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AFP-kampen fortsetter. Flere og flere fagforeninger slutter seg nå til aksjonen, og resultatene begynner å vise seg. Grunnplanet i fagbevegelsen
har fått mer og mer spalteplass i avisene, og trykket på regjeringen og LO
øker sterkt. Vi har god dialog med NJF i kampen nå.
På Sørmarka var mange i fagbevegelsen samlet til stor konferanse nå i september. Aksjonsleder Stein Aamdal, klubbleder
ved Aker Verdal, oppsummerte
kravene slik:

skattes som pensjonister.
¤ AFP’ere skal fortsatt motta
kr.950,- skattefritt per måned.

¤ Den systematiske underreguleringa av utbetalt pensjon, som
¤ Når du går av med AFP skal
ligger i pensjonsforliket, skal
kun omfatte den del av pensjodu få beregna et AFP-tillegg
som gir deg samme livsvarige
nen som er over minstepensjon.
pensjon fra ordinær pensjonsal- Reguleringa skal ikke begynne
der (67) som om du hadde fort- før etter ordinær pensjonsalder, i
satt i jobb til 67 år.
dag 67 år.
Klubbleder ved Aker Verdal,
Stein Aamdal, startet AFP¤ Dersom yrkesaktive må jobbe ¤ Deltidsarbeidende og andre
kampen. Nå har han snart fått
lenger for å kompensere for le- med gjennomsnittlig årslønn un- med seg 200 fagforeninger, og
der 4,3 G i 40 år må sikres minst grunnplanet i fagbevegelsen bevealderjusteringa, skal bereglike gode muligheter til å benytte gynner å røre på seg. Han har
ningsgrunnlaget for AFPtillegget heves tilsvarende
AFP som i dagens ordninger.
gjort en utrolig god jobb så langt.

Foto: Øystein Hagen

¤ AFP-pensjonister skal fortsatt

Regjeringa Ny aksjons MiTrans leverer Se vår nye
jobber i det dag 8.
kvalitet til av- hjemme
skjulte
november talt tid og pris side
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Når Verkstedklubben Aker Verdal legger fram konkrete livsløp med opptjente pensjonsrettigheter dokumentert fra NAV og viser hvordan regjeringens pensjonsreform kommer til å virke i praksis, påstår Fafo-forsker
Tove Midtsundstad at de tar feil.

V

erkstedklubben på
Aker Verdal har
bedt alle sine medlemmer som er født i 1948
og 1949 bestille serviceberegning fra NAV. Disse medlemmene er første
generasjon 62 åringer
som vil merke den nye
pensjonsreformens tidligpensjon med livsvarig
avkorting av opparbeidede pensjonsrettigheter.
Fakta er at gjennomsnittslønna for alle år for
disse medlemmene ligger 40.000-65.000 (1215 prosent) lavere enn
gjennomsnittet av de 20
beste åra.
Tallene Aker Verdalklubben henviser til, er skremmende like våre tall. Det er ytterst få over
Du taper på alleårsregelen
Fakta viser dermed at
medlemmene deres taper
på alleårsregelen. Alleårsregel og tidligpensjon med livsvarig avkorting fratar vanlige
industriarbeidere som
går av på 62 år etter 44
års jobbing 40.000 –
50.000 kroner i årlig
pensjon livet ut. Det er
mager trøst at Fafoforskeren henviser til
statistiske gjennomsnittsmennesker som
ikke taper så mye.

62 år som orker å klatre, bøye seg og drive med tunge løft langt oppi 60-årene. På verkstedet
Alnabru er det ikke mange som holder til de er 60 en gang. Illustrasjonsfoto: Dag-Arne Johansen

mer står i jobb til 67 år,
67 prosent forlater yrkeslivet på uføretrygd og
30 prosent har benytta
AFP siden vi fikk den
oppretta. Medlemmene
legger igjen helsa på jobben. I følge for Fafoforsker Tove Midtsundstad er problemet at
klubben, som kritiserer
Stortingets pensjonsreform, unnlater å fortelle
at folk kan få mer i pensjon med den nye ordningen om de bare velger å stå i jobb ett, to
Nesten ingen står til 67 eller tre år etter fylte 62
Tre prosent av Aker Ver- år.
dal-klubbens medlem- Å si til folk som har

lagt igjen helsa si på jobben og som er fratatt 30
prosent av opparbeidede
pensjonsrettigheter, at de
kan jobbe så mye de vil
som pensjonist uten avkorting av pensjon, oppfattes som på grensa til
mobbing, hevder leder i
Verkstedklubben Stein
Aamdal.

- Mest problematisk for
oss er forskere, statsråder og andre som ikke
forholder seg til virkeligheten, sier Aamdal.
- Når vi viser hvordan
teoriene deres virker i
praksis, nekter de å forholde seg til våre virkelige mennesker.
Les mer på
www.forsvarafp.no

Verkstedklubben har
på nettsida
www.forsvarafp.no lagt Aksjonen
ut konkrete eksempel på Forsvar AFP
Dag-Arne Johansen
det pensjonstapet medlemmene vil få dersom
de ikke tvinger seg sjøl
til å jobbe etter 62 år.
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Innbruddstjuver og pensjonsranere tar ikke sommerferie. I sommer satte
Bjarne Håkon Hanssen ned et utvalg som skal se på tidligpensjonsordningen, med sikte på å lovfeste dette så det ikke blir noe tariffsak. Utvalgsarbeidet kan gi inntrykk av at partene i arbeidslivet kommer til
enighet, før tarifforhandlingene har kommet i gang.
Bjarne Håkon Hanssen
samlet topplederne i arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene til et
konstituerende utvalgsmøte. Utvalget fikk ikke
noe navn, men formålet
later til å være klart. Utvalget skal:
- Spare Staten for 20 prosent av utgiftene til pensjon og AFP.
- Komme tarifforhandlingene i forkjøpet, og
Bjarne Håkon Hanssen har satt ned et
diktere rammene for
utvalg helt i det stille, som skal bli enige om en lovregulert tidligpensjon, slik
AFP.
Hastverk
Regjeringen har fått det
travelt, fordi alt skal
være realisert innen
2010. Oppsiktsvekkende, men ikke overraskende, er det at regjeringen
og statsråden sa lite om
dette arbeidet under
valgkampen. Lederne fra
de sentrale organisasjonene i arbeidslivet, under
ledelse av Bjarne Håkon
Hanssen personlig, ønsker trolig minst mulig
oppmerksomhet før de
har kommet til et resultat. Premissene er satt
slik at resultatet må bli
mye dårligere AFP enn
hva LO fikk til med vedtaket på LO-konkressen i

de Røys styrer
departementet
som har arbeidsgiveransvaret i
Staten.

enn kongressens pensjonspolitiske program
er uakseptabelt. Vi krever at AFP tas inn i tariffoppgjøret 2008, og at
resultatet skal ut på uravUtvalgsarbeidet stemning, sier leder for
handler først og Forsvar AFP, Stein
fremst om å
Aamdal klart og krast.
komme fram til
et kjørekart for å Ny aksjon 8. november
legge om AFP i
Det blir flere sjanser til
privat sektor.
å vise engasjement i denAlle blir forund- ne saken, og det topper
ret om ikke den seg med aksjonsdagen 8.
samme modellen november. Gi deg selv
at ikke AFP lenger kan bli noen fori neste omgang
den beste julegava du
handlingssak i tariffoppgjør.
anvendes
på
de
kan få: En anstendig
Foto: Dag-Arne Johansen
bedriftene som er pensjonstilværelse å gå
satt ut i konkurranse i
til når du blir for gam2005.
offentlig sektor, (NSB,
mel til å arbeide. Det er
Mantena/MiTrans. red adm.) det kampen står om i
Alle er der
høst.
Ni arbeidslivsorganisa- og deretter i offentlig
forvaltning.
R
egjeringen Venter du med å engasjoner er med: NHO,
HSH, Arbeidsgiverfore- vil samle og binde top- sjere deg til tariffoppgjøningen Spekter (NAVO) pene på begge sider. Og ret kommer i gang, har
du antakelig ventet for
og Finansnæringens ar- å skaffe en forsikring
mot
at
de
slenger
og
silenge…
beidsgiverorganisasjon,
ger
i
nattevaken
på
tamog arbeidstakerorganisaØystein Hagen
sjonene LO, UNIO, YS pen av tarifforhandlingeog Akademikerne. For- ne, altså lover mer enn
Pensjonsforliket i Stor- (Øystein Hagen er innleid konsunyings- og administratinget legger opp til.
lent/journalist av Statsbanenes
sjonsminister Heidi
Verkstedarbeiderforening, Oslo)
Grande Røys samt ledeLO har ingen ting å gi
ren for Arbeidsgiverut- I forhandlingene med
vikling i Kommunenes
staten og arbeidsgiverne
Sentralforbund er med
har LO ingenting å gi. Et
som observatører. Granforlik som er dårligere
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Først vedtok
Stortinget at
bruttopensjonsordningene skulle bestå. Så vedtok de at bruttopensjonsordninge
ne skulle tilpasses
prinsippene i den
nye pensjonsreformen. Det
henger ikke sammen.
I dag har vi en bruttopensjonsordning som
sikrer oss 66 prosent av
lønna når vi går av med
pensjon, forutsatt at du
har 30 års opptjeningstid
på det tidspunktet du går
av. Dette er en svært god
avtale, og Stortinget har
altså gjennom sitt vedtak
bestemt at den skal bestå. Og det er vi jo relativt komfortable med.
Problemet er bare at
Stortinget også har ved-

tatt at brutto-ordningene
skal tilpasses prinsippene i den nye pensjonsreformen.

Dyrere pensjon for bedriftene
Og det er her bruttoordningene kommer inn.
De skal altså tilpasses
prinsippene i den nye
reformen. Ytelsene fra
folketrygden vil reduseres i reformen, det betyr
at gapet opp til 66 prosent vil bli større. Staten
har sagt at de økonomiske rammene ikke skal
reduseres, staten skal gi
det samme. Men gapet
blir større, altså mindre
på hver. Da må pensjonene bli dyrere for bedriftene. I staten generelt
er det en voldsom pengesekk å ta av, i vår situasjon, der de utskilte statlige bedriftene selv står
for pensjonsutgiftene,
blir det kostbart. Og når
kostnadene stiger, vil
man lete etter alternativer, kanskje mindre ytelser, hvis vi i det hele tatt
får beholde ordningen.

Skal lønne seg å jobbe
Bjarne Håkon Hanssen
har gjentatte ganger gått
ut og sagt at det skal lønne seg å jobbe etter den
nye reformen. Men å
jobbe, det lønner seg i
dag også. Er du i arbeidslivet med full stilling, har du 100 prosent
lønn, går du av med pensjon, vil inntekten naturlig nok reduseres til 66
prosent. Her er det altså
ingen forskjell.
Prinsippet i den nye reformen er at du skal stimuleres til å jobbe etter
at du kunne ha gått av
med pensjon. Gjør du
det, vil du få en bedre
pensjon, fordi pensjonen
øker jo mer du jobber.
Men de som ikke klarer
det, de som er totalt utslitt, og er tvunget til å
gå av tidligere, de vil få Dårligere pensjon
mindre.
I tillegg aner vi at 30 års
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regelen vil stå i fare. I
dag er det sånn at du får
full pensjon ved 30 års
tjenestetid, forutsatt at
du er medlem av Statens
Pensjonskasse når du går
av. Melder NSBkonsernet seg ut av pensjonskassa, vil vi måtte
ha 40 års opptjeningstid
for å få full pensjon. Det
er det de færreste som
har. Brått får du bare ¾
pensjon fra Statens Pensjonskasse. Det er ikke
umulig at regelverket vil
bli tilpasset slik at alle
må ha 40 år for å få full
opptjening. En eventuell
privat alternativ pensjonskasse kan ikke
demme opp for de fordelene det er å være medlem av Statens Pensjonskasse. En ny pensjonsordning vil kunne bli
voldsomt kostbar hvis
kravet om fortsatt 66
prosent tjenestepensjon
skal stå ved lag.
Dag-Arne Johansen

Aksjonsdagen 9. mai samla ca. 45 000 arbeidstakere, og var viktig for å
mobilisere mot pensjonsreformen. Nå oppfordrer Forsvar AFP alle til å
aksjonere 8. november for å vinne kampen om AFP i tariffoppgjøret i
2008.
Pensjonsreformen vil skape flere
fattige pensjonister, føre til større
forskjeller og skape sosiale ulikheter i helse.
Dagens AFP-ordning sikrer oss
med tariffavtale, rett til tidligpensjon fra 62 år uten livsvarig avkorting av alderstrygd.
Stortinget har bestemt å innføre
rett til tidligpensjon til alle fra
folketrygden med livsvarig avkorting av pensjon, og krever at
vår AFP-ordning må endres.
I forhandlingene med staten og
arbeidsgiverne har LO ingenting
å gi, et forlik som er dårligere enn Noen vil vi skal tro at toget er
kongressens pensjonspolitiske
gått, at det er for seint å stoppe
program er uakseptabelt.
pensjonsranet. Men faktum er at
Stortinget vedtar omleggingen av
Vi krever at AFP tas inn i tapensjonssystemet i faser slik at
riffoppgjøret i 2008, og at resul- oversikten blir vanskelig, prosestatet skal ut på uravstemning. sen er i full gang og den er ikke
fullført.
Disse kravene er nødvendige for
å berge AFP:
Stortinget vedtar
• Når du går av med AFP skal
du få beregnet et AFP-tillegg som omleggingen av pengir deg samme livsvarig pensjon
sjonssystemet i faser.
ved aldersgrensa som om du hadde fortsatt i jobb.
• Dersom yrkesaktive må jobbe Til høsten kommer lovforslaget
lenger for å kompensere for leve- der regjeringen konkretiserer
prinsippene om systematisk unalderjustering, skal beregningsgrunnlaget for AFP-tillegget he- derregulering av utbetalt pensjon,
automatisk heving av aldersgrenves tilsvarende.
• AFP-pensjonister skal fortsatt sa, tidligpensjon med livsvarig
avkorting og
skattes som pensjonister.
innføring av alleårsregelen.
• AFP’ere skal fortsatt motta
kr. 950 skattefritt per måned.
Stortinget har vedtatt at ikke
Vi mener disse kravene er i tråd bare AFP , men også offentlige
bruttopensjoner skal tilpasses
med LO-kongressens vedtak.
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det nye systemet, gjennom forhandling.
16. mai la et offentlig utvalg fram
forslag til ny uførestønad og ny
alderspensjon til uføre. Regjeringa har gitt organisasjonene
frist til 1. oktober med å komme
med sine høringsuttalelser.
Dette er og en viktig del av omlegging av pensjonssystemet. I
mange yrker legger mer enn 50
prosent av de ansatte igjen helsa
si på jobben -og blir uføre. Uførepensjonsutvalget har lagt til
grunn at utfallet av forhandlingene mellom fagbevegelsen, NHO
og regjeringen om AFP, får som
resultat at regjeringen får gjennomslag for sitt krav om at AFP i
framtida skal gis som et likt samla tillegg til alle som har AFPavtale.
Vi kan ikke akseptere et slikt diktat.

Forsvar AFP/Dag-Arne Johansen

MiTrans leverer kvalitet:

Alle foto: Dag-Arne Johansen

M

iTrans er i
besittelse
av mange dyktige
fagfolk. På Grorud står B3vogner på rad og
rekke, til avtalt
tid og pris.
- Vi er i rute, og skal
være ferdig med produksjonen i november, sier
prosjektleder Elin Pedersen.
De 16 B3-vognene er et
prosjekt på 25 millioner
kroner. 14 av vognene er
rene B3, de to siste er
BF 14, forteller prosjektlederen. Og til ruteendringen i januar skal vog-

nene være klare for innsats på Østfoldbanen,
sier Elin Pedersen.
- Hva gjør dere med
vognene?
- Vi ribber dem totalt
innvendig, legger inn
nytt gulvbelegg, nye farger, monterer lukket toalettsystem og senker taket. I den nye takhim-

lingen monteres det
spotter, og vi skal også
sette inn nye seter, og
det elektriske anlegget
blir revidert, forteller
fagarbeiderne Knut
Brenden og Ole K. Halvorsen. De sitter på huk
under en av vognene og
monterer toalettanken.
I tillegg til alt dette får
vognene den nye
NSB-designen.
Men i motsetning
til den grå foliestripa som er
montert på annet
materiell med ny
design, har
MiTrans valgt å
lakkere isteden. Det bør holde
bedre, sier BrenProsjektleder Elin Pedersen syns det er
den.
moro å jobbe med dyktige fagfolk.
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Logistikk
Prosjektet krever ca 20
mann på gulvet fra
MiTrans i tillegg til prosjektledelsen, men prosjektleder Pedersen ser
ikke bort fra at de må
leie inn mannskap ettersom aktivitetene øker.
De har allerede leid folk
til gulvlegging, asbestsanering, låsarbeid og lakkering.
- Polakkene og våre egne
folk i lakkboksen er
utrolig dyktige, forteller
hun.
Logistikkmessig er prosjektet en utfordring. Det
blir mye flytting av vogner, og samarbeidet med
folkene på revisjon må
gå smertefritt, - og gjør
det.
- Jeg føler at alle er opp-

tatt av å gjøre en god
jobb, sier hun, og kaster
et blikk utover gulvet.
Samarbeidet med dyktige fagfolk er moro, når
hver enkelt vet hva de
skal gjøre.
- I dette prosjektet gjør
gutta 50 år gamle utrangerte vogner om til skinnende, funksjonelle vogner.
- Dere liker denne type
jobber?
- Jeg syns vi jobber godt
nå, og klarer utfordringene. Det kommer jo selvfølgelig an på tidsperspektivet, men på sånne
prosjekter kan vi nok ha
inne rundt 20 vogner i
samtidighet. Det er jo
De ”nye” B3 vognene blir i lyse, trivelige og behagelige farger. Kvalitetshevingen med blant
dette vi kan...
Dag-Arne Johansen annet lukket toalettsystem gjør vognene atskillig mer innbydende.

CargoNet leier lok
Mantena sentralt har meddelt sine lærlinger som av NSB
ble ansatt etter 1. juli 2006, og er fast ansatt 1.
desember, at de også skal få bonus.
Bakgrunnen er at de som lærlinger falt utenfor bonusordningen i
Mantena og NSB fordi de på det
tidspunktet var midlertidig ansatt.
Mantena har innført en ordning
som gir alle lærlinger som tok
fagbrev - og som ble fast ansatt
etter 1. juli 2006, og som fortsatt
er ansatt 1. desember 2007, en
lærlingebonus på 7 000 kroner på
desember lønn i år. Det samme
vil gjelde for 2008, der alle som
består fagprøve og får fast ansettelse i Mantena i 2008, og fortsatt
er ansatt 1. desember, få en lærlingebonus utbetalt på desember

lønn 2008. Størrelsen på denne
utbetalingen vil bedriften komme
tilbake til.
Hvis vedkommende er omfattet av
andre bonusordninger, gjelder
ikke denne ordningen.
- Vi gjør dette som et stimuleringstiltak for å beholde den kompetansen bedriften trenger fremover, sier personal– og organisasjonssjef Tone Sande.
Denne bonusordningen er ikke
den samme som er innført i Mantena/NSB, men et helt separat tilbud i Mantena.

CargoNet vil fra høsten leie el.
18 til sin godstogkjøring. Til
sammen fire dedikerte lok skal
leies ut, det første i oktober,
ytterligere to i november og
det siste får de når loket på
Strømmen blir ferdig. Det står
der etter skade. De fire lokene
skal vedlikeholdes av Mantena
i Lodalen. Produksjonssjef i
Lok/vogn-avdelingen i Lodalen Helge Bekkeli er godt fornøyd med at det har kommet
på plass en avtale med CargoNet, og at vedlikeholdet skal
utføres i Lodalen.

Dag-Arne Johansen
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takelse på forskjellige arrangementer i sommer.
Vi tar informasjonen til orientering...

;-)

lens vedlikeholdssjef meddelt
redaksjonen at han i uke 36 var
I kjølvannet av oppslaget i
på privat reise til Firenze med
Verkstedarbeider’ns forrige utgasin kone. Redaksjonen er også
ve om turer til Italia, har Lodainformert om andre lederes del-

Viva Italia…

Verkstedarbeiderforeninga i Oslo har fått ny hjemmeside. Her vil det bli
lagt ut relevant informasjon om hva foreninga driver med, aktuelle saker,
litt historikk, og informasjon om hyttene på Hvaler og Skei.

Det er veldig enkelt å klikke seg
inn, bare skriv
www.verkstedarbeideren.no, i
søkerfeltet og du er inne. På siden finner du også linker til aktuelle steder det kan være nyttige å
ha rask tilgang til. De siste utgavene av Verkstedarbeider’n vil
også ligge utlagt, det er bare å

laste dem ned så mye du vil.
smått av det du lurer på om din
Det kan nok hende at ikke alt
egen forening.
ligger der klappet og klart sånn
med en gang, men vi skal fortløpende legge ut informasjon og
www.verkstedarbeideren.no
oppdatere siden så godt vi kan.
All relevant informasjon om den
pågående AFP-kampen vil naturligvis ligge der, samt stort og
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Den opprinnelige datoen for stenging av Fjellstallen er utsatt. Det var meningen at lysene skulle slukkes 1. oktober, det blir det ikke noe av. Ledelsen i Lodalen har bestemt at lokproduksjonen først kan avvikles i Fjellstallen 1. desember. Tre uker før juletrafikken setter inn…

Det blir lokproduksjon to måneder lenger enn de opprinnelige planene. Anleggsarbeidene i Toghallen er noe forsinket, og det
er årsaken til utsettelsen..
Foto: Dag-Arne Johansen

D

Personalet ville ha utsatt
flyttingen til over nyttår
for å skåne julerushet,
men ledelsen mener de
skal kunne håndtere dette.
Det er knyttet stor spenning til hvordan lokleveransene vil gå med den
nye logistikken. Fjellstallen er et unikum for
lokproduksjon, men fra
1. desember vil alle lokene måtte stå ute, samt
bli hensatt etter hverandre framfor å stå i en
Kan bli kaos
Verkstedklubben i Loda- ringstall. I tillegg mener
personalet at plassen i
len er skeptiske til at
Toghallen vil skape utflyttingen skjer så nær
opp til juletrafikken, og fordringer det ikke bare
har varslet at det fort kan er å knipse med fingrene
bli kaos med loklevefor å få løst. Det er kun
ringen i den innkjørings- spor 3 som skal benyttes
fasen som vil komme.
til det daglige vedlikeet er de pågående
anleggsarbeidene i
Toghallen som er årsaken til utsettelsen. Arbeidene ble noe forsinket
i sommer, og man tør
ikke ta i bruk løfteanlegget på spor 1 før betongen har herdet tilstrekkelig. Så lenge herdeprosessen pågår, er spor 1
mer eller mindre ubrukelig, og man har altså
valgt å utsette flyttingen.

holdet, der er det fire
plasser med 30 – 40 meters mellomrom mellom
tilgang til takramper,
tilpasset tovognsett type
69 a- b- og c-serien fra
80-tallet. Det er ikke
planlagt tilpassinger for
lokene på dette. I tillegg
skal spor 1 benyttes for
større reparasjoner og
komponentbytter, samt
planlagte boggibytter
som i dag utføres av
CargoNet på Grorud.
Det er blitt lovet komplette boggier til el 18,
slik at lokene skal stå
minimalt inne i verkstedet for boggibytte. Hvorvidt dette er realistisk er
også et spørsmål personalet har drøftet. Lokene
er 10 – 12 år gamle nå,
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og det er per dags dato
ennå ikke en komplett
18-boggi å oppdrive.
Oppussing av oppholdsrom
Det er begrenset med
plass langs spor 1 i
Toghallen, men kabalen
for plassering av oppholdsrom og verkstedlokaliteter er nå klar, og
oppussingen av disse er
godt i gang. Det er bestemt at oppholdsrommene Mantena leier av
ROM skal få ventilasjonsanlegg, inneklimaet
i Toghallen har i mange
tiår vært helt forferdelig.
Folk har nylig blitt syke
av den dårlige lufta.
Dag-Arne Johansen

NSB vil etablere bussverksted for Nettbuss i ”nyverkstedet” på Grorud,
hvor MiTrans, batteriverkstedet og Tinex holder til. Hele verkstedet er i
dag regulert til jernbaneforemål. Mantena leverte utriktige opplysninger
til Plan- og Bygningsetaten for å få saken gjennom.
Det planlegges storstilt fasane bli vanskelig, luktet Mandeendring med blant annet ti
tena. Hvor påstanden om at
verkstedet vedlikeholder buskjøreporter for buss mot øst,
ser har dukket opp, vet vi
altså mot fotballbanen. Det
ikke, men det er på det rene
har skapt bekymring og uro
at om bussene allerede hadde
blant personalet i nyverkstedet
vært innom, ville det vært
at Nettbuss ønsker å overta et
lettere å få saken gjennom.
såpass stort areale. VerkstedAlle sakens dokumenter har
arbeiderforeninga har også
Verkstedarbeiderforeninga
behandlet saken på et medmåttet hente hos Plan- og
lemsmøte og går mot planene,
samt i et høringssvar til Plan- Ole Edvardsen redegjorde for saken, uten at det Bygningsetaten, de har ikke
og Bygningsetaten i Oslo
kom frem nye opplysninger. Foto: Dag-Arne Johansen vært tilgjengelige gjennom
Mantenas ledelse. Søknaden
kommune påpekt at Mantena
kommer med uriktige opplyssentrale verksted for bussvedlike- om fasadeendring ble sendt komninger i søknaden og nabovarse- hold. I søknaden opplyses det at munen rett før ferien, så færrest
let om fasadeendring. I nabovar- dette er en videreføring av eksis- mulig skulle kunne kommentere
dette. Verkstedarbeiderforeninga
selet oppgis det at ..bygningen er terende virksomhet, det oppgis
har henvendt seg til kommunen
i dag NSBs sentrale verksted for fortsatt at søknaden ikke endrer
med anbefaling om at fasade- og
rullende materiell som tog, bus- bruken av lokalet. Setningbruksendringen avslås.
ser og lastebærere (containere,
en ...busser og lastebærere.. er
vekselflak og traller). Søknaden her fjernet.
På et allmøte 31. august redegjorinnebærer således ingen endring
de administrerende direktør Ole
Prøvde
å
omgå
reglene
av bygningens bruk...
Edvardsen for saken uten at det
Et bussverksted på Grorud ville
Det medfører ikke riktighet at
kom frem nye opplysninger.
Dag-Arne Johansen
busser vedlikeholdes på verkste- måtte medføre en foremålsendring.
At
en
slik
endring
kundet, langt mindre at det er NSBs
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Annonse

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 tillitsvalgte i landsrådet følgende spørsmål:
- Hva er medlemmene hos dere mest opptatt av om dagen?

Helge Larssen, Mantena,
leder Verkstedforeninga i
Stavanger:
Det har gått mye i lønn om dagen. Det er jo en 8 - 10 personer
på Sundland som har slutta, det
har gutta hørt. I tillegg er det jo
kompiser som tjener bedre. Lønningene er viktig for unggutta.

Helge Kornbråten,
Fillipstad, Mantena, sekretær landsrådet:
Det folk er mest opptatt av hos
oss er bevaring av arbeidsplasser. Folk liker seg her på Fillipstad, og vil gjerne være her.
Ellers diskuterer vi jo en del
lønn.

Torodd Grytdal, Mantena,
nestleder Verkstedforeninga
Marienborg, vara HVO,
Trondheim:
Vi har vært veldig opptatt av
valget. AFP har også tatt mye
tid, med bevigning av penger til
AFP-aksjonen. Ellers er vi generelt opptatt av å beholde de
arbeidsoppgavene vi har i dag,
samt å tilknytte oss nye.

Tore Haug, leder CargoNetklubben, Marienborg
Trondheim:
Det er faktisk lønna vi snakker
om nå. Vi henger etter Mantena, og det er en stor irritasjon.
Ellers snakker vi om pensjon
og AFP. Det blir også mye
prat om det nye dieselloket vi
skal ha på prøve, Euro 4000.

Ole Kristian Bråten, Mantena,
leder Verkstedforeninga Skien:
Nå er det mye snakk om at vi mister den ene Y1-vogna til Berging og
Beredskap. Vi er ikke spesielt glad
for det. Det er mye problemer med
Y1, og vi er redd for regulariteten
på Bratsbergbanen med bare to
vogner. Det har også slutta noen
elektrikere, vi bruker mye tid på å
lære opp nye. Dette skaper frustrasjon og diskusjoner. Det tar faktisk
tid å lære opp folk.
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Hjertelig takk for oppmerksomheten på min 85-årsdag.
Med hilsen Rolf Budalen

Takk til Verkstedarbeiderforeningen for oppmerksomheten på min 80-årsdag.
Hilsen Kåre Solås

Til Verkstedarbeiderforeningen
ved velferdskomiteen.
Stor takk for oppmerksomheten
på min 75-årsdag.
Hilsen Bjørn Toverud
Tusen takk for oppmerksomheten ved min 50-årsdag.
Hilsen Egil Pedersen,
ventilloftet
Hjertelig takk til Verkstedarbeiderforeningen og velferden
for vakre blomster på min 75årsdag
En hilsen til Lodalen og Sundland.
Hilsen Hans Børø
Hjertelig takk til Verkstedarbeiderforeningen, Grorud for
blomster jeg fikk på min 70årsdag.
Hilsen Tore Libak
Takk for oppmerksomheten ved
min 75-årsdag.
Trygve Berget
Hjertelig takk for de fine blomstene jeg fikk på min 70-årsdag.
Hilsen Odd Edsberg

Hjertelig takk for den fine
blomsten på min 75-årsdag.
Hilsen Knut Orvar Søgård

Takk til Velferdskomiteen for
blomster til min 50-årsdag.
Hilsen Jon Lommerud

Hjertelig takk til Verkstedarbeiderforeningen, Mantena
motorvognavdeling for oppmerksomhet, blomsterhilsen og
gavekort i forbindelse med min
50-årsdag.
Med hilsen Arve Hauer

Hjertelig takk for oppmerksomheten på min 50-årsdag.
Hilsen Bjørn Terje Lund
Jeg vil få takke CargoNet,
arbeidskolleger i verkstedet og
Verkstedarbeiderforeningen for
en koselig sammenkomst og gaver ved min fratreden fra jobben.
Frank Karlsen
Hjertelig takk til Verkstedarbeiderforeningen for blomstene
jeg fikk på min 75-årsdag.
Hilsen Rolf Høgvold

†
Vår varmeste takk for all vennlig omtanke, blomster og kranser ved vår kjære Sven Einar Olsens bortgang. Takk også for gaven til LHL.
Vennlig hilsen Rita, Ketil, Nina,
Kristin og Emil
Tusen takk for de nydelige
blomstene til min kjære mann
og far Kjell Holters bisettelse.
Gerd og Nina

Ønsker du å sette inn takkeannonse? Ring foreningskontoret på tlf. 231 54684. Eller send oss et kort. Annonsen koster ingen ting.
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