ut året, men ROM Eiendom er av en annen oppfatning og hevder at det
er ett års oppsigelsestid.
I verste fall må husleia
betales til og med mai
2008. Onde tunger vil
også ha det til at Mantena må betale driftsksotnader som strøm, varme
og ventilasjon også etter
utflyttingen. Dette er
ikke ledelsen i Lodalen
enige i, saken har derfor
blitt mat for konsernledelsen.
Går alt etter planen slukkes lyset i Fjellstallen 1.
oktober 2007, etter 42
års drift.
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Uro i Dreiebenken
I forbindelse med nedleggelse av Fjellstallen
ønsket ledelsen i Lodalen å endre organisasjonen, blant annet ved å
fjerne avdelingslederen
for Dreiebenken, og legge denne funksjonen under vognverkstedet på
spor 0 i Toghallen. Det
ble store protester fra
gutta i benken, og Verkstedklubben ble til slutt
enige med ledelsen om
at Dreiebenken beholder
sin avdelingsleder, men
at avdelingen Lok/vogn
overtar ansvaret rent organisatorisk.
De andre endringene,
ved å flytte to produksjonsledere fra Fjellstallen og inn i Toghallen,
Dag-Arne Johansen gikk greit.

..eller Lena, eller Karen, eller Trond. Telefonene ringer tett på Kundesenteret på
Lillehammer. Men bak alle kundehenvendelsene sitter også engasjerte og aktive folk
i klubben til Salgspersonalets Fagforening. Verkstedarbeider’n var med på en arbeidsdag på Lillehammer.
Det er hektisk hverdag
på kundesenteret. Telefonene ringer i ett, køen
av henvendelser varierer,
fra noen få til et titalls.
Så plutselig avtar det, og
klubbleder Bente Sandaker får noen minutter til
å forberede klubbmøte
hun skal ha senere i dag.
En stor arbeidsmiljøundersøkelse står blant annet på programmet, i tillegg til at foreningsleder
Tore Mentyjærvi er på
besøk og skal snakke litt
om årets lønnsoppgjør.
Og så har verneombudet
et par ting…
Folk har forventninger
til møtet. Det er ikke
alltid foreningslederen er
til stede, det har han naturlig nok ikke anledning
til, dette er en landsdekkende forening. Men i
dag er han her, og blir
vel omfavnet av flere

Alle foto: Dag-Arne Johansen

Klubbleder Bente Sandaker har en amerikaner på tråden, og han vet detaljert om Flåm, Gudvangen, båter og fjorder. - Vi selger mange pakketurer om dagen, forteller hun.

medlemmer. Tore Mentyjærvi ser ut til å være
en populær foreningsleder.
- Vi har rundt 200 medlemmer, rundt 60 ansatte
har tilhold her på Lillehammer. Her er det
veldig lite gjennomtrekk, ledelsen trodde
de fleste her bare
skulle ha dette som
en mellomstasjon før
studiene og sånt, men
folk har blitt værende, forteller Mentyjærvi.
- … og hvor lenge vil du være i
Flåm? Karen Kjørum graver og
- Og så har vi et utrospør, kunden svarer, og får det
lig godt arbeidsmiljø
akkurat som den vil.

her, skyter nestleder i
foreninga og klubbleder
på Lillehammer Bente
Sandaker inn.
- Vi har nok våre diskusjoner og feider med ledelsen her, som andre
steder, men folk trives
utrolig godt. Dessuten
jobber vi så forskjellig,
så det får aldri blitt noen
klikker og grupperinger.
Det begynner folk nesten
hver halvtime utover dagen ut i fra trafikken, og
tilsvarende går folk hjem
på ettermiddag og kveld.
Senteret er åpent fra 7 –
23 alle dager, med rundt
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15 på jobb av gangen, på
det meste.
Kjenner igjen folk
Selgerne sier de av og til
kjenner igjen stemmene
til folk, særlig bedriftskunder og stam-

- Velkommen til NSB, du
snakker med Bente...

banke i bordet.
- Dette er en herlig
gjeng, de er flinke til å
komme på møter, skryter
Tore Mentyjærvi.
- Når vi har foreningsmøter i Oslo kommer det
til og med folk helt fra
Fauske.
Foreninga har en kort
historie bak seg, alle omveltningene i NSB har
ført til strukturendringer
i organisasjonene også.
Denne foreninga så dagens lys i 2003, men har
mange og heftige diskuDet går i ett. Over dem henger skjermen som forteller hvor stor telefonkøen er.
sjoner foran seg. Det er
det lett og se. Alt fra
kusjonen går heftig, folk lønnsoppgjør til penkunder. men også enkel- smiler de.
te andre ”snålinger” går - Og så spør vi kundene er ivrige. Saken om ar- sjonsreformen, parfymeom de har lagt merke til beidsmiljøet får folk til å problemer og turnusigjen.
de nye automatene eller engasjere seg, og møte- overtid.
- Det er stadig en fra
kulturen sklir litt ut. Da
nettsiden til NSB.
Kristiansandområdet
- Bare for å snakke vekk må Bente banke litt hardt
som ringer og vil ha
Dag-Arne Johansen
i bordet for å få disipliplass i vogn 3, plass 174 deres egen arbeidsnen tilbake. Så er det
eller 175, ler Karen Kjø- plass?
verneombudets tur. Han
- Det er fælt å si det,
rum. – Og nå om somhar fått flere henvendelmeren er det mange som men sånn er det.
ser om at noen er allervil ha pakketurer med
gisk mot parfyme, og
båt og Flåmsbana.
Medlemsmøte
Klubblederen hadde ak- Klokka går, og det nær- henstiller til alle om å
kurat en amerikaner på mer seg møtetid. De som begrense bruken av dette
på jobb. Så er diskusjotråden som var interes- har fått fri har allerede
gått ned, Bente gjør de
nen i gang igjen, og
sert i en sånn tur, han
Bente må nok en gang
visste nøyaktig hvor han siste forberedelsene i
papirbunskulle.
- Får dere aldri lyst til å ken sin, og
tulle litt med folk? Ringe går ned
og gi dem et godt tilbud? hun også.
- Ha ha, det er i hvert fall Det er avsatt halvanikke noe for meg, sier
Karen.
nen time,
- Men vi har ringt opp
og de som
stamkunder, forteller
ikke er ferBente. – Vi er ikke det
dig på vakt
salgsapparatet vi var før, når møtet
målet vårt nå er å ta flest er ferdig
må opp
mulig telefoner.
De liker ikke å kal- igjen og ta
le seg telefonselgere, de siste rest.
er ikke sånne selgere,
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Kulturhistorien har
sin egen verdi. Nå
har Mantena bidratt med sitt, via
pensjonert verkstedarbeider Rolf
Evjen. Han fikk sin
gamle arbeidsplass
til å lage nye deler
til historiske kulturminner ved Fetsund
lenser. Og lensemuseet takker hjerteligst.
- Et ord er et ord, sa Rolf
Evjen og troppet opp på
sin gamle arbeidsplass
på Grorud da han trengte
hjelp til å få fiksa noe til
lensemuseet. På avskjedslaget for seks år
siden fikk han lykkeønsker på veien som pensjo-

Fetsund Lenser ligger som en naturperle like ved Fetsund stasjon, og er et fredet kulturminne. Ta gjerne kontakt med Rolf Evjen, enten som enkeltperson eller som gruppe, og du vil mer
enn gjerne bli vist rundt på museet av en engasjert og meget kompetent guide ved navn Rolf
Evjen.

Foto: Fetsund Lenser

jen har en lidenskap som påleloddet på bukken, og vedlikehold, så at Rolf
hadde bekjentskaper i
medhjelper på Fetsund
alt datt i elva, forteller
dette miljøet var gull
verd for oss. Vi retter en
hjertelig takk til Mantena for det de gjorde for
oss, sier daglig leder ved
Rolf Evjen Fetsund lenser Anna
Kristine Jahr Røine.
- Det var godt at ingen
Rolf. Museet var opprådd. Det ærverdige på- ødela seg da alt datt i
letårnet ble med ett ubru- elva, sier Rolf. – Bare
kelig. Ledelsen på muse- flaks gjorde at vi fant
et ante ikke hvordan de igjen underplata. Elva
Øvrige foto: Dag-Arne Johansen skulle få tak i nye deler,
var grunn akkurat da det
men da entret den godes- skjedde.
Han lyser i øya når han
te Rolf Evjen banen.
nist og invitert tilbake
lenser. De forvalter og
om han noen gang skulle drifter museet, og fortel- Han visste råd, gutta på begynner å fortelle om
pålebukken. Dette kan
trenge hjelp. Så da møtte ler historien bak arbeidet Grorud var i stand til å
han mye om, Rolf.
han opp da behovet
med fløtinga og arbeidet lage nye fester.
- Loddet er en dieselmo- Når noe går i stykker
meldte seg.
på elva.
tor i seg sjøl, forteller
her har vi ingen å henVed arbeid med å slå
vende oss til. Vi er full- han. – Hver gang det
ned noen påler i elva i
Uvurderlig hjelp
treffer sylinderen nede i
Saken er den at Rolf Ev- fjor høst røyk festet for stendig avhengige av

”Et ord er
et ord…
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bunnen eksploderer die- skulle ryke.
selen og kaster loddet
opp igjen.
Kulturperle
Rolf Evjen er stolt av
Fetsund lenser. Og det
Stor jobb
Det var mye arbeid å få har han all grunn til.
laget disse delene. Man- Dette er en kulturperle,
tena måtte brenne ut nye og er en ypperlig dagsutører for festene av store flukt for pensjonister og
tykke jernplater, og ma- barnefamilier, rett ved
skinere etterpå. Det var Fetsund stasjon. Museet
litt frem og tilbake med strekker seg over 2,5 kiregninga, men til slutt
lometer, og er i dag et av
gikk fylkeskommunen
landets største, i utstrekmed på å betale.
ning. Gjennom landskapet slynger Glomma seg
Nå vet Fetsund lenser
hvor kompetansen sitter, og renner inn i Øyeren.
og de ser ikke bort fra at Museet forteller om datiMantena får nye henven- dens fløting og arbeidsplassene på elva. Rolf
delser om noe annet

Påletårnet, med bukken som røyk. –Uvurdelig jobb av Mantena, sier daglig leder ved lensemuseet Anna Kristine Jahr
Røine. — Vi er særdeles takknemlige for det Mantena gjorde.

Stokkbåt fra før Kristi fødsel...

Evjen kan historien sin
godt, og stiller gjerne
opp for folk som ønsker
omvisning og vil vite
mer om historien fra fløtinga.
Han er skuffa over hvor
lite ungene kan om dette.
- Det er skremmende at
unga ikke veit hvor
Glomma starter. Jeg fikk
vite om det da jeg lærte
dem å stikke tømmerstokker her en gang med
haka, sier han.
Rolf viser frem en stokkbåt som ligger fortøyd
ved elvebredden.
- Jeg vil du skal ta bilde
av den, sier han. – Den
er fra før Kristi fødsel.

Ta kontakt med Rolf
Er det noen som vil ha
en guidet tur gjennom
norsk fløtehistorie, ta
kontakt. Rolf stiller gjerne opp for gamle arbeidskolleger eller andre
som vil ha mer informasjon. Han kan sitt fag,
det kan Verkstedarbeider’n skrive under på.
Kunnskapen og fortellergleden ligger i tjukke lag
utenpå Rolv Evjen.
Ring ham privat på tlf.
63 88 01 16, eller se mer
på
www.fetsundlenser.no.
Dag-Arne Johansen

Annonse

Rusproblem?
ORGAN FOR STATSBANENES VERKSTEDARBEIDERFORENING, OSLO OG
JERNBANENS VERKSTEDARBEIDERES LANDSRÅD

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 (231)54 684
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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.

Prisjustering på Skei
Som det kommer fram av regnskapene til Verkstedarbeiderforeninga i Oslo, gikk driften av Skei med et lite underskudd. Dette
skyldes i all hovedsak at vi har hatt kostnader på investeringer til
hyttene. Også i år har vi satt av penger, blant annet har dusjkabinetter og kraner blitt byttet. Vi ser oss derfor nødt til å foreta en liten
prisjustering, priser som for øvrig har stått stille i flere år. Vi håper
fortsatt at Skei vil være et attraktivt feriemål for medlemmene selv
med et ørlite prishopp.

Misnøye på
Marienborg
Verkstedarbeiderne i CargoNet
på Marienborg er misfornøyd
med lønnsutviklinga sett i forhold til lønna i Mantena. Fordi
de to selskapene har forskjellige
overenskomster og forskjellige
forhandlingsparter, kan lønnsutviklinga bli forskjellig. Denne
trenden vil gutta på Marienborg
ha en slutt på.

Ingen
verksteder
legges ned
Det såkalte basestrukturprosjektet, eller verkstedstrukturprosjektet som konsernet og Innovation har holdt på med det siste
året, konkluderer med at det
mest lønnsomme for NSB er at
basestrukturen blir som i dag.
Det betyr at verksteder som har
følt seg truet av nedleggelse nå
kan puste lettet ut. Ingen av
Mantenas verksteder skal legges
ned.

Exit
Runesson
Fra 1. mai opphørte NSB Materiell som organisasjon, og
dermed er Jan Runessons dager som NSBs mann på prosjekter og ombygging av materiell talte. Han skal holde på
med nyinnkjøp.
Det er hevet over enhver tvil at
Runesson har skapt problemer
for blant andre MiTrans. Han
gikk til og med ut i pressen og
fortalte at MiTrans ikke var
konkurransedyktige nok. Han
vil neppe bli dypt savnet.

Årets fotballkamp på
Grorud
Det årlige hatoppgjøret på
Grorud mellom Mantena og
CargoNet, i regi av idrettslaget, går av stabelen fredag 22.
juni klokka 14.30. Møt opp,
og se knoker og lårbrudd. JIL
Grorud spanderer grillmat
etter kampen.
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Tjenestegjøring i høyere
stilling
I Skien har Verkstedforeninga
der fått en sak på bordet angående avlønning i høyere stilling.
Ledelsen har tatt den høyere
stillings lønn og delt på 360 dager og trukket fra den lavere
lønna, for så å komme frem til
det tillegget vedkommende
skulle ha. Dette er etter vår oppfatning feil. Det som skulle vært
gjort var å dele lønna på 1850
timer, som er det definerte årsverket, og så trekke fra den lavere lønna. Da får du det tillegget du skal ha. Alle som tjenestegjør i høyere stilling skal ha
den høyere stillings lønn fra
første dag i Mantena og
MiTrans.

Forhandlinger
om lønn
I Mantenas overenskomst står
det at all lønn skal forhandles,
dog ikke ved nyansettelser. Det
har vært diskusjoner om dette i
Lodalen, der justering av lønn
har foregått uten forhandlinger.
Vi er av den klare oppfatning at
interne stillingsansettelser ikke
er å betrakte som nyansettelser,
og lønnsplassering av vedkommende er derfor gjenstand for
forhandlinger.
Det er innledet samtaler med
ledelsen i Mantena for å finne
en omforent tolking av overenskomsten på dette.

NSB og Mantena har stort fokus på komfortfeil for tida. Hos DB i Tyskland er dette et fullstendig ukjent begrep. Fordi de har system for slikt.

N

esten lydløst
glir ICEsettet gjennom det tyske flate landskapet. Fra
kupeen i 230 kilometer i
timen merker du knapt at
det er skinnegang du
kjører på. Glasset du setter på bordet foran setet
ditt gir så vidt krusninger. Setet er rent og behagelig. Vinduene er klare
og rene. Alt du vil betjene fra stolen din virker
som det skal, enten det
er lysbryteren, fothvileren eller bordet. Knaggen du kan henge av deg
jakka på har aldri falt
ned. Solide rullgardiner
skjermer for sola hvis du
ønsker det. Og toalettet
er rent, og alt virker som
det skal.

andre igjen mekaniske
ting, noen PLS, toaletter,
og noen er spesialister på
innredninger i kupé og
så videre. Settene passerer en 212 meter lang
vaskemaskin hver gang
de kommer inn til vedlikehold. Hjulmålinger
blir foretatt elektronisk
ved at settet passerer
sensorer i
Brusflaska på skinnebordet ga så
strengen
vidt fra seg
utenfor
krusninger i
verkstedet.
Foto: Dag-Arne Johansen 230 km/t.
Urunde
hjul, tynne flenser og
materialutfall blir registikke han det, går det
Elektronisk overvåkumiddelbart melding inn rert og luket ut før settet
ning
går ut igjen i trafikk.
til verkstedet som står
Hvorfor er det sånn?
klare med deler og verk- Ingen feil planlegges til
Hvorfor er det ikke
neste driftspause, alt blir
tøy når settet kommer.
punkterte ruter, eller
rettet med en gang.
Ved Eidelstedtstolpumper som ikke
verkstedet utenfor Ham- Derfor virker alt som det
virker? Tyskerne har
burg har de delt faggrup- skal, derfor er det en stor
kommet litt lenger enn
oss. For det første har de pene inn som spesialis- fornøyelse å kjøre ICE i
ståtid på materiellet som ter. Noen driver med kli- Tyskland. Bare prøv!
Dag-Arne Johansen
gjør verkstedarbeiderne i ma, andre kun elektrisk,
stand til å ta det som er
feil. For det andre finnes
det elektroniske systemer som overvåker
2 400 målepunkter kontinuerlig i hver vogn,
samt hukommelse for
172 år. (!) Disse dataene
hjelper produsenten av
settene med forbedringer, og verkstedet med
kontinuerlige modifiseringer, hvis nødvendig.
Oppstår en feil, tar toFoto: Dag-Arne Johansen
gets egen ombordtekniEt lite opphold på Berlin Hauptbahnhof, akkurat lenge nok til
ker seg av saken. Klarer en frontvinduvask. Alt, altså alt, blir fikset med en gang.
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likk

Skråb

Jeg kjenner noen som har gjort det. De rett og slett bare gjorde
det. Og det var veldig viktig for dem å ikke fortelle det til noen...

Da broren min (som for øvrig har hest) var yngre,
10 -12 år eller noe sånt, skulle han på tur med judoklubben eller noe sånn derre brytegreier, jeg husker
ikke helt hva det var, samma det, de skulle i hvert
fall ta toget til Bergen. På nattoget i Oslo traff han
en nabogutt, litt yngre enn broren min, 8 – 9 år kanskje, han bare ble med dem til Bergen. Faren hans
jobba på jernbanen, så gutten hadde fribillett. Foreldrene hans visste ikke at han dro til Bergen. Hadde han spurt om å få dra dit ville han sannsynligvis
ikke fått lov. Så han tok skjea i egen hånd og bare
dro. Sa ikke noe.
De jeg kjenner gjorde også sånn. De bare reiste.
Riktignok ikke til Bergen, men de reiste, jeg er ikke
helt sikker på hvor det var, Italia, kanskje. Sannsynligvis hadde de en frykt for at hvis de sa fra
hvor de skulle, så hadde de ikke fått lov. De ble
søkk borte - alle sammen. De lekte sånn ingen-vethvor-jeg-er-leken. Den er ganske morsom den le-

ken, jeg lekte den mye sjøl på Kaldbakken. Det å
bare stikke av var ganske morsomt, jeg fikk litt
kjeft noen ganger, men gjorde det for det, og for
egen del ga jeg meg med den leken i 12 -13-års alderen…
Han nabogutten fikk litt kjeft da han kom
hjem. Det skulle bare mangle, stikke av sånn!
Tenk om ledelsen i Lodalen hadde funnet på
noe sånt? Da tror jeg jeg hadde streika et par timers
tid en dag. Rett og slett gått ned til byen i den oransje vesten min. I protest. Så hadde jeg gitt dem
kontorer i den gule sona i Vognhallen, og lot dem
få gjøre hva dem ville med Fjellstallen…
Fristelsen kan fort bli for stor, men skulle
jeg finne på å gjøre det en gang, ville jeg nok sannsynligvis driste meg til å si fra.
Hvis jeg stakk av, altså…
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Dag-Arne Johansen

Vi har stilt fem medlemmer følgende spørsmål:
Hvordan går det med AFP, og tror du du klarer denne jobben
frem til du er 67 år?

Rune Danielsen,
CargoNet, Alnabru:
- Jeg har hørt så mye frem og
tilbake hvordan det går, jeg
håper jo at AFP kommer på
plass. Jeg holder ikke ut her til
jeg er 67 år, det tror jeg nok
ikke.

Tarjei Stavik,
CargoNet Alnabru:
- Det vet jeg faktisk ikke, jeg
kommer nesten rett fra skolebenken.

Ole Martin Paulsrud,
CargoNet Alnabru:
- Det ser jo litt skummelt ut.
Jeg tror nok det er ganske tvilsomt at jeg orker å være her til
jeg er 67, så jeg vet jo ikke hva
jeg får i pensjon. Får håpe vi
kan beholde Pensjonskassa litt
til.

Kjell Åge Kjensberg,
CargoNet Alnabru:
- Hvordan går det med pensjonen vår, da?
- ..men det var jo det jeg skulle
spørre deg om..?
- Dette vet du mer om enn meg.
Jeg ser ikke meg sjøl her når jeg
er 62. Å bli tvunget til å være
her til jeg blir 67 er helt ko ko.

Arne Roger Paulsrud,
CargoNet Alnabru:
- Jeg er ikke så sikker på om
det blir noe AFP, jeg får jo bare
håpe. Jeg tror ikke jeg er her til
jeg er 67 år, håper det blir orden på den særaldersgrensa.
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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

Takk for oppmerksomheten på
min 90-årsdag.
Hilsen Henry Olsen

Takk for blomstene jeg fikk på
min 75-årsdag
Knut Kleven

Hjertelig takk for blomsten jeg
fikk på min 70-årsdag.
Hilsen Asle Sagen

Hjertelig takk til Verkstedarbeiderforeningen og Velferdskomiteen for de vakre blomstene på
min 75-årsdag
Hilsen Ole Johan Johnsen

Hjertelig takk til Verkstedarbeiderforeningen, Mantena
Motorvognavd. Lodalen og
mine arbeidskolleger for blomster, gaver og en hyggelig avslutningsfest ved min AFP avgang.
Hilsen Torger Ringen
Hjertelig takk til Mantena Lodalen, Motorvognavdelingen, og
Verkstedarbeiderforeningen for
pengegave, blomster og oppmerksomhet på min 60-års-dag.
Hilsen Jan Kullerud
Takk til Verkstedarbeiderforeningen NSB og Velferdskomiteen for blomster på min 85årsdag
Hilsen Thorleif Fjeldstad
Tusen takk for blomsterhilsen til
min 80-årsdag
Hilsen Harald Brattbakken

Hjertelig takk til Verkstedarbeiderforeningen for de vakre
blomstene i anledning min 70årsdag den 31/3
Hilsen Øivinn Larsen

Vi ønsker
alle våre
medlemmer
en riktig god
sommer!

Hjertelig takk for oppmerksomheten til min 50-årsdag 21.03.07
Arild Kinsbekken
Hjertelig takk til Verkstedarbeiderforeningen og Velferden for
den vakre blomsten jeg fikk på
min 90-årsdag
Hilsen Tormod Bånerud
Hjertelig takk for oppmerksomheten på min 80-årsdag
Hilsen Reidar Eriksen
Takk til Mantena AS og avd.
824 for oppmerksomheten ved
min 60-årsdag
Hilsen Kjell Brenna

Hjertelig takk for blomsterhilsen
på min 85-årsdag
Harald Knutsen
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