verkstedarbeideren.no

Nr. 4 – desember 2010 - Årgang 64 Utgiver: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo

Ifølge feriehjemstyrets leder Torkil Greging er den nye
hytte 6 på Hvaler klar for utleie til Sankthans, hvis alt går
etter planen. Måneder med venting og byråkrati er over.
Les mer på side 2

Et tre er
ikke bare et
tre
Les mer på side 15

Glemsel, er det
det beste?
Tema: Den spanske borgerkrigen
Les mer på side 6

Etter måneders venting på rivnings- og byggetillatelse er nå endelig
hytteprosjektet på Hvaler i gang. Den nye hytte 6 står forhåpentligvis
ferdig til Sankthans.
kom, med hensyn til tilkjøring av materialer og
så videre. Vi har et par
bakker her som ikke er
helt enkle om vinteren.
- Når ser du for deg at
hytta kan leies ut?
- Snekkerne skal kle hytta utvendig med asfalt,
så gjør vi alt innearbeidet sjøl, ja bortsett fra
det elektriske da, men
målet er å få leid ut fra
Sankthans. Rundt1. mai
tar vi en status på om vi
klarer det, og det vil
komme fram av plakatene vi setter opp for sommerferien 2011. Terrassen starter vi med i mars/
april, planering og annen
pynting tar vi etter hvert,
men det skal gå an å
være der…

Lederen av hyttestyret
på Hvaler, Torkil Greging er et eneste stort
glis om dagen. Etter måneder med byråkrati og
venting er endelig byggeprosjektet på hytte 6 i
gang.
- Vi fikk muntlig rivningstillatelse på den
gamle hytta 22. oktober,
og rett etterpå den skriftlige, og da var vi ikke
seine, forteller Greging.
Rivingen ble foretatt i

samarbeid med de som
skal sette opp den nye
hytta, og det var en relativt grei jobb. Så ble det
planert ut for grunnsålestøping, og siden har det
gått slag i slag.
- Vi ble en måned forsinka, men framdriften er
bra, og jeg er fornøyd så
langt, sier Greging.
– Heldigvis slapp vi å
sprenge, så hele hytta
blir nå liggende på et
solid sandlag med ringmur rundt, forteller han.
Bjelkelaget er nå reist,
og hytta skal kles med
asfaltplater og tak så fort
som mulig slik at det
innvendige arbeidet kan
ta til.
Den gamle hytte 6 er nå histo- - Det var viktig for oss å
rie.
komme i gang før snøen
2

Prisen på hytta ligger
innenfor den ramma som
årsmøtet vedtok i 2010.
Blir populær
Greging tror den nye
hytta blir populær. Det
blir tre soverom, kjøkken og stue i ett, peis og
pipe, og en stor terrasse
på 30 kvadratmeter. En
tredel av terrassen blir
overbygget. Hytta vil
ikke få vann og kloakk
inn, fordi sanitærhuset
ligger rett ved, men det
blir utslagsvask.
I tillegg settes det inn
komfyr og steikeovn.
- Så du er fornøyd?
- Ja, jøss, hytta blir fin
den!
Dag-Arne Johansen

Foreninga har vedtatt følgende uttalelse:

F

Aldri har noen
noe sted foreslått å leveladersjustere uføretrygden før en
når alderspensjonen. Striden
om
levealdersjustering handler om
Foto: Mats Johannesen alderspensjon
for uføre.
Stortingets vedtak våren 2010 er midlertidig innføring av levealdersjustering av alderspensjon for
uføre. Det er uttrykkelig sagt at dette gjelder inntil
ny uførepensjon skal behandles. Det er nå det avgjøres om levealdersjustering skal innføres for uføre.
Ved levealdersjustering av alderspensjon for uføre vil uføretrygden synke i prosent av inntekten etter hvert som levealderen stiger for de enkelte årskull
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo er
klar på at LO må gå til politisk streik dersom
kongressens krav ikke innfris.

ramtidas
uføretrygd
er til behandling i departement og regjering. Et kutt i
uføretrygden
vil være et slag
i ansiktet på de
av våre medlemmer som
må forlate arbeidslivet på grunn av sykdom og
uførhet. Vi minner om at 4 av 10 som går av med
alderspensjon er uføretrygdede.
LO kongressens vedtak om uføretrygden er som
følger: "LO mener ytelsene for uføre må ligge
minst på dagens nivå. LO kan dermed ikke akseptere at uførepensjon erstattes med uførestønad som
beskattes som arbeidsinntekt. LO kan heller ikke
akseptere at levealdersjustering innføres for uføre.
De har ingen mulighet for å jobbe videre for å unngå tapet". Det at det foreslås at uføretrygden skal
skattes arbeidsinntekt har store konsekvenser for
oss som har rett på offentlig uføretrygd. Offentlig
uføretrygd sikrer den enkelte 66 % av sluttlønn,
med denne skatleggingen så får store grupper med
offentlig uføretrygd titusener i redusert inntekt.
Vi vil presisere følgende:
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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

Tapte dagsverk på
grunn av egenmeldt og
legemeldt sykefravær
for arbeidstakere 1669 år, viser ifølge Statistisk sentralbyrå at
trenden er nedatgående. Nedan følger noen
eksempel.
Harald Christiernin,
verkstedarbeider,
Mantena Stavanger

For alle næringer: vises til en
forskjell mellom 2:e kvartal 2009
og 2:e kvartal 2010 fra 7,1% til
6,3%.
Hva blir nå dette for ulike bransjer i Norge?
For Industrinæringer: i Norge
vises til en nedgang fra 6,8% til
6,0% for samme periode.
Bygge og anleggsvirksomheter:
Nedgang fra 7,4% til 6,1%.
Varehandel, reparasjon av motorvogner: Nedgang fra 6,7% til
6,0%
Helse og socialtenester: Ligger i
utganspunkt høgst i statistikken
men nedgangen er fra 9,1% til
8,4%
Informasjon og kommunikasjon: har lavest prosent og en
nedgang fra 4,8% til 4,1%.
Detta er bra og viser at vi er friskere enn i tidligere år. I denne
statistik er 1 prosent egenmeldt
korttidsfravær, mens 7 prosent er
legemeldt fravær. Kvinner har en
høyere sykefraværsprosent enn
menn. Det er særlig det legemeld-

Foto: Dag-Arne Johansen

te sykefraværet som er høyere, og
sykdom i forbindelse med svangerskap er sannsynligvis noe av
forklaringen på forskjellen.
Over halvparten av voksne har en
sykdom eller skade. Til tross for
sykdom, skavanker og funksjonsproblemer sier 8 av 10 at de har
god helse. Siden midten av 1980tallet er det færre eldre som har
funksjonsvansker og helsen til
godt voksne menn har bedret seg.
En del sykdommer øker i utbredelse. Det gjelder i hovedsak
muskel- og skjelettlidelser, noen
kreftformer, og psykisk betingede
plager særlig blant unge. De
nevnte lidelsene er blant hovedårsakene til sykefravær blant arbeidstakere og uføretrygding.
(SSB)
Statistikken viser at fravær grunnet sjukdom er høgre i Norge enn
i for eksempel Sverige. Svaret på
dette er nok at muligheten for fravær er betydelig bedre i Norge. I
internationell velferdsindeks kan
en se at for eksempel USA troner
helt i topp i BNP, men at den
klassemessige skeivfordelingen
av resurserne gjør et USA havner bak mange europeiske och
nordiske land i velferdsindeksen.
Norge har et høgare fravær enn
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mange andre land men troner
samtidigt veldig høgt i densamme
indeksen. I Norge er det derved
lov at bli hjemme ved sjukdom,
mens en i land med lav skoring i
velferdsindeksen må pallre seg på
jobb med sjukdom i kroppen.
(sjukenærvar) Dit er Sverige nå
på vei med en svekket velferdsstat og en overklass som øker sin
formue på arbeidernes bekostning. Enda vises ikke dette i velferdsindeksen, da det trots alt er
en stor forskjell mot eks. USA.
Det norske folk har gode vilkor
ved sjukdom. Det är en del av
velferdsstaten og er en politisk
vilje. Det finnes andre politiske
viljer som vil kutte i velferden.
Om vi arbeidere skal klare at forsvare vår velferd gjenstår at se,
men det kommer an på vår felles
styrke gjennom eks. organisasjonsgrad og personlig bevissthet
i disse spørsmål.
«IKKE NOE ER OSS GITT,
ALT ER VÅRT VED FELLES
KAMP GJENOM MANGE
ÅR!»

27. oktober gikk alarmen over hele verkstedet klokken 12.00.
Det ulte og peip over hele verkstedet, personer tøyt ut fra alle mulige
og umulige plasser. Så det var tydelig at dette ble tatt på alvor. Noen
tenkte vel at dette måtte være en øvelse, men ingen alarmer er falske.
Øvelse eller ikke, her var det bare å ta bena fatt og komme seg i sikkerhet.
Kathrine Gonella
Industrivernleder
Grorud

V

el ute var det nok noen som
tenkte sitt, er det mulig og
gjøre dette på en dag som i dag,
det regnet og var skikkelig ufyselig ute. ”Brr, håper vi ikke blir
stående lenge.”
Etter vel 3,5minutt er hele verkstedet tømt for folk - veldig bra.
Industrivernet møtte på sine vante
plasser, ordensvernet ”tøyt” til
portvakta for å bistå, mens resten
av personalet møtte på brannstasjon. Her var det forholdsvis hektisk, røykdykkergutta hoppet i
klærne, førstehjelpsgruppa samlet
sammen utstyr, branngutta kastet
seg i brannbilen. Vi var klare til
innsats.
Stopp, dette er bare en øvelse, ta
en runde rundt bygningen og se
om alle er ute og at rømningsledere har full oversikt!
På møteplassene var det folksomt, pluss at det var blitt noen
flere møteplasser enn vi egentlig
har, dette ble en kjempeutfordring
for personalet i portvakta. Det er
seks forskjellige møteplasser
rundt verkstedsområdet, men nå
var det plutselig blitt elleve, og
dette bød på noen utfordringer.

Illustrasjonsfoto: Dette bildet er hentet fra en øvelse Industrivernet hadde på
Borre ved Horten.
Foto: Dag-Arne Johansen

Portvaktgutta svetta og skrev.
Hvor er du??? Hvor mange personer er der??? Er alle ute??
Telefonen kimte og ula, ”phu”
dette var noen krevende minutter.
Portvakta med tilhørende personale klarte seg veldig bra tross alt
kaoset som blir ved en slik hendelse.
I alt ble 410 personer evakuert,
og det er mange.
Alarmen ble avstilt etter 17 minutter. Til alle kalde og våtes
lettelse, som stod ute og ventet på
beskjed om å kunne gå inn igjen.
Etter en evaluering, ble røm5

ningsleder, brannvernleder,
brannansvarlig og industrivernleder enig om at det er noen utfordringer som må jobbes med.
Dette var kun en øvelse, neste
gang kan det være reelt!

Tore Mentyjærvi skriver her, eksklusivt for Verkstedarbeider’n, to artikler om den spanske borgerkrigen. Tore har fått anerkjennelse, til og med fra NRK,
for sin genuine interesse for historiske temaer.

Ofte er det lett å tenke at en vond opplevelse må glemmes og forsvinne. Tempus Fugit, sies det, på norsk er det blitt til at tiden leger alle sår.
Tore Mentyjærvi

navn under borgerkrigen aldri fått anledning til å

kvem glemsel, og under

Leder Salgsperso- og de påfølgende 40 års hedre sine døde eller til å sløret beveger sterke og
nalets fagforening i diktatur slipper straffesørge offentlig.
bitre følelser seg.
NJF
forfølgelse. De på venst- I Spania har det kommet

Men, iblant er opplevelser så voldsomme, så
vonde og vanskelige at
det ikke er mulig å fortrenge og glemme. Tiden
leger ikke, og det vonde
vil hjemsøke deg i all
fremtid om du ikke gjør
noe for å bearbeide det.

residen var for lengst

en ny lov om historisk

Ofte må du få fortelle
historien mange ganger
før minnet blekner og
blir mindre farlig, det tar
tid og det krever at minnet bearbeides, tas frem i
lyset selv om det er
skremmende og gjør
vondt…
Slik er det for mennesker, kan det være mulig
at det samme gjelder nasjoner og folkegrupper?
Da Franco endelig døde,
og Spania tok steget tilbake fra diktaturet til
demokratiet, inngikk
høyresiden (Francos
gamle garde) og venstresiden (forfulgt siden borgerkrigen) en glemselspakt. De som hadde begått overgrep i Francos

Benrester fra massegraver, funnet av lokalbefolkningen.
Folk finner stadig rester av ofrene fra borgerkrigen i området.

Landsbyer er ennå i
dag, nesten 75 år etter,
delt etter borgerkrigens
skillelinjer og Franquistiske familier og republikanske familier har
lite godt å si om hverandre enda..
I Arandiga, et sted de
færreste har hørt om,
ligger en av de utallige
massegravene som er
strødd over Spania.
Landsbyen Arandiga falt
umiddelbart i Francos
opprøreres hender i juli
1936. Landsbyens fagforeningsrepresentanter og
politisk aktive trodde
ikke de hadde noe å
frykte, de hadde jo ikke
gjort noe galt, men
uskyld var ingen formildende omstendighet i
Francos Spania.

Åtte ble arrestert, de
ble grovt torturert, og på
minne som gjør at Fran- morgenen den 25. august ble de åtte kjørt fra
cos monumenter i stor
grad er blitt fjernet, men rådhuset i åpen bil. Terloven er uklar og Spani- ror, det å sette et eksempel, var en del av formåas borgerkrig svøpes
fortsatt i et slør av ube- let. Alle skulle se de

straffet med konsentrasjonsleire, eksekusjonspelotonger og garotte…
Og, i motsetning til
Franquistene hadde de
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mishandlede bli kjørt til
sin død. De ble kjørt et
lite stykke ut av landsbyen til en liten slette mellom Aragons forrevne
fjell. Her ble lokale sosialister tvunget til å grave
en grav, og de åtte ble
henrettet ved skyting.
Poenget var at alle skulle
vite hvordan det ville gå
med dem som våget å
opponere mot fascismen.

dig begravelse uten
prest, og fått reist et
minnesmerke der de lå i
massegrav.

Men, ingenting var
over.
De henrettedes familier
ble hundset og trakassert
under borgerkrigen og
etterpå, de måtte for alltid leve med stigmaet.
De var ”Rojos”, og derfor mindreverdige.

fram i lyset og bearbeides, slik et individ ville
bearbeidet et traume,
inntil det skjer, vil Spania slite med en tung,
Men, de får lite oppmerksomhet, og Spani- om enn uutalt, bør……
as høyrepartier er rasende, de vil at overgrepene
skal glemmes, massegravene skal ligge som de
Men, stille bryter de
frem, følelsene som kan lå. Ingenting skal rettes
undertrykkes, men ikke opp, ingen dommer omforsvinner så lenge trau- gjøres, ingen dømmes
Og, der skulle man tro maet ikke har blitt bear- for sine forbrytelser.
historien ville ende,
beidet.
Spania har en lang vei å
borgerkrigen tok slutt,
gå før sårene fra borgerdiktaturet ble innført, og De henrettedes familier krigen leges, enda i dag
de utallige massegavene har nylig åpnet massesplittes Spania av dette
graven, uten støtte eller
ble dekket av vegetahjelp fra det offentlige. og bitterhet og hat ligger
sjon…
nært overflaten. Før
De har fått identifisert
ofrene, gitt dem en ver- spørsmålet endelig tas
7

Elven Ebro har i alle tider vært viktig, som handelsvei, men også som
et naturlig hinder som har gjort at den i mange tider har vært grense og
frontlinje.
sted, om den andre verdenskrigen
hadde brutt ut noe tidligere ville
Leder Salgspersonalets
den spanske regjeringen, som jo
fagforening i NJF
allerede var i krig med Fascistene, være en naturlig alliert for
Da Franco i mars/april 1938 satte England og Frankrike og kunne
dermed endelig fått våpenhjelpen
i gang Aragon offensiven tvang
han den folkevalgte regjeringens som behøvdes.
tropper tilbake bak elven Ebro,
I hemmelighet marsjerte de opp
men kom ikke videre i den retningen. Han lyktes derimot med å hærstyrker mot Ebro, de gjemte
dele republikkens område i to ved dem i dalene cirka en dagsmarsj
å slåss seg ned til middelhavskys- unna elven, overraskelse var
ten og skilte Madrid og Barcelona
fra hverandre. Situasjonen for
den spanske republikken var desperat. Takket være enorm militær
hjelp fra Italia og Tyskland hadde
Franco herredømmet i luften,
overvekt av panserstyrker og artilleri… Den folkevalgte spanske
republikanske regjeringen, derimot, led sterkt under nonintervensjonsavtalen og manglet
det meste.
Tore Mentyjærvi

Den spanske republikken trengte en seier, de behøvde å vise at
de hadde evne til å slå tilbake og
de behøvde å forene de to delene
av territoriet sitt igjen… Det er
også sannsynlig at de ønsket å
vinne tid, slik at borgerkrigen
skulle vare til den forventede krigen mellom England/Frankrike
og Tyskland/Italia skulle finne

svært viktig for å kunne lykkes.
Over 10.000 mann ble i stillhet
samlet sammen og gjort klare til
angrepet. Den 24. juli 1938 satte
soldatene seg i bevegelse i retning Ebro og den 25. juli på natten begynte overfarten til den
andre siden. De krysset elven i
småbåter, mens ingeniørtroppene
8

jobbet på spreng for å bygge pontongbroer så også kjøretøy skulle
kunne komme over.
Hvem som krysset Ebro først er
vanskelig å vite sikkert, men er et
spørsmål som er av interesse for
oss skandinaver. Noen kilder,
som for eksempel den britiske
frivillige i den 15. Internasjonale
Brigaden, George Wheeler, er
klare på at spanske tropper under
kommando av Enrique Lister

skulle få æren av å være de første
som tok tilbake land fra Fascistene.
Men det finnes også andre kilder
som sier at skandinaver og Katalanske soldater var de første over
eller at Thälmann Brigaden, der
de fleste skandinavene slåss, var

vanlig at de som finner
døde legger dem der.

og dermed lå Gandesa
så nært, men kunne like
gjerne vært milevidt borte, byen lot seg ikke ta.
Det ble voldsomme
kamper om fjellene
rundt Gandesa. Rundt
De oppnådde å overhøyder med betegnelser
raske Francos styrker
som 481, 705 og 666
langs mesteparten av
bølget kampene fram og
fronten og presset seg
innover i landet. Imidler- tilbake og utallige liv
tid var det mye som ar- gikk tapt.
beidet mot dem. De var
lett utstyrt da det var
Da overraskelsen på
Franco siden hadde gitt
umulig å krysse elven
med tunge våpen, og de seg kastet Franco enorme styrker inn for å knusto derfor med gamle
se republikkens offensiv,
geværer mot tanks, fly
og tungt artilleri. Sult og og sakte men sikkert ble
tørst led de sterkt under, republikkens styrker
slått tilbake. Joan
med elven bak seg var
det vanskelig å få forsy- Guasch Marti kom leninger frem, og italiens- vende tilbake over elven,
ke og tyske fly i Francos men høyrebeinet hans lå
tjeneste angrep stadig og igjen. George Wheeler
ble tatt til fange og tilgjorde det praktisk talt
brakte de neste syv måumulig å komme over
nedene i konsentrasjonselven i dagslys.
leir. Flere Norske frivilI følge veteranen Joan lige døde her.
Guasch Marti, som
slåss i en enhet som spø- Rolf Eriksen, som hadde vært med på arbeiderkefullt ble kalt
olympiaden i Barcelona i
”Tåteflaskebrigaden”
1936, ble såret her og
ettersom soldatene der
var forferdelig unge, var brakt til sykehus i Valencia der han døde av
himmelen svart av fly.
Republikkens framryk- skadene. Einar Juul Petking gikk bra et stykke, tersen døde her, nøyaktig hvor vil vi vel aldri få
men det viktige målet,
knutepunktet Gandesa, vite, og levningene hans
har aldri blitt funnet…
som ville ha latt dem
kutte Francos forsyningslinjer, klarte de
Kanskje er han blant
ikke å ta. De nådde så
de mange uidentifiserte
døde som ligger i et fellangt som til Corbera,
derfra ser man Gandesa les gravkammer i Les
klart over en liten slette. Camposines et stykke
bak den gamle frontlinMen Francos styrker lå jen? Da vi var der i okgodt befestet på høydene tober 2010 sto en bæreomkring og kunne kont- pose med menneskebein
rollere landskapet derfra, utenfor døren, det er
først. Det er altså fullt
mulig at det var Nordmenn blant de første
som krysset elven for å
slåss mot Franco.

El Ejército del Ebro,
rumba la rumba la
rumba la.

Tusenvis av døde ligger
enda rundt på jordene og El Ejército del Ebro,
i fjellene ved det som
rumba la rumba la
var Ebro fronten.
rumba la
una noche el río
Det er en merkelig fø- pasó,
lelse å stå i ruinene av
Corbera. Akkurat som
Ay Carmela!
Belchite har Corbera
Ay Carmela!
aldri blitt bygget opp
una noche el río pasó,
igjen og de sønderskutte
husene gjemmer mange Ay Carmela! Ay Carmela!
tragiske historier. I et av
dem er kjelleren der en Kilder:
del tilfangetatte amerikanske frivillige ble
George Wheeler, ”To make
holdt inntil de ble ført
the people smile again”
bort av fascistene og
henrettet neste dag. Mas- Patrick Turnbull, “The Spansegraven der de ligger er ish Civil war 1936-39”
ikke langt unna, men i
Ken Bradley, “International
den betente politiske si- Brigades in Spain 1936-39”
tuasjonen i dagens SpaRolf Sæther og Jo Stein
nia har man ikke villet
Moen “Tusen Dager, Norge
åpne den.
og den Spanske Borgerkrigen”

Så, når jeg står i ruineMøte med veteran Joan
ne av Corbera og ser
Guasch Marti fra
utover sletten der Gan- ”Tåteflaskebrigaden”
desa ligger, så nær, men
akk så fjern, er det som
om jeg kan høre sangen
fra de marsjerende soldatene på vei hit fra
Ebro Elven mot en uviss
og ublid skjebne…

9

Jernbanens Idrettslag Grorud har gjennom Verdens Barn to fadderbarn
i Romania. Dette er noe som startet for flere år siden. De to vi har i dag
er Petronela Novacovici og Madalina Sincariu.
Begge foto: Birger Opås
Petronela er født den 17.
januar 2003. Hun er psykisk utviklingshemmet
og bor i en sigøynerlandsby litt utenfor Resita. Det huset de nå bor i
er lånt av en onkel, men
nå har idrettslaget sammen med flere andre
sponsorer gått inn hjulpet dem slik at de har
fått bygget et eget hus
etter at de fikk tomt der
av kommunen. Hun har
fire søsken, den yngste
er ikke mer en to år. Faren er skadet i høyre arm
og kan ikke arbeide normalt, men driver litt
Petronela Novacovici er født 17. januar 2003
transport med hest og
kjerre.
Moren er også mor og fem søsken. Hun
Madalina
psykisk utvik- er interessert i å skaffe
Sincariu
er født 4. lingshemmet. seg en utdannelse. Mooktober
ren sliter med å tjene
Vi har gjen1995
penger for og betale leie
nom flere år
og mat til alle i familien.
bidratt med
ekstra penger utover det
vi gir gjennom vårt fad- Nå har vi fått beskjed fra
Pafcafsenteret i Resita at
derskap til dem.
moren ofte er nede for å
få med seg mat til famiMadalina er født
lien. Da vi var nede i fjor
04.10.1995. Hun er
svært flink på skolen og høst gjorde vi en avtale
bor i en liten leilighet i med en lokal kjøpmann,
Resita sammen med sin og betalte for at de skul-
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le få brød i flere måneder. Dette er en avtale
som Pafcafsenteret har
fortsatt med.
Undertegnede var med
på en reise som ble arrangert av Verdens Barn
for å besøke våre fadderbarn i høstferien 2007 og
2009. Det var en opplevelse og se hvordan de
drev dette senteret i Resita. De hadde noe bistand av sosialarbeidere
fra kommunen, men
mange som arbeidet på
senteret var ungdommer
som tidligere hadde vært
der som barn.
Vi håper at idrettslaget
kan fortsette å bidra med
midler slik at noen av de
som trenger hjelp får det.
Birger Opås

1. desember:
TIL ALLE ANSATTE
Jeg har gleden av å informere om at bedriftens
årlige julefest skal feires
på Steakhouse Argentina
den 20. desember. Det
vil være hyggelige juledekorasjoner og et lite
orkester kommer til å
spille hyggelige julesanger.
Det er altså tid for å
slappe av og nyte kvelden! Bedriftens viseadministrerende direktør
kommer til å være utkledd som julenisse og
vil tenne juletreet.
Dere kan gjerne gi presanger til hverandre,
men pass på at de ikke
koster
mer enn 200 kroner..
Jeg ønsker dere og deres
familier en fredfull advent.
Tina Johansen
Personalansvarlig

2. desember
TIL ALLE ANSATTE
Det var ikke meningen
at gårsdagens melding
skulle utelukke våre tyrkiske kolleger. Vi vet at
deres helgedager ikke
fullstendig samsvarer
med våre. På grunn av
dette kommer vi til å
kalle tilstelningen for
"årsavslutningsfest" fra
nå av. Det blir dessuten
verken juletre eller julesanger.
Jeg ønsker dere og deres

familier en hyggelig
stund fremover.

Tina Johansen Galehusansvarlig ens vei. Det vil bli satt

9. desember
TIL ALLE ANSATTE
Tina Johansen Naturligvis kommer vi
Personalansvarlig til å ta hensyn til ikkerøykere og bruke en tung
3. desember
gardin som kan avdele
TIL ALLE ANSATTE festsalen. Alternativt vil
Jeg vil vise til et diskret vi plassere røykerne i et
tips fra et medlem i Ano- telt utenfor restauranten.
nyme Alkoholikere, som
krever et "tørt" bord. Jeg Tina Johansen
er glad for å kunne opp- Ansvarlig for personalundertrykkelse
fylle dette ønsket, men
vil samtidig påpeke at
anonymiteten ETTERPÅ 10. desember
ikke vil kunne garante- TIL ALLE ANSATTE
res. Dessuten vil det ikke Vegetarianere! Jeg har
bli anledning til å gi ju- bare ventet på å høre fra
legaver, da fagforening- dere! Vi gir fullstendig
en har protestert og an- faen i om det passer dere
ført at 200 kroner er for eller ikke. Vi går på
Steakhouse!!!! Hvis dere
mye penger å bruke på
vil, kan dere for min del
dette.
Tina Johansen gjerne reise til månen for
Ansvarlig for personalforskning at dere den 20. desember
skal få sittet så langt borte fra "dødsgrillen" som
7. desember
TIL ALLE ANSATTE mulig. Nyt salatbaren og
Jeg har klart å få reser- spis rå tomater!! Forresvert et bord langt borte ten har tomater også føfra buffeen for våre
lelser! De skriker når
medlemmer av Grethe
man skjærer i dem, jeg
Roedes Vektklubb, og et har selv hørt det!! Der
bord nær toalettene for fikk dere!!!
alle gravide. Homofile
Jeg ønsker dere alle en
får sitte ved siden av
jævlig jul, drikk dere
hverandre. Lesbiske be- stup fulle og gå i koma!!
høver ikke sitte samme
med de homofile menne- Hilsen "bitchen" i tredje etasje!!
ne, men får et bord for
14. desember
seg selv. De homofile
TIL ALLE ANSATTE
skal selvsagt få en
blomsteroppsats på sitt Jeg er sikker på at jeg
snakker på vegne av oss
bord.
alle når jeg håper at Tina
Er dere fornøyde nå?
Johansen er på bedring11

pris på om dere hjelper
til og sender mange
"God bedring"-kort til
psykiatrisk avdeling på
sykehuset. Ledelsen har
for øvrig bestemt at det
ikke blir noen fest den
20. desember.
Dere får i stedet fri denne dagen på bedriftens
bekostning.
Fredrik Lindstrøm
Fungerende personalansvarlig

En kan ikke gjøre alle
happy…
Jeg vil med denne historie takke for meg i arrangementkomiteen i
Lodalen vedrørende julebord og vår/høstfest.
Med hilsen Laila Anita
Holtet

sen fant sted, ut av bilen. Her var
Vel framme på Lahaugmoen ble det bare å henge i, dette skal gå
det en kjapp brifing fra Oslo
fort.
brann og redning med Robert Corell i bresjen. Her var det ingen
Vann fra bil, inn på grenrør, vikjære mor, om noen skulle tro
dere ut til innsatsslanger. Når detdet.
te var i boks var det bare å jobbe
Kathrine Gonella
- Kjør brannbilen bort fra øvelpå videre, bilen blir tom for vann
Industrivernleder
seområde, dere får beskjed når
etter en stund, og da må vi ha
Grorud
alarmen går!
vanntilførsel fra vannpost.
Så var det bare og hoppe inn i
”Tjohei” hvor dette går, her var
bilen for brannmannskapene
det mange flittige ben og armer
I hovedsak var det røykdykkerne (slangelaget), og kjøre bort fra
som jobbet og jobbet, dette er en
som skulle trene, med hjelp fra
området. Gruppa brifet seg selv, slitsom og ”våt” jobb.
resten av branngruppa.
med myndig kommando fra
- Dette tar for lang tid, tordnet en
De som er i branngruppa har en
brannbilens sjåfør Arne Wilhelm- stemme!!!!
kjempejobb å gjøre i forkant for sen.
- Rydd sammen alt, så starter vi
at røykdykkerne våre kan gjøre
- Du og du gjør det og du gjør
på nytt.
sin oppgave. Branngruppa har
datt!
ansvaret for brannbilen, og at
”Ok”, oppgavene var fordelt så
Så var det og starte fra skrærts, ut
slanger med alt som hører med er var det bare og vente i ca to mi- med slanger, strålerør, stige, innklart til bruk, slik at røykdykker- nutter før det var i gang.
satsslanger og sikringsslanger.
ne bare kan stupe inn og gjøre sin Full pupp inn på øvelsesområde, Stopp! Det brenner i trappa, innjobb.
kjapt overblikk over hvor hendel- sats fra motsatt side.

Torsdag den 14. oktober
var vi en gjeng fra Grorud
som reiste oppover til Lahaugmoen for å øve.
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Nå ble det heftig aktivitet, stopp
slangebrudd, er det mulig! Info til
røykdykkeleder, vann blir borte
noen sekunder, gutter sitt i ro
”ikke” vann.

med slanger, hvem gjør hva.
Greie instrukser. Alt klart, det
gikk på under to minutter. Så
øvelse gjør mester.

de skal gjøre i en gitt situasjon.
Veldig bra utført øvelse.
De som var med på øvelsen var:

Det beste var at Robert var stråHer var det ingen tid og miste. lende fornøyd til slutt, det var en
Stopp igjen: ene røykdykkerlaget sliten gjeng som reiste tilbake til
har meldt om ”mayday” nytt søk, Grorud etter en lang dag på øvelsesfeltet.
hvor var de sist.

Røykdykkerlag:
Roy Johnsrud (Fagleder)
Rune Lie
Arne Herness
Sigurd Ossletten
Terje Holt

Røykdykkerne gjorde en formida- Vi i Industrivernet har det veldig
fint sammen, men vi er helt avbel jobb. Det var en sliten og

Slangelag:
Arne Wilhelmsen

svett gjeng som kom ut av bygningen etter endt søk. De holdt
det gående i 20 minutter.
Røykdykkerne fikk en velfortjent hvil, nå var det bare slangelaget som skulle øves. Bil inn, ut

hengig av å øve. Dette gjelder
både på Grorud og i eksterne
øvelses felt. Vi er jo første innsats
om en uønsket hendelse skulle
oppstå, og da er det betryggende
og vite at det finnes et industrivern som faktisk kan og vet hva

Kristian Hexeberg
Martin Isaksson
Per Rudberg
Yassin Rafiq
Kathrine Gonella

Vi ønsker alle våre medlemmer og forbindelser en riktig god jul og et godt nyttår!
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Mer enn 100 000 arbeidstakere opplever seg trakassert på norske arbeidsplasser. I Sverige antar man at mer enn 20 prosent av selvmordene har mobbing på
arbeidsplassen som viktigste årsak.
Harald Christiernin,
verkstedarbeider,
Mantena Stavanger

underlydende, en gruppe mot en ensom, eller mellom arbeidskamrater.
Husk på det, at er du utsatt for mobbing eller hersing, så er du i farligt
vann, hvis du ikke kommer deg ut av
Rådgiver Olav Reistad i Arbeidstil- det. Ingen klarer seg over tid i en
miljø der en utsettes for trakkasering
synet mener at selvmord med bakog hersing. Ingen klarer å leve et
grunn i mobbing er en hyppigere
orsak til dødsfall enn arbeidsulykker normalt liv som mobbeoffer. Ingen
i arbeidslivet.I Norge dreier det seg klarer seg uten skader etter å ha blitt
utsatt for mobbing over tid. Mange
årlig om ca. 100 personer.
Undersøkelser foretatt av forskerne overlever heller ikke. Det går på
helsa løs! Mange starke mennesker
Stig Berge Mathiesen og Ståle
har blitt nerbrutt i slike miljøer.
Einarsen på Institutt for samfunnspsykologi ved Universitetet i Bergen Professor Berit Ås har hjelpt oss at
definiere herskerteknikken på følviser at hele 14 prosent, mer enn
360.000 mennesker, opplever mob- gende anerkjente måte:
bing som en daglig belastning på
jobben.
Usynliggjøring
Det finnes ulike måter å mobbe noen Usynliggjøring foregår når individer
på. Fra åpen hersing og trakasering, blir bortglemt, forbigått eller
til mer lumske teknikker. Det dreijer
«overkjørt».
seg som regel om forhold mellom
man og kvinne, samme kjønn, sjef til

Jo, det er meget mulig det, men det
får nå målbåndet og tiden vise, for
nå har man sånn etter hvert funnet ut
at miljøplassen skal flyttes tilbake til
utgangspunktet pluss at den berømte,
blanke, grå og ”pene” plasthallen
som jeg skrev så ”pent” om tidligere,
den som var mer til besvær enn begjær, ja den skal også flyttes dit.
AMEN!
I skrivende stund er det ikke noe
som er ferdigstilt enda og jeg vet
ikke i detaljer hvordan det hele skal
bli til slutt, men akkurat DET er det
ikke så sikkert at noen andre vet heller, i det hele tatt, eller? Ikke for å
sparke noen på skinnleggen, for det
er ikke pent. Men det skal etter si-

gende skje en del store endringer her
i og med at kanskje godsvognverkstedet på Alnabru skal flyttes opp hit
til oss, blant annet, og ellers er alt
annet for meg totalt kaos. Men jeg
regner helt sikkert med at de som
sitter på planer og tegninger her vet
hva de holder på med. Vel, vi får da
inderlig tro og håpe at det blir bra til
slutt, like til miljøplassen på nytt
skal tilbake til der hvor den befinner
seg i dag, ja for det kan jo veldig fort
skje når planer og tegninger forandres med et trylleslag og nye ideer og
tanker strømmer på så ”me knapt
kan andast”. Tja, så da kan jeg jo
helt sikkert bruke det ordtaket jeg
startet med at: Frem og tilbake er
14

Latterliggjøring
Latterliggjøring foregår når individers innsats blir hånet, ledd av eller
sammenlignet med dyreatferd.
Tilbakeholdelse av informasjon
Tilbakeholdelse av informasjon foregår når individ av gruppe A, som en
selvfølgelighet, henvender seg til
andre individer av gruppe A, og individer av gruppe B ikke gis informasjon
Fordømmelse uansett hva du gjør
Enten er du for passiv, eller så er du
for pågående. Også kalt dobbelstraffing.
Påføring av skyld og skam
Påføring av skyld og skam skjer
gjennom latterliggjøring, ydmykelser, blottstillelse og ærekrenking.

fortsatt like langt, men blir det like
trangt? Nei, det er vel inn og ut som
er like trangt vel? Jeg bare spør jeg,
sånn i all alminnelighet.!
MERK.!!! Dette innlegget er overhodet IKKE myntet på noen i det
hele tatt, men jeg prøver bare å se
det morsomme og det humoristiske i
enkelte situasjoner og da i enkelte
ting som skjer her hos oss. Hvis
man gjør det, så blir hverdagen så
mye enklere og lettere for alle parter.
Til slutt vil jeg ønske alle en riktig
god jul og et godt nytt år!
Svein Asgrimplass

I fjor sommer kom det inn
et forslag om å felle en diger bjørk rett utenfor kontoret til Birger Opås og
Arild Sennerud til fordel
for parkeringsplasser med
asfalt og motorvarmere.

Men det var bare et skår i gleden
og det var at hu skjæremor hadde
akkurat denne våren fast bolig og
hekkeplass nettopp i denne bjørka, cirka to og en halv etasje over
bakkeplan. Og jeg prostituerte på
det mest veneriske og opptrådte
som de bevingede skapningers
bistandsadvokat og dyrevenn med
den følge at hu skjæremor fikk
beholde leiligheten sin i hvert fall
denne sommeren (så lenge leiekontrakten varte).
Men i sommer som var måtte den
stakkars bjørka til pers okke som,
og det ble rigget til med to gravemaskiner, en hjullaster, en mann
med motorsag og en mann uten
motorsag, og en syv åtte stykker
som var med og bannet.
Det ble sendt ut en evakueringsordre til Birger og Arild i tilfelle
halve bjørka skulle havne inn
tvers gjennom vinduet over skri-

Tekst, foto og tegning:
Svein Asgrimplass

vebord og PCer, den helte nemlig
helt feil vei ser du, og det kunne i
verste fall blitt et helt ufrivillig
opphold på ”Risikohospitalet”.
Noen ganger når Roar Hansen og
jeg driver og herjer på det aller
verste her, kan kanskje tilfluktsrommet i kjelleren være et godt
alternativ i gitte situasjoner he,
he, he. Nå hadde hu skjæremor
fått utflyttingsorde allerede i fjor,
og hun hadde heldigvis vært så
heldig å fått seg en
”kvistleilighet” i OBOS med utsikt over Groruddalen, så jeg regnet med at hun fulgte med i rivingsprosjektet, og at hun hadde
en minnestund etterpå - DAKARS SKJÆREMORA!
Bjørka ble satt i press riktig vei
med gravemaskin og gode ønsker
og foldede hender, og så gikk vi i
gang med en gedigen motorsag
og plutselig sa det KNEKK og
dermed kom hele bjørka deisende
( i riktig retning vel å merke) så
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der sparte vi Oslo Legevakt for
en ekstratur vil jeg tro, ja for der
har de vel nok å gjøre fra før av
om de ikke skulle få inn et par
offer for skogenes vandalere, det
var mer en nok at hu stakkars
skjæremor fikk lide. Bjørka kom
deisende i hundre den, så rede og
skjæreduna og kvist og fjær føyk
rundt ørene på oss, det virvlet
med skjæredun, fjær og tomme
eggskall og bjørkeløv til en dundrende applaus fra halve verkstedet som hadde møtt opp for å følge dramaet, og med nærversblikk.
Jeg regner med at tre maskiner, to
mann, en med motorsag og en
uten, pluss halve verkstedet som
heiagjeng ble mye dyrere enn tidligere budsjettert. Eller hva tror
dere som var med og applauderte
da.?
Tja, det ble nok en dyr applaus,
eller hva?

Returadresse
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening
Mantena AS Grorud
Eilert Smiths vei 1
0975 Oslo
Tel.: 24 08 60 68 Fax: 24 08 60 48
www.verkstedarbeideren.no

Tusen takk til Verkstedarbeiderforeningen for de flotte blomstene jeg
fikk på min 70-årsdag. Vil samtidig få
ønske dere alle en riktig god jul og et
godt nytt år.
Ørnulf Eriksen, far til 2170

En stor takk til Mantena, og alle gode
kollegaer på Verkstedet Grorud gjennom
mange fine og lærerike år!
Alt har en ende og, men jeg kommer til
å savne dere alle sammen.
Hilsen Kjell Sagen
Takk for oppmerksomheten i forbindelse
med min 70-årsdag.
Med hilsen Borger Kvebek

TAKK

Tusen takk for blomster og gaver i anledning min 50-årsdag.
Arvid Mickelson
Takk for all oppmerksomhet og alle
Hjertelig takk for blomsterhilsen på min gaver i forbindelse med min 70-årsdag
og overgang til pensjonist.
85-årsdag.
Hilsen Ørnulf Martinsen
Hilsen Karl Lund

Hjertelig takk til Mantena Lodalen, gutta
i dreiebenken og Verkstedarbeiderforeningen for gaver og oppmerksomhet i
forbindelse med min avgang som pensjonist.
Egil Eidsand
Takk for oppmerksomheten på min 90årsdag.
Vennlig hilsen Einar Lundby

Hjertelig takk for blomsterhilsen på min Takk for oppmerksomheten på min 85årsdag.
85-årsdag.
Hilsen Einar Kåsine
Egil Martinsen
Ønsker du å sette inn takkeannonse? Ring foreningskontoret på tlf. 240 86068. Eller send oss et kort. Annonsen koster ingen ting.

Verkstedarbeiderforeningen avholder sin tradisjonelle
juletrefest i velferdssalen på verkstedet Grorud

søndag 9. januar 2011 kl. 13.00—15.00.
Festen er åpen for alle jernbaneansatte og pensjonister med
barn/barnebarn.
Påmelding skjer på foreningskontoret på Grorud, eller ved
å ringe 240 86068 eller 916 54490.
Pris: 50 kr. for voksne, barn gratis.
Betalingen skjer i døra når du kommer.
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