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- Jeg er urolig for føringene som er lagt i Riksmeklingsmannens 
møtebok om AFP i offentlig sektor. Det står ikke noe der om at vi 
skal ha en like god AFP-avtale som i dag, og det bekymrer meg, 
sier foreningsleder Glenn Rygh.  
Ellers er kronebeløpet som ble oppnådd relativt godt, og folk er 
stort sett fornøyd.            side 2 

Murring i  
CargoNet om 
lønnsforskjell 
 
Det er stor irritasjon blant 
fagarbeiderne i CargoNet 
over at de ikke blir verdsatt 
like mye som fagarbeiderne i 
andre selskaper i konsernet. 
Fra 1. desember 2008 tjener 
en fagarbeider i Mantena/
MiTrans 10 000 mer enn i 
CargoNet.   side 3 

Mantena i  
Stavanger må 
stenge  side 6 

Ny hytte på 
Hvaler  side 9 



 

 

2 

Vi fikk et godt tariffoppgjør når det gjelder kronedelen. Sjelden har vi fått så stor 
uttelling som i år. Men når det gjelder AFP-delen er vi mer betenkte. 

20 000 til alle i Mantena, 
gjeldende fra 1. januar 
2008, og 20 000 i 
MiTrans gjeldende fra 1. 
april. I CargoNet fikk 
verkstedarbeiderne et 
tillegg på 20 300 fra 1. 
april.  
Det er i grove trekk tal-
lene i årets lønnsopp-
gjør. I Mantena og 
MiTrans fikk fagarbei-
derne med ett fagbrev 
ytterligere 5 000 kroner. 
I Mantena kommer dette 
tilegget 1. desember, i 
MiTrans med virkning 
fra 1. september 2008. 
Dette tillegget gjelder 
også gruppeledere, kont-
rollører, produksjonsle-
dere, ingeniører og visi-
tører. I CargoNet ble det 
ikke noe slikt tillegg. 
Det sentrale tillegget fra 
A-delsforhandlingene er 
inkludert i alle tre sel-
skapene. 
 
Helgetillegg 
I Mantena ble det i fjor 
høst innført helgetillegg 
på 45 prosent av time-
lønna, i MiTrans fra ja-
nuar, Nå følger Cargo-
Net etter med 50 prosent 
tillegg. 
 
Bedre for lærlingene 
Lærlingene som blir tatt 
inn fra høsten 2008 vil få 

bedre lønnsnivå enn tid-
ligere. De første seks 
månedene av læretida 

lønnes lærlingene 50 
prosent av fagarbeider-

lønn, deretter vil de få 75 
prosent av fagarbeider-
lønn resten av læretida. 
 
 I tillegg er det satt av en 
pott til lønnsjusteringer 
for å utjevne skjevheter. 
 
Både bra og ikke bra 
- Kronebeløpet er ikke så 
hakkende galt. Det vikti-
ge er at det generelle til-
legget ble bra, men jeg 
er urolig for føringene 
som er lagt i Riksmek-
lingsmannens møtebok 
om AFP i offentlig sek-
tor, sier foreningsleder 
Glenn Rygh. 
Det er enigheten i staten 
som skal legges til grunn 

for ordningen med AFP 
også for oss. I Riksmek-
lingsmannens møtebok 
står det at: … offentlig 
tjenestepensjon skal, 
sammen med pensjon fra 
folketrygden og AFP, 
sikre et samlet pensjons-
nivå fra 2010 i samsvar 
med stortingsforliket av 
26. mai 2005. 
- Det står ikke at vi skal 
ha en like god AFP-
avtale som i dag, og det 
bekymrer meg, sier fore-
ningslederen. Han mener 
vi har gjort en formida-
bel jobb det siste året 
med å sette AFP på 
dagsorden, og vært i 
særdeles forkant av å se 
farene i denne saken, 
men at vi dessverre ikke 
har nådd fram hos alle vi 
hadde ønsket å nå fram 
til. 
- Hele spørsmålet kom-
mer opp neste år. Det 
skal settes ned et utvalg 
som skal gå gjennom 
dette. Vi kommer til å 
følge nøye med på hva 
dette utvalget foretar 
seg, og hva de vil anbe-
fale i uravstemningen i 
2009, sier Glenn Rygh. 

Dag-Arne Johansen 

”Jeg er urolig 
for føringene 
som er lagt i 
Riksmeklings-
mannens møte-
bok om AFP i 
offentlig sektor 

 
Glenn Rygh 

foreningsleder 

Kronebeløpet ble ikke så verst, men bak ligger føringene om 
AFP og lurer.     Foto: Dag-Arne Johansen 

Resultatene fra uravstem-
ninga kan du finne på våre 
hjemmesider verkstedarbeide-
ren.no så snart de er klare. 
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Det har vært, og 
er fortsatt en ut-
vikling i lønns-
forskjellen mel-
lom Mantena/
MiTrans og Car-
goNet.  
 
Siden etableringen av 
selskapene har Mantena 
og MiTrans sakte glidd 
fra ved hvert oppgjør, 
med unntak av et par 
ganger. Ved årets opp-
gjør, økte Mantenas lønn 
med 20 000 kroner som 
et generelt tillegg, og for 

fagarbeidere ytterligere 5 
000 kroner fra 1. desem-

ber. I CargoNet fikk alle 
et tillegg på 20 300kr. 
Her fikk administasjo-
nen 20 900 kr. Fra 1. 
desember blir det 10 000 
kroner i forskjell mellom 
Mantena/Mitrans og 
CargoNet i året for fag-
arbeidere. 
I forbindelse med dette 
har Verkstedarbeider’n 
tatt en prat med Roger 
Onsrud. Han har jobbet 
på tung-reppen hos Car-
goNet i to år, og synes 
lønnsoppgjøret er bra, 
men at forskjellen mel-
lom Mantena og Cargo-
Net nå er for stor. Løn-

ningene bør være tilnær-
met like store, mener 
han.  
 
Signal til CargoNet- 
ledelsen 
Og med det sender han, 
sammen med de andre 
fagarbeiderne en kraftig 
beskjed til ledelsen: 
Lønna i  CargoNet må 
opp. 
Roger Onsrud mener at 
fagarbeidere bør betales 
bedre enn i dag. 

Glenn Noss 

Roger Onsrud, og de andre 
fagarbeiderne mener nå at 
lønnsgapet mellom ansatte i 
MiTrans/Mantena og Cargo-
Net er i største laget. 
– Lønna i CargoNet må opp, 
sier han. 

Mantena har vunnet to 
viktige kontrakter. Først 
rodde selskapet i land ved-
likeholdskontrakten med 
Flytoget. Så stakk de av 
med seieren på deleleve-
ring på 73-materiellet. 
 
Mantena er inne i en god periode 
når det gjelder å vinne anbud. Og 
mye av årsaken mener vi ligger i 
den lange erfaringa og alle dykti-
ge folk ute i produksjonen. Flere 
av våre medlemmer sitter på unik 
og bred kompetanse, og dette ny-
ter selskapet godt av.  
 
Verd 200 millioner 
Vedlikeholdskontrakten med Fly-
toget er verdt 200 millioner kro-
ner, og er på fem år. Er Flytoget 
fortsatt fornøyd etter disse årene, 
legges det føringer for ytterligere 

fem år.  
 
Tok fra Bom-
bardier 
Bombardier 
fikk ansvaret 
for deleleve-
ransen og la-
gerholdet da 
73-settene var 
nye. Det ble 
diskusjoner om 
kontrakten den gang. Nå har 
imidlertid Mantena snappet job-
ben med deleforsyninga tilbake.  

Avtalen gjelder for type 73 og 
73B, med virkning fra 1. januar 
2009. 

Dag-Arne Johansen 

Foto: Glenn Noss 

Foto: Dag-Arne Johansen 

Renhold uten tariff 
Flytogkontrakten er også  inkludert renhold. Til dette oppdraget har 
Mantena valg en renholdsleverandør uten tariffavtale. Det liker vi 
dårlig. Det er uhørt at et seriøst selskap som Mantena velger en un-
derleverandør som ikke kan vise til tariffavtale for sine ansatte. Våre 
representanter i Mantenastyret har tatt opp saken, men flertallet valg-
te å stemme ned våre representanters forslag om at det skulle brukes 
leverandør som kunne dokumentere at de hadde tariffavtale. 
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AFP i offentlig sektor kan ikke bli en blåkopi av privat sektor. Offentlig 
sektor har en annen sammensetning enn privat sektor, med høyere kvin-
neandel, flere deltidsansatte og større andel med høyskole- og universi-
tetsutdanning. Svært mange vil ikke ha 40 års opptjening med jevn lønn 
som beregningene av den nye afp-ordningen bygger på, og vil derfor tape 
mer på en blåkopi. 

Kvinner og lavtlønte 
rammes. 
Kvinner har langt færre 
opptjeningsår i folke-
trygden enn menn, lavest 
er opptjeningstiden i hel-
se- og sosialsektoren: I 
2007 hadde kvinner som 
tok ut AFP ved 62 år her 
gjennomsnittlig opptje-
ning på 31.6 år over 1 G, 
mens kvinner i snitt had-
de fra 30-34 års opptje-
ning Tall fra KLP viser 
at dette slår kraftig ut på 
pensjonen; ansatte med 
35 års opptjening vil 
tape langt mer enn de 
som har 40 år. Selv med 
en full lønn på 262 000 i 
35 år vil en enslig kvin-
ne tape 36 000 i året fra 
hun er 67 og livet ut. 
 
Deltidsarbeidere mister 
retten til å gå av ved 62 
år. 
Mange kvinner kommer 
så dårlig ut at de ikke får 
gå av ved 62 år. 17% av 
kvinnene som i dag tar 
ut AFP vil ikke ha høy 
nok inntekt til å kunne 
gjøre dette i 2010. LO 

sier at en må ha tjent 
over 200 000 i 40 år for 
å kunne gå av med AFP 
ved 62 år i 2010.  I 2025 
har departementet bereg-
net at en kommer under 
dagens minstepensjon 
sjøl med ei inntekt på 
260 000 i 40 år. 
 
Utdanningsyrkene 
rammes – særlig kvin-
nedominerte høyskoleyr-
ker med relativt lav lønn. 
Ansatte med høyere ut-
danning har ikke sjanse 
til å nå 40 års opptjening 
før de er 62, og vil straf-
fes ekstra hardt med ny 
AFP. Dette vil slå særlig 
hardt ut for utdannings-
yrker med høy slitasje, 
som sykepleiere og lære-
re. 
 
Yrker i offentlig sektor 
lønnes ofte drastisk 
mye lavere enn tilsva-
rende i offentlig, mens 
en god pensjonsordning 
med trygghet fra 62 år 
har vært et viktig gode. 
En svekket AFP-ordning 
vil svekke det offentlige 

som arbeidsplass for alle 
grupper av ansatte og 
gjøre det vanskeligere å 
rekruttere med sikte på å 
skape gode offentlige 
tjenester. 
 
Seniorordningene vil 
bli svekket. Det ligger 
ikke lenger noen egenan-
del for den enkelte ar-
beidsgiver når ansatte tar 
ut AFP, det betales pr 
ansatt. Det er derfor ikke 
lenger noe å tjene på at 
ansatte utsetter AFP på 
din arbeidsplass. Den 
økonomiske motivasjon 
for seniortiltak fra ar-
beidsgivers side tas bort. 
 
AFP fra 62 til 64 i of-
fentlig sektor har til nå 
vært lik LO/NHO-
ordningen, mens tjenes-
tepensjonsordningen har 
trådt inn fra 65 til 67. En 
omlegging av prinsippe-
ne for AFP vil kunne 
gripe inn i offentlig tje-
nestepensjon og bidra til 
å tvinge fram endringer. 
Kravet må derfor være at 
forhandlingene også om 

AFP-ordningen utsettes 
til 2009, med uravstem-
ning og konfliktrett. 
 
Fagbevegelsen må stå 
fast på kravet om en 
AFP – ordning i offent-
lig sektor som er på 
samme nivå som i dag, 
også for de med kortere 
opptjening, deltidsarbeid 
og for utdanningsgrup-
pene. Dette kan løses 
gjennom at AFP-potten i 
sin helhet brukes til de 
som går av fra 62 til 67 
år. Det var aldri mening-
en at vår framforhandle-
de AFP-pott skulle gå til 
de som er ved god helse 
og en jobb de kan stå i til 
over normal pensjonsal-
der. 
 
Uttalelse fra forsvarafp.no 
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Arbeids– og inkluderingsdepartementet foreslår endringer i ferieloven. 
Blant annet skal ferien kunne tas ut i penger. 

Regjeringa kommer med 
flere forslag på endring-
er, blant annet at ferien 
skal kunne tas ut i peng-
er. Overskytende ferie 
skal fullt ut kunne over-
føres til neste år, men 
ikke alle vil måtte bruke 
opp ferien eller overføre 
den. Ved sykdom og 
permisjon skal det være 
mulig å få penger for 
ferie som ikke er brukt. 
Også de som har avtale 
om mer ferie enn det lo-
ven krever skal kunne 
bytte inn denne med 
penger.—Forslaget inne-
bærer ingen begrens-

ninger i forhold til avtalt 
ferieutover lovens mini-
mumskrav på fire uker 
og en dag, og det vil der-
for være mulig å avtale 
at slik ”ekstraferie” skal 
erstattes med økonomisk 
godtgjørelse dersom den 
ikke avvikles, sier Bjar-
ne Håkon Hanssen til 
NTB.  
Resultatet av dette for-
slaget kan føre til at ar-
beidsgivere som er pres-
sa, istedenfor ferie lok-
ker sine ansatte med 
penger. Derved under-
graves ferielovgivninga 
og den etterlengta pausa 

i arbeidet folk sårt treng-
er blir borte. 
 
Bedre for 60 åringer 
Loven åpner også for at 
alle som fyller 60 år i 
løpet av kalenderåret, 
skal ha rett til en ekstra 
ferieuke. Nå er det kun 
de som fyller år før den 
1. september som har 
denne retten samme år. 
 

Dag-Arne Johansen 
 

Etter at Bjarne Håkon Hans-
sen gikk ut med dette forsla-
get har det blitt omrokkering-
er i regjeringa.  

Pensjonsraner og AFP-killer 
Bjarne Håkon Hanssen vil 
også endre ferieloven. Det 
kan føre til at folk blir lokket 
til å ta penger istedenfor sårt 
etterlenget ferie. 

Til dette bruker penger 
fra offentlig eide bedrif-
ter. I følge Spekters di-
rektør for samfunnskon-
takt Lars Erik Flatø har 
konkuranseutsetting og 
privatisering ført til 
”bedre tilgjenglighet, 
bedre tjenester og lavere 
kostnader. Dette mener 
han må fortsette. 
Spekter tok inn 60 mill. 
i kontingent fra mede-

lemsbedriftene i 2006 
og styrelederen er NSB-
direktør Einar Enger. 
Spekter har finansiert en 
forskningsrapport som 
BI har lagt fram, der he-
ter det at vi er inne i en 
fase hvor det søkes å 
utvikle et bredt forank-
ret eierskapsregime som 
er normbasert; det vil si 
at det på den ene siden 
må være forutsigbart 

nok til å gi foretakene 
klare rammebetingelser, 
og på den andre siden 
"mykt" nok til å gi poli-
tikken det handlingsrom 
den ønsker å ha. 
Rapporten slår også fast 
at fristillingene i Norge 
ikke er over, særlig ikke 
på infrastruktur innenfor 
veg og jernbane, samt 
grenseflaten mellom 
velferdsstaten og ar-

beidslivet. 
 
Undrende 
Statsbanenes Verksted-
arbeiderforening, Oslo  
stiller seg undrende til, 
og er forbauset over at 
stat og kommune finan-
sierer slik virksomhet 
mot egne bedrifter. 
  

Dag-Arne Johansen 

Arbeidsgiverforeningen Spekter samler bedrifter som før har vært en del av statlig 
og kommunal virksomhet. Spekter organiserer 186 bedrifter med omkring 165 000 
ansatte. I den siste tida har de aktivt drevet lobbyvirksomhet for konkuranseutset-
ting.  
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Mantenas verksted 
rett utenfor Sta-
vanger sentrum må 
stenge portene når 
arbeidet med det 
nye dobbeltsporet 
til Sandnes starter 
rett utenfor verk-
stedveggen. Vedli-
keholdet av de sju 
72-settene skal mid-
lertidig flyttes til 
Kristiansand. 
 
 – Greit nok, men vi had-
de helst sett at vi i denne 
perioden heller kunne 
vært på Sundland og fått 
opplæring i boggibytte 
og andre tunge oppga-
ver, sier foreningsleder 
Helge Larssen. Han me-
ner dette er dårlig utnyt-
telse av personalet. 
Men NSB, altså kunden, 
vil ha de planlagte vedli-
keholdsoppgavene på 
Krossen i Kristiansand. 
Hoveddelen av vedlike-
holdet vil foregå der, i 

seks måneder, fra april 
neste år. Det vil allikevel 
bli opprettet en liten base 
for smårep og tilfeldig-
heter i Sandnes. 
- Vi må ta vedlikeholdet 
der kunden vil ha det, 
sier produksjonssjef 
Bjørn Harald Kleppe. 
 
Må bygge om 
Verkstedet i Kristian-
sand må bygges om til 
vedlikehold av 72-
settene. Det må etableres 
både 1000 volt stasjon 
og 400 voltsanlegg, i 
tillegg til en del andre 
tilpasninger. 
- Vi mener det blir dyre-
re å være i Kristiansand, 
enn å være på Sundland. 
NSB kunne heller ha 
sendt ett sett hver uke til 
Drammen. En rekke lok-
førere blir jo frigitt på 
grunn av stenginga, så 
det hadde ikke vært noe 
problem, sier Larssen. 

Er lojale 
Men selv om de ti fagar-
beiderne i Stavanger 
ikke liker den midlertidi-
ge flyttinga, følger de 
lojalt opp og blir med på 
lasset. Produksjonssjef 
Kleppe har sjelden prob-
lemer med gutta sine. 
Det bærer for så vidt 
verkstedet preg av også. 
Ryddig og reint over alt. 
Og et godt arbeidsmiljø 
med minimalt sykefra-
vær. 

Trafikkøkning 
I dag frakter Jærbanen 
rundt 2,5 millioner pas-
sasjerer årlig, ifølge 
Kleppe. Dette håndteres 
med sju 72-sett. Etter at 
dobbeltsporet er ferdig 
vil ytterligere to sett bli 
overført Stavanger. Det 
kalkuleres med økning i 
trafikken på den allerede 
suksessfulle Jærbanen. 
 

 Dag-Arne Johansen 

- Vi må ta vedlikeholdet 
der kunden vil ha det, 
sier produksjonssjef 
Bjørn Harald Kleppe. 

Alle foto: Dag-Arne Johansen 



 

 

7 

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: Nils Bull, MiTrans Grorud 
  Glenn Noss, MiTrans Grorud 

  Grethe Moe Appelqvist, JIL Grorud 

  Layout og 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 

ORGAN FOR STATSBANENES VERKSTEDARBEIDERFORENING, OSLO OG 
JERNBANENS VERKSTEDARBEIDERES LANDSRÅD 

Tre flatskjermer er stjålet fra Toghallen i Lodalen. Noen dager etterpå ble det opp-
daget at en eller annen hadde kappet kablene til en av portene. 

Tre relativt nye tv-
skjermer ble borte fra 
oppholdsrommene i 
Toghallen en natt til lør-
dag tidligere i våres. 
Produksjonslederen låste 
døra da han gikk etter 
arbeidstid sent fredag 
kveld. Lørdag morgen 
oppdaget de to som skul-
le ha formiddagsskiftet 

at alle tre flatskjermene 
var borte. Det var ikke 
merke på døra, så noen 
må ha tatt seg inn med 
nøkkel. 
Alle videoopptak fra den 
gjeldende natta ble gått 
igjennom, men ingen 
ting mistenkelig var å se. 
Noen dager etter sluttet 
porten mot Dyvekes vei 

å virke. Ved nærmere 
undersøkelse viste det 
seg at kablene var kappet 
av, og isolasjonstape var 
surret rundt bruddet for å 
skjule hva som var gjort. 
 
Mye tyder på at det er 
kjentfolk som har gjort 
dette. Saken er anmeldt 
politiet, og det er satt 

opp kortlesere på dørene 
til oppholdsrommet.  
 
Ledelsen i Lodalen har 
tatt problemet seriøst, og 
det er satt i verk tiltak 
for å hindre flere tyveri-
er. 

Dag-Arne Johansen 

En tidligere renholder 
fra Elite, (Flytogrenhold) 
ble for noen måneder 
siden utvist fra Lodalen, 
adgangskortet ble samti-
dig sperret.  Det har tid-
ligere blitt borte mobilte-
lefoner, stereoanlegg, 
høyttalere og pc fra mo-
torvognavdelinga. I til-
legg forsvant flere tusen 
kroner fra safen i kanti-
na, og nå altså nylig  tre 

flatskjermer. Tyveriene 
er ikke oppklart. 
Personen som er utvist-
ble nylig filmet at han 
saboterte en av portene. 
Det er fanget opp at han 
har hatt varebil ventende 
på utsiden. Han har for-
talt vaktsentralen på 
Oslo S at han jobber i 
Elite og at kortet ikke 
virker. En sen kveld i 
slutten av juni var han 

nok en gang på vei inn i 
Lodalen, men ble da 
stoppet av Hafslund sik-

kerhet inne på vårt områ-
de. Politiet ble kontaktet. 
De fant ikke noe på ham. 
Han ble ransaket og 
sluppet fri.  
Det kan virke som politi-
et ikke ser på saken som 
viktig, men for oss i 
Mantena er det vesentlig 
at uønskede personer 
ikke får adgang til våre 
områder.  

Dag-Arne Johansen 

Denne personen er uønsket i 
Lodalen. 
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Etter to års venting har det endelig kommet bysykkelstativ ved 
Lodalen. Stativet står 150 meter unna hovedporten i Dyvekes vei. 
Riktignok har ikke Sam-
ferdselsetaten satt opp 
stativet der vi ønsket, 
nemlig rett utenfor ho-
vedporten til Mantena i 
Dyvekes vei, men 150 
meter lenger opp. Rett 
ved siden av bussholde-
plassen. Har du dårlig tid 
ned til Oslo S? Ta en 
bysykkel da vel, og trill 
ned på tre minutter. Syk-
kelen setter du fra deg 
ved flytogterminalen. 
Der du også selvsagt kan 
hente en, hvis du skal til 
Lodalen. 
 
Lekende lett 
For å benytte seg av 
Oslo kommunes by-
sykler må man registrere 
seg og ha et kort. Det er 

lekende lett å skaffe seg 
et slikt kort. Logg deg 
bare inn på 
www.oslobysykkel.no 
og registrer deg der. Så 
kommer kortet i posten. 
Syklene er utplassert 
over 80 forskjellige ste-
der i Oslo sentrum. Et 
abonnement koster 70 
kroner for sommerse-
songen.  
Alle syklene har gir og 
er spesialdesignet i blått 
og hvitt. 
 
Låne i tre timer 
Tar du ut en sykkel fra et 
stativ kan du låne den i 
tre timer. Når tiden er 
ute må du sette den fra 
deg i et ledig stativ. Så 
kan du ta en ny sykkel 

for ytterligere tre timer. 
Leveres ikke sykkelen 
etter de tre timene, kan 
den bli registrert som 
stjålet.  
Ønsker du mer informa-
sjon om bysykkel i Oslo 

kan du gå inn på nettsi-
den til bysykkel. Der står 
alt du trenger å vite, 
samt hvor de forskjellige 
stativene er plassert. 
www.oslobysykkel.no 
 

 Dag-Arne Johansen 

Stativet for bysykler står ca 150 meter ovenfor hovedporten i 
Dyvekes vei, ved bussholdeplassen Lodalen. 
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En 14-boggi falt 
ned fra løftebuk-
ken på Grorud 
for noen dager 
siden. Bare flaks 
hindret at det 
ikke ble en døds- 
ulykke.  
 
Det er fortsatt ikke klart 
hva som var årsaken til 
at boggien falt ned. 
Hovedverneombud 
Svein Kjørås sier i en 
kommentar at det er mye 

farlig arbeid i verkstedet. 
Denne hendelsen kunne 

blitt en svært alvorlig 
ulykke. Det var viktig at 

gutta brukte vernerekk-
verket rundt boggien. 
 
Må rapportere 
Arbeidstilsynet har vært 
på befaring, og pålagt 
bedriften og sjekke alle 
låseanordninger for hjul 
på løftebukkene i boggi-
verkstedet. Mantena må 
svare ut til Arbeidstilsy-
net hvilke ytterligere til-
tak som skal gjøres in-
nen 18. juli . 

Nils Bull 

Foto: Glenn Noss 

Bare flaks hindret en dødsulykke. Rett før boggien tippet var 
det folk under den... 
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Hytte 6 på Hvaler er den av hyttene som er i dårligst forfatning, og det 
har lenge vært ønske om å bytte den ut med en ny. Nå er prosessen i gang, 
og går alt etter planen står det en ny hytte 6 på 65 m2 på plass fra somme-
ren 2009. 
 - Konsulent-
firmaet som 
skal ta seg av 
dette har fått 
byggemel-
dinga, om 
dem har sendt 
det videre til 
kommunen er 
jeg ikke helt 
sikker på, men 
vi vil komme i 
gang med pro-
sessen så fort 
som mulig så 
ei ny hytte 
kan stå ferdig 
neste sommer, sier leder 
av feriehjemmet Torkil 
Greging.  
Det er det samme konsu-
lentfirmaet som tok seg 
av alt det praktiske med 
bygginga av sanitærhu-
set. 
 
Det har lenge 
vært et ønske 
å få byttet ut 
den gamle 
hytte 6 med ei 
ny. Hytta har 
bare ett sove-
rom, og er 
derfor ikke så 
populær som 
de andre, selv 
om den ligger 
fint til. Det er 
også en del 
dårlig panel.  
Den nye hytta 
vil være på ca 
65 m2 og ha 

tre soverom, samt kjøk-
kenkrok og stue i ett. 
Hytta vil få overbygget 
terrasse, og bli liggende 
på akkurat samme plas-
sen. 
 
Rives på dugnad 
Når sesongen 2008 er 

ferdig vil, hvis alt går 
etter planen, hytte 6 bli 
revet på dugnad utpå 
høsten engang, forteller 
Greging. 
Det er usikkert hvor mye 
hele dette prosjektet vil 
koste, det får vi svar på 
etter hvert, men fore-

ningsstyret har godt god 
for at prosjektet blir satt 
i gang.  
 
Hytte 4 
Hytte 4 ligger litt dårli-
gere til, men er i bedre 
stand. Valget falt altså 
på å bytte ut hytte 6, 
men det er gjort en del 
rundt hytte 4 også. Blant 
annet er det hugget ned 
en del trær rundt hytta, 
og området rundt er dre-
nert, så den myra som lå 
rundt hytta er nå borte.  
- Det er  tørt og fint der 
nå, sier Greging.  
 
Båtene til reparasjon 
Det ligger normalt fire 
båter til fri disposisjon. 
Men Greging forteller at 
det vil variere litt utover 
sommeren fordi noen av 
dem må til reparasjon. 
 
Mer og mer populært 
Solhell har blitt mer og 
mer populært. Det er fle-
re medlemmer enn noen 
gang som nå ønsker å 
bruke ferien sin på Sol-
hell. Det gleder en stor 
entusiast seg over.  
- Det er moro at så 
mange trives på Hvaler, 
og derfor vil vi gjøre det 
enda bedre, sier Torkil 
Greging. 

Dag-Arne Johansen 

Denne hytta, nr 6, er snart historie. Går alt etter planen er det klart for 
utleie i ny hytte neste sommer. 

Foto: Ove Hansen 

Flere og flere medlemmer ønsker seg til Hvaler. Her er utsikt ned mot 
båthuset og brygga vår.      Foto: Ove Hansen 
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Bredbånd eller 
mobilt bred-
bånd? 
Jeg vil anbefale at vanli-
ge brukere av Internett 
som betaler tjenesten 
sjøl går over til mobilt 
Internett. Jeg gikk i tele-
butikken og kjøpte en 
pakke som kosta ca 1200 
kroner med bindingstid 
på 12 måneder fra Net-
com. 
Connect Fritid lar deg 
surfe så mye du vil mel-
lom kl 17 00 og 08 00 på 
hverdager, og hele døg-

net i helgene.  
 Tjenesten koster  99 

kroner per måned. 
For en vanlig bruker av 

Internett tror jeg ytelsen 
er fullt ut tilfredsstillen-
de. Du kan se TV pro-
gram og så videre på 
nettet med dette fritids-
abonnementet. I tilegg 
kan du koble deg opp til 
Internett andre steder 
enn hjemme bare du har 
PC. Du kan bare koble 
opp en maskin om gang-
en med dette abonne-
mentet. 
Telenor, Tele2 og ICE 
har også mobilt bred-
bånd. 

 
Nils Bull 

Internett behøver ikke å koste så mye hvis du finner gode alter-
nativer.     Foto: Dag-Arne Johansen 

Gokart-kjøringa har blitt en populær aktivitet, og 
det kjøres i mange timer. Det kreves stor konsentra-
sjon og mye hard jobbing ligger bak resultatene. 
Resultatlista ble seende slik ut etter seks timer: 
1. Speed Trans  313 runder 
2. Stop’n Go   312 runder 
3. Snabb Grabbar  306 runder 
4. Speed Trans1  305 runder 
5. CargoNet 1  300 runder 
6. CargoNet 2  300 runder 
7. Team Tinex  296 runder 
8. 08    295 runder 
9. CargoNet 3  291 runder 
10. Sjefs Laget  276 runder 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JIL Grorud har igjen vært på Rudskogen og lekt seg. I slutten av mai 
gikk racet av stabelen, med idrettslaget som arrangør. 10 lag deltok. 

En stolt representant fra vinnerlaget Speed 
Trans, Øystein Egeberg med trofeet 

Foto: Glenn Noss 
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Vi har stilt fem medlemmer på Grorud følgende spørsmål: 
Årets lønnsoppgjør har gjort oss noen kroner rikere, og vi spør: 
Hva skal du bruke alle pengene på, og er du tilfreds med resultatet 
av oppgjøret? 

Av Glenn Noss 

 
Øystein Egeberg, MiTrans, 
avdeling gult materiell:   
Jeg bruker det meste av pengene 
mine på bil, og jeg er ganske 
fornøyd med årets oppgjør. 

Odd Vidar Tenold, Mantena, 
hjulavd:  
Bruker pengene på reise til 
Thailand. Det er nok å bruke 
pengene på, og jeg syns oppgjø-
ret er som forventet. 

Ivar Stubbrud, Mantena,  
boggiavd:  
Lønnsøkningen blir spist opp av 
skatter og avgifter. Jeg er sånn 
passe fornøyd. Syns ikke den 
summen er mer enn vi behøver 
å ha med det utgangspunktet vi 
har. 

Sere Nguse. Mantena,  
hjulavd:  
Skal bruke pengene på ferie, og 
er passe fornøyd med årets  
lønnsoppgjør. 

Sigurd Ossletten. Mantena, 
serviceavd:   
Kronene blir borte på polet sånn 
som resten av pengene gjør. Alt 
i alt ikke så galt oppgjør. Men 
syns fagarbeidere bør gå opp 
enda mer, slik at vi lettere kan 
tiltrekke oss gode fagarbeidere. 
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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 
www.verkstedarbeideren.no 

Takk for oppmerksomheten på 
min 75-årsdag. 
Hilsen Egil Stobbe 
 
Hjertelig takk til Verkstedarbei-
derforeningen for den fine 
blomsten jeg fikk på min 85-
årsdag. 
Hilsen Jacob Sundby 
 
Hjertelig takk til MiTrans, 
Verkstedarbeiderforeningen og 
kolleger for gaven ved min 50-
årsdag. 
Hilsen Geir Morken 
 
Takk til Mantena, foreningen og 
avdeling 842 for oppmerksom-
heten ved min 50-årsdag. 
Hilsen Trond Momkvist 
 
Hjertelig takk for den fine 
blomsten jeg fikk i anledning 
min 90-årsdag. 
Hilsen Gunnar Fredriksen 
 
Til Verkstedarbeiderforeningen 
v/velferdskomiteen. 
Takk for oppmerksomheten ved 
min 75-årsdag. 
Hilsen Odd Myhre 
 
Tusen takk til Verkstedarbeider-
foreningen for gave og all opp-
merksomhet ved min avgang. 
Og tusen takk til administrasjo-
nen for gave og all oppmerk-
somhet. 
Med mange hilsener fra  
Augusto A. Gomes  

Hjertelig takk til Verkstedarbei-
derforeningen for all oppmerk-
somhet da jeg fylte 90 år den 6. 
juni. Det startet jo allerede på 
foreningens årsmøte 12. mars da 
jeg fikk overrakt et litografi av 
de forskjellige verkstedmiljøer. 
Den 6. juni fikk jeg en flott 
blomsteroppsats som prydet min 
leilighet i flere dager. Takk for 
alt sammen. 
Reidar Haugerud 
 
Hjertelig takk for all oppmerk-
somhet og hyggelige hilsener 
ved min avgang som pensjonist 
fra Mantena Grorud. 
Hilsen Mathias Wehus 
 
Tusen takk til gutta i avdeling 
3842 i anledning vårt bryllup. 
Rune Petterson 
 
Jeg vil takke Mantena, Verk-
stedarbeiderforeningen og ar-
beidskolleger for en koselig 
sammenkomst og gaver ved min 
fratreden som pensjonist. 
Hilsen Kåre Devik 
 
Takk for oppmerksomheten på 
min 80-årsdag. 
Hjertelig hilsen Bjarne Ness 

Hjertelig takk for oppmerksomhe-
ten på min 70-årsdag. 
Arne Lillevold 
 
Hjertelig takk for oppmerksomhe-
ten ved min 60-årsdag. 
Hilsen Asle Haugli 
 
Takk til avdeling 24, Verkstedar-
beiderforeningen og Mantena for 
gaver og oppmerksomhet på min 
50-årsdag. 
Hilsen Trond Randen 
 
Takk for all oppmerksomhet i for-
bindelse med min 50-årsdag. 
Hilsen Svein Erik Bråthen 
avdeling 3842 Mantena Grorud 
 
Tusen takk for oppmerksomheten 
i anledning min 60-årsdag 
Hilsen Jon Johnsrud, 
hjulavdelingen, Grorud 

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

† 
 
Hjertelig takk for oppmerksom-
heten ved Håkon Martin Mons-
ruds bortgang. 
Ingrid Monsrud m/fam 
 
Til Statsbanenes Verkstedarbei-
derforening, Oslo 
Hjertelig takk for blomsterkran-
sen til min mann Per Heirengs 
båre. 
Hilsen Lillian Heireng, Siger-
fjordsveien 287, 8400 Sortland 
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