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På årsmøtet i mars vedtok fore-
ninga en uttalelse som krystall-
klart gir uttrykk for hva vi mener: 
Ingen andre enn Mantena skal 
tildeles vedlikeholdskontrakten. 
Landsrådsleder Håvard Libæk var 
også klar på dette under sitt inn-
legg på årsmøtet.—Vi aksepterer 
ikke at andre enn Mantena får 
vedlikeholdskontrakten, hevdet 
han der. 
 
Ser på lovligheten 
Landsrådslederen er opprørt over 
hvordan denne saken er håndtert 
fra NSB sin side. 
- Den linja vi har lagt oss på nå er 
å se på lovligheten av det NSB 
foretar seg. Det finnes regler i EU 
og lov om kjøp av tjenester i Nor-
ge. De sier at hvis NSB vil plas-
sere arbeid i eget selskap kan de 
gjøre det. Arbeid over en viss 
størrelse må ut på anbud, og da 
kan ikke NSB direkteplassere til 
Stadler, slik de har gjort, sier Hå-
vard Libæk. 
- Konsernledelsen har vedtatt at 
dette skal direkteplasseres til 

Mantena. Så blir dette endret, 
noen har snakket sammen, og da 
havner kontrakten hos Stadler. En 
usedvanlig uryddig prosess, me-
ner Libæk. 
- NSB hevder de har kontrakt 
med Stadler på at de har opsjon 
på vedlikeholdet, og mener da at 
vedlikeholdet er konkurranseut-
satt. Noen prater uten å ha hold i 
det de sier. 
- Hva kan årsaken være at NSB 
vingler så mye i denne saken? 
- Det blir bare spekulasjoner. Vi 
ser at dette er en uryddig prosess, 
men vi veit ikke hvorfor. Men to 
ting tegner seg. Det ene er at det 
er nærliggende å tro at noen i 
Prinsens gate ikke er enige i det 
konsernledelsen vedtok først. Det 
andre er kanskje at vedtaket bare 
var for å roe ned Mantena, for så 
å få rom til å jobbe videre med 
det de egentlig ville. 
- Hva blir konsekvensen for Man-
tena hvis Stadler har kontrakten 
og bruker Mantena som underle-
verandør, sett i forhold til hvis 
Mantena fikk kontrakten direkte? 

Poenget må 
vel være at 
Mantena får 
jobben? 
- NSB eier 
Mantena. 
Mantena skal 
være en le-
dende leve-
randør av ved-
likehold av tog i Norden. Du må 
ha ansvar for planlegging, iverk-
settelse og utførelse. Vi har en idé 
om at vi skal levere tekniske løs-
ninger til forbedringer, da ligger 
det i korta at du må ha kontroll 
over dette. Skal vi jobbe sånn 
som NSB legger opp til nå, blir vi 
nesten som et leiefirma, der du 
blir kalt inn for å gjøre en jobb. 
Våre muligheter til å komme med 
forslag til forbedringer blir mini-
male. Flirt er en togtype NSB har 
bestemt seg for å satse tungt på, 
og det vil i lang tid framover gå 
Stadlertog på norske skinner. Da 
er det merkelig at NSB ikke vil 
gjøre Mantena i stand til å utvikle 
seg til en ledende leverandør av 

Det har vært mye fram og tilbake hvem som skal vedlikeholde de nye Stadlerset-
tene. Først vedtar konsernledelsen at Mantena skal tildeles kontrakten. Så går 
de vekk fra sitt tidligere standpunkt. — En uryddig prosess, mener landsrådsle-
der Håvard Libæk. 

Foto: NSB 

Håvard Libæk 
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vedlikeholdstjenester. Det er dra-
matisk hvis NSB mener at Mante-
na er så dårlig at det ikke er noe 
håp, men da må de si det.  Hvis 
de mener at Mantena blir bedre 
av å tape, da er de ute og kjører. 
Om enkeltpersoner i Prinsens 
gate har denne oppfatningen, tar 
de grundig feil, sier Libæk. 
 
- Konkurranseutsetting bare 
møl 
- Det er nå planer om å konkur-
ranseutsette gammelt materiell 
også. Har Mantena noe framtid? 
- Mantena har all framtid. Herre-

gud! Det er ingen andre i Norge 
som er bedre enn Mantena. Det 
burde jo være i NSBs interesse at 
Mantena er best mulig. Både 
NSB og Mantena tjener på det. 
Men Mantena kan alltid bli bedre. 
Landsrådslederen mener at kon-
kurranseutsetting bare er noe møl. 
- NSB er ute etter billigst mulig 
vedlikehold, de vil ha vedlikehol-
det i de samme lokalene, bruke 
det samme utstyret, de samme 
folka. Det kan nok komme folk 
som ser et forbedringspotensial, 
og det skal vi ta med oss. Men 
Mantenas eventuelle overskudd 
går tilbake til NSB. En eventuell 
annen leverandør vil jo også tjene 
penger, og er sannsynligvis ikke 
fornøyd før han får minst åtte 
prosent fortjeneste. Det blir ikke 
billigere vedlikehold – hvis ikke 
lønns- og arbeidsvilkårene våre 
blir angrepet. Og hvis ikke vilkå-
rene våre skal presses, hvor er da 

gevinsten, spør Håvard Libæk. 
Han trekker fram et eksempel fra 
Trondheim, der Bombardier fikk 
vedlikeholdet på dieselsettene av 
type 93. – Den kontrakten tapte 
NSB mange millioner kroner på. 
Nå er det på’n igjen, sier han. 
 
Styre etter kontrakt 
NSB hevder det er lettere å styre 
etter kontrakt. Men det mener 
landsrådslederen er påstander 
uten sannhet. 
- Vi ser ikke at det er lettere å sty-
re etter kontrakter enn å eie sjøl. 
Dette er en påstand uten bevis. 

Hvis det er noen i 
NSB som mener at 
personer i Mantena 
ikke er gode nok, 
må jo de som eier 
Mantena sørge for 
at disse personene 
forsvinner, mener 
Libæk. 
Han hevder NSB 
gjennom flere an-
budsutlysninger 

ikke har klart å få med seg ve-
sentlige ting i kontrakter. Hvis 
NSB er så gode på å styre etter 
kontrakter, hvordan kan det da ha 
seg at ombyggingsprosjektene 
både på B5, B7 og 69C er så kraf-
tig forsinka, og med store kost-
nadskonsekvenser?  
- Fordyrende, mener Libæk. 
- Jeg tror også det er sånn at når 
NSB kommer i konflikt med alle 
sine leverandører, kan det være så 
enkelt som at enkeltpersoner i 
NSB prøver å skylde på motpar-
ten. 
- Holder de bevisst ting skjult? 
- Nei, det har jeg ikke belegg for 
å si. Jeg tror snarere det er mang-
el på kunnskap. 
- Hva mener du er det mest for-
nuftige NSB kan gjøre nå i, for-
holdt til vedlikeholdet av Flirt? 
- NSB og Mantena må ha et godt 
og tett samarbeid, der begge par-
ter spiller hverandre gode. Det er 

mye lettere når det ikke er profitt 
med i bildet. 
 
Gjøvikbanen 
Libæk mener det mange ganger 
blir framsatt påstander det ikke er 
hold i. 
- Bare se på Gjøvikbanen, sier 
han. - Det skulle være et utstil-
lingsvindu for konkurranse. Er 
det et utstillingsvindu nå? Nei, 
det er det overhodet ikke. Og det 
er ikke Mantenas skyld at materi-
ellet blir ødelagt av å gå på Gjø-
vikbanen. Man må forstå vedlike-
hold. Når en motor faller ut, og 
du mister 25 prosent av trekkraf-
ta, blir det ganske mye mer be-
lastning på de tre motorene som 
er igjen. Og så er ikke driftspau-
sene lange nok til å få ut den de-
fekte motoren. Da ryker de tre 
andre raskere. Ikke sant? 
 

Dag-Arne Johansen 

Uttalelse fra årsmøtet: 
 
Med bakgrunn i landsrådets brev 
til konsernsjefen, der det kommer 
fram at det er knyttet usikkerhet 
til om Mantena får vedlikeholdet 
på de nye motorvognsettene fra 
Stadler, vil Statsbanenes Verk-
stedarbeiderforening, Oslo uttale 
følgende: 
Vi aksepterer ikke at noen andre 
enn Mantena blir tildelt vedlike-
holdskontrakten av de nye Stad-
lersettene. NSB opprettet et dat-
terselskap for vedlikehold, net-
topp for å utføre vedlikehold av 
NSB sitt materiell. Det er full-
stendig meningsløst, og helt 
uakseptabelt at Mantenas eier til-
deler vedlikeholdskontrakten til 
noen andre. 
Vi forventer at konsernledelsen 
gjør det helt klart for Stadler at 
det er NSB som på eget grunnlag 
tildeler vedlikeholdskontrakten til 
den de selv vil, og at dette er 
Mantena. 

”Bare se på Gjøvikbanen, 
den skulle være et utstil-
lingsvindu for konkurran-
se. Er det et utstillingsvin-
du nå? Nei, overhodet 
ikke!”                                  Håvard Libæk 
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Folk i Lodalen tar beskjeden om konkurranseutsetting med knusende ro. De er-
farne medarbeiderne er trygge på at svært få, om noen, kan konkurrere ut Man-
tena på driftsvedlikehold på materiell de kjenner til fingerspissene. Men på  
Marienborg ble folk fly forbanna. 

- Her er det ingen som har hauset seg 
opp over denne beskjeden, sier 
klubbleder i Lodalen Nils Ole Mor-
ken. 
Selv om de ser at det framover kan-
skje kan komme en annen hverdag, 
er de ganske trygge på at Mantena er 
den vedlikeholdsleverandøren som 
vil stå seg best når det gjelder. 
- Jeg tror ingen klarer å konkurrere 

med oss, og folk er så drevne og 
gode her at de er ikke redde for det-
te, sier Morken. – Hvem skal eventu-
elt kunne ta oss? spør klubblederen. 
Han innrømmer likevel at det muli-
gens er behov for noen tilpassinger 
for å stå mot konkurransen. Presset 
på å være fleksibel er økende. 
- Vi må forberede oss på å være mer 
fleksible, kanskje viske ut noen av 

de skottene 
som er mel-
lom de for-
skjellige 
avdelingene 
i dag, og 
det er jo 
ikke umulig 
og helt for-
ferdelig å måtte ta i et 
tak i en annen avde-
ling enn den du er 
ansatt i til daglig. Det 
som bekymrer meg er 
at vi gir fra oss verk-
stedarealer til ekster-

ne firmaer som med tiden kan bli 
våre konkurrenter på vedlikehold av 
tog. Eksempler på det er fjellstallen, 
som er bygd for lok vedlikehold, sier 
han. 
- Hos oss er denne beskjeden mottatt 
med forferdelse, og folk er forbanna, 
forteller foreningsleder for verksted-
arbeiderne i Trondheim, Jomar Kvit-
land.  
– Dette handler om hvem som får 
oss til å jobbe billigst. De fleste vil 
jo få jobb hos en eventuell ny ar-
beidsgiver, men det er de samme 
folka, det samme utstyret, de samme 
lokalene. Dette er en 
uriktig måte å se konkur-
ranse på, mener Kvit-
land. Han refererer til 
Klæbu sykehjem, der 
kommunen la driften ut 
på anbud, Adecco vant 
anbudet, men nå har 
kommunen igjen tatt 
over på grunn av for 
mye rot og ulovligheter. 
- Mantena skal gå i null. 
Det får du ingen annen 
vedlikeholder til å gjøre. 

Hvor er da gevinsten? spør fore-
ningslederen på Marienborg. 
 
Selv om det foreløpig er sparsomt 
med opplysninger, er det en rekke 
spørsmål som dukker opp: Hva med 
dreiebenker, løftebukker, spesialut-
styr, og så videre - som Mantena eier 
og har investert i. Er det rett og ri-
melig at en annen konkurrent veder-
lagsfritt bare kan ta slikt i bruk? Hva 
med garderobefasiliteter som Mante-
na har investert i? Sett at deler av 
driftsbanegården blir betjent av en 
annen operatør. Hvem skal da ha 
prioritet på sportilgang, for eksem-
pel? En åpen og lukrativ skruereol, 
en truck, en arbeidsrampe, er det gitt 
at andre konkurrenter  tar med seg 
sånt utstyr? 

Dag-Arne Johansen 

Folk på Marienborg ble fly forbanna over at de skal 
konkurranseutsettes. 

I Lodalen hisser ikke folk seg opp. Til en avveksling.       

Nils Ole Morken Jomar Kvitland 

Alle foto: Dag-Arne Johansen 
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Årsmøtet var også tiden for å tak-
ke  to dyktige tillitsvalgte for de-
res innsats gjennom mange år for  
foreningen. 
Frank Sollie som i mange år har 
vært tillitsvalgt ved verkstedet til 
CargoNet på Alnabru og sittet i 
foreningens styre og Styret i Car-
goNet klubben i en årrekke gikk 
ut av styret. Da Frank sluttet i 
CargoNet og begynte i boggi-
avdelingen på Mantena Grorud, 
medelte han at styreplassen hans 
burde gjøres tilgjengelig for den 
som overtok på Alnabru. Det er 
viktig for foreningen å ha en re-
presentant på Alnabru, så forsla-
get hans ble fulgt opp av valgko-
miteen. Frank er en dyktig tillits-
valgt som foreningen regner med 

å ha glede av på mange arenaer 
framover. 
Dag-Arne Johansen hadde også 
meddelt valgkomiteen  at han 
ønsket  avløsning. Han har vært 
tillitsvalgt på forskjellige plan i 
18 år i vår forening. Den viktigste 
innsatsen er 11 år som klubbleder 
i Lodalen og styremedlem i fore-
ningen. Hans mangeårige innsats 
som redaktør i Verkstedarbei-
der’n vil bli husket lenge. Han 
gjorde avisa til den beste og mest 
leste fagforeningsavisa i Jernba-
neforbundet. Foreningen regner 
med at vi vil ha glede av hans 
allsidige kompetanse i framtida 
også. 

Glenn Rygh 

Frank Sollie (øverst) og 
Dag-Arne Johansen fikk 
blomster og takk for innsat-
sen av foreningsleder Glenn 
Rygh da de gikk ut av styret. 

Vi hadde mange jubilanter i år. Både utdeling av LO-nåla for 40 års medlemskap, og 25 års 
medlemskap i foreningen ble høytidlig overekt av nestleder i Jernbaneforbundet Jane Brekk-
hus Sæthre. 

Disse stolte karene fikk LO-nåla for 
40 års medlemskap. 

Fra venstre: Svein Erik Andresen, Jan Erik Gunder-
sen, Svein Arne Myhr, Knut Nilsen og Kjell Anders 
Pedersen. 

Disse medlemmene fikk hedersnål for 25 
års medlemskap i foreningen 

Fra venstre: Håkon Watterud, Ove Hansen, Arild Bergersen, 
Kjell Bollum, Knut Knutsen, Magnar Sundal, Ragnar Fredstad, 
Finn Alnæs, Junkung Jaiteh, Lars Arild Johansen, Jan Erik 
Bergersen, Nils Bull, Lars Edvardsen, John Hammer, Terje 
Holth og Kjell Østlie 

Velferdskomiteen hadde som vanlig 
gjort det perfekt for årsmøtet. 

Medlemmene lyttet til hva som 
ble sagt fra talerstolen og diri-
gentbordet, og foreningen 
vedtok blant annet flere viktige 
uttalelser. 

Fotografer på 
årsmøtet: 
Ove Hansen 
og Dag-Arne 
Johansen 
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Forsvar offentlig tjeneste-
pensjon 
Foreningen tar avstand fra forsla-
gene om at fagforbundene i of-
fentlig sektor  bør gå i nye for-
handlinger med regje-
ringa om offentlig pen-
sjon. Det tas til orde 
for å tilpasse våre pen-
sjoner til det såkalte 
kombinasjonsalternati-
vet. Vi vil med dette 
slå fast at enhver løs-
ning som endrer ved 
bruttogarantien på 2/3 
deler i pensjon etter 30 års tjenes-
te må avvises. Alle løsninger som 
svekker eller fjerner vår rett til å 
gå av med AFP ved 62 år og som 
svekker vår fremtidige alderspen-
sjon må avvises. Alle opptjente 
pensjonsrettigheter før 1/1-11 må 
forsvares. Også vår opptjente 
pensjonsrettigheter har samme 
rett på grunnlovsvern som pen-
sjonene til høyesterettsdommere 
og stortingsrepresentanter! Derfor 
støtter vi at det så raskt som mu-
lig blir reist rettssaker for å få 
fastslått dette vernet. Offentlig 
uførepensjon må forbli en ord-
ning som sikrer samme nettolønn 
etter skatt som i dag. I forhand-
lingene om pensjon ved oppgjøret 
i 09 var ikke de svekkelsene i 
pensjonene som følger av stor-
tingsforliket om pensjon tema. 
Dessverre svekkes alle fremtidige 
pensjoner av stortingsforlikets 
underregulering og levealdersre-
gulering av pensjonene. 
Dersom man skulle gjenoppta 
forhandlinger om tjenestepensjo-
nene må dette være for å rette opp 
de urimeligheter som har oppstått 

som en følge av Arbeidsdeparte-
mentets urimelige tolkning av 
avtalen fra 09. Kravene bør være: 
  
Folketrygdopptjening som skriver 
seg fra arbeid utenom pensjons-

grunnlaget (sluttlønn) må fortsatt 
holdes utenom bruttogarantien. 
Ensliges rett til en ¼ G i tillegg 
må holdes utenfor bruttogaranti-
en. De som jobber utover 67 år 
skal beholde ekstra opptjening 
uten avkortning. Ansatte med sæ-
raldersgrense som ikke tar ut fol-
ketrygd før 67 år må unntas fra 
levealdersjustering, inntil regel-
verket for særaldersgrensene er 
avklart.  
Foreningen vil støtte opp om ar-
beidet som gjøres for at det igjen 
skal bli en sosial tidligpensjons-
ordning også i privat sektor. 
 
CargoNet er nå 100 pro-
sent eid av NSB  
NSB leier ut et antall El 18 lok til 
Petterson Rail, som er en direkte 
konkurrent til CargoNet/NSB. 
Utleieperioden startet da vi var 
eid prosentvis 55/45 NSB/Green 
Cargo. Selv da var dette på kan-
ten av hva en hovedaksjonær 
skulle gjøre mot sitt eget selskap. 
I dag, når vi er 100 prosent eid av 
NSB er det umoralsk! Dette må 
derfor opphøre så snart det lar seg 

gjøre. NSB skal ikke sørge for at 
konkurrenter kan konkurrere med 
hjelp av NSB. Vår egen arbeids-
giver setter egne arbeidsplasser i 
fare! 
Vi krever derfor: Utleieavtalen 

med Petterson Rail vi-
dereføres ikke når kont-
rakten utløper. Verk-
stedklubben CargoNet 
ber foreningen sende 
brev til Norsk Jernba-
neforbund, der man 
krever at saken tas opp 
med NSB. 18-lok som 
står uvirksomme i Lo-

dalen mår tilbys CargoNet. 
 
Firmaet ISS har i dag ansvaret 
for vask ved NSB sine lokaler og 
driver på en måte som ligner på 
sosial dumping. Det har kommet 
frem at de har ti timers arbeidsda-
ger uten overtidsbetaling, vasker 
på tre forskjellige steder på en 
dag, der de ikke har betalt for rei-
se mellom de forskjellige stedene. 
De har heller ikke tilgang på fir-
mabil. Dette betyr at hvis man for 
eksempel blir forsinket med to-
get, går det utover den enkelte 
arbeider, som får en lengre ar-
beidsdag uten ekstra betaling. Det 
er ikke holdbart at NSB som en 
statlig bedrift benytter seg av fir-
maer som bedriver sosial dum-
ping. CargoNet klubben ber på 
bakgrunn av dette at foreningen 
tar saken opp med NJF der man 
krever at NSBs avtaler med slike 
firmaer opphører. Hvis dette ikke 
fører frem, bør forbund og eller 
foreningen vurdere å kjøre kam-
panjer mot NSB, slik at de til 
slutt får orden på dette. 

Følgende forslag ble blant andre, fremmet, og foreningens årsmø-
tet sluttet seg til følgende: 
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Jag hör ibland om folk som skri-
ver brev och hänvändelser per 
brev eller e-mail och som sedan 
inte får svar. I fackföreningssa-
manhang är det ganska vanligt 
bland arbetsgivare att inte svara 
skriftligt på skriftliga hänvändel-
ser. För det första är det en 
härsketeknik och för det andra 
är det ohövligt. 
 
Harald Christiernin, 
verkstedarbeider, 
Mantena Stavanger 
 

 
I historien finns det gott om ex-
empel på brev som har blivit 
klassiska och som gärna återges 
som exempel. Jag vill gärna i det 
sammanhanget återge en klassisk 
brevväxling mellan en ko-
sackstam och en turkisk sultan. 
Handlingen utspelar sig i slutet av 
1600-talet. 
 
Detta är bakgrunden: 
År 1675 hade zaporogerna 
("kosackerna bortom forsarna", 
det vill säga forsarna i Dnepr) 

besegrat den turkiske sultanens 
styrkor. Sultanen var inte nöjd, 
utan skrev ett brev där han för-
sökte skrämma de obändiga ko-
sackhoparna till lydnad. Så här 
löd brevet, ungefär: 
 
Jag, Sultanen, son av Muham-
med, bror till Solen och Månen, 
Guds sonson och ställföreträdare, 
regent över konungarikena Make-
donien, Babylonien, Jerusalem, 
Stora och Lilla Egypten, Kejsar-
nas Kejsare, Härskarnas Härska-
re, den oförliknelige riddaren, 
aldrig besegrad, den ståndaktige 

väktaren av Herrens grav, själve 
Guds förtrogne, muslimernas 
hopp och tröst, de kristnes förlä-
genhet och försvar - jag befaller 
Eder, zaporogiske kosacker, att 
frivilligt och utan att göra 
motstånd underkasta Eder Mig, 
och icke längre störa Mig med 
Edra angrepp. Sultanen av Tur-
kiet, Muhammed IV. 
 
 
Kosackerna samlades under sin 
hövding Ivan Sirko för att avfatta 
ett svarsbrev - scenen återgavs 

mer än 200 år senare i en berömd 
målning av Ilja Repin. Så här löd 
svaret: 
 
Zaporog-kosackerna till den tur-
kiske sultanen!  
Du turkiske satan, djävulens bror 
och kamrat och själva Lucifers 
sekreterare! Vad fan är du för en 
riddare, som inte en gång kan ta 
död på en igelkott med ditt nakna 
arsle? Vad djävulen skiter, det 
glufsar din krigshär i sig. Du hor-
unge, aldrig skall kristnas söner 
underkasta sig dig, din här frukta 
vi icke, till lands och till vatten 

skola vi kämpa emot dig 
och knulla din mor till far-
väl. Du stekvändare av Ba-
bylon, stalldräng av Make-
donien, ölbryggare av Jeru-
salem, getknullare av Alex-
andria, svinaherde av Stora 
och Lilla Egypten, sugga av 
Armenien, getabock av 
Tartarien, bödel av Kame-
netz, tjuvstryker av Podo-
lien, hela jordens och un-
derjordens utböling, sonson 
av den gamle Ormen och 
kröken i vår kuk. Du svi-
natryne, du märrarumpa, du 
slaktarhund, du okristna 

fårskalle - gå och knulla din mor. 
Här har du kosackernas svar, du 
hednahund. Du skall icke ens få 
valla de kristnes svin. Nu sluta vi, 
ty dagen känna vi icke och kalen-
der hava vi ingen, månen står i 
skyn, året står i boken, och dagen 
är densamma som hos er, och 
kyss oss förresten i rövhålet. 
Undertecknat ataman Ivan Sirko 
och hela zaporogernas här. 
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Det er jo så moderne å blogge. Men hvor i all verden kommer det ordet fra? Bes-
temora mi kjente ikke til det begrepet. På sine siste dager snakka hun i telefon. 
Med ledning… 
 
Dag-Arne Johansen, 
tidligere leder av  
Verkstedklubben i Lodalen 
 
 
Ordet blogg er en sammenskriv-
ning av ordene web og logg. Alt-
så en logg man ajourfører på web, 
finner jeg på nettet. Noe nytt og 
moderne. 
Jeg er ikke mot moderne ting. Jeg 
er for dem. Men det finnes gren-
ser. For eksempel er jeg ikke så 
glad i sånne moderne ting som 
setter lønns- og arbeidsvilkår un-
der press. Det er jeg kraftig imot. 
Men det er ganske moderne om 
dagen å holde på sånn. Hvis jeg 
hadde hatt en blogg, hadde den 
vært full av ting jeg er mot. Jeg er 
mot mye. Men jeg er for en del 
ting også. Det tar selvsagt lang tid  
å remse opp alt det jeg er for, 
men jeg må ta med en ting: An-
stendighet i arbeidslivet. Det er 
jeg for. Du bøller ikke med det. 
 
Nå skal snart forskjellige bane-
strekninger moderniseres. Jeg 
har lest det. Bare Jens får pakka 
seg ut av høyblokka og gitt nøk-
lene til Erna. Eller den enda mer 
moderne Siv. Da skal det bli 
sving på ting. Konkurranse. Bare 
smak på det. Konkurranse. 
La oss si at NSB var en del syk, 
for eksempel på Bergensbanen. 
Eller Kongsvingerbanen. Mye 
fravær. Ustabil. Stadig vondt i 
finger’n. 
Irriterende. Og NSB har jo også 
krav på ferie. Og av og til er hun-
den syk. Det blir satt inn et vikar-
byrå for å ta seg av saken.  I rom-
jula, påsken, på en og annen inne-

klemt dag og i ferieperioden trop-
per AS Vikartog opp på Oslo S. 
Med timelønn under det halve av 
normalen, uten tariffavtale, uten 
godkjenninger og revisjonsfor-
skrifter, uten historikk og sjel. De 
står der. Tar med seg tante Olga, 
kofferter, og drar av gårde. Mye 
bedre og raskere enn gode gamle 
landsmoder NSB.  Til halve pri-
sen. 
Jeg gleder meg. 
 
Snart blir vel vedlikeholdet til 
Mantena også konkurranseut-
satt. Jeg liker ikke tanken. Men 
det er jo så moderne å konkurran-
seutsette. Får vi stoppa det? Jeg 
er ikke sikker. De konservative 
kreftene er noen råskinn. De har 
privatisert helsestudioene og trent 
seg sterke der. De er rå. Kapital-
kreftene. Men de skal bare vite at 
vi har trimrom i Lodalen og på 
Grorud også. Vi har krefter. Det 
gjelder bare å bruke dem fornuf-
tig, og til rett tid. 
Hvem skal ta over for Mantena? 
Hæ? Hvem skal det? Det er vi 
som kjenner materiellet, det er vi 
som kjenner NSB, det er vi som 
kan dette her. Det er vi som er 
best. Mantena er Norges beste 
vedlikeholder av jernbanemateri-
ell. Det er jeg helt sikker på. Og 
det vet alle som vil konkurranse-
utsette oss. Samme hva vi sier. 
Men det er noen som skal gjøre 
sånt bare for å gjøre det. Det ska-
per usikkerhet og fortvilelse. En 
stund. Men jeg tror ikke Mantena 
har mye å frykte. Ingen bokser 
går vel inn i ringen med det for 
øyet at dette går til helvete? Man-
tena består. Omtrent som Gjensi-

dige. Og Dovre. 
 
Økonomi, og økonomiske be-
traktninger er rare greier. I 
svært mange budsjettberegninger 
og kalkyler klarer selv ikke den 
skarpeste økonom å regne ut hva 
prosjekter vil koste. De bommer 
alltid. Og de har alltid tatt i for 
lite. Rare greier. 
Idrett er morsomt. Jeg var selv en 
utrolig god svømmer. En gang i 
tiden. Jeg var blant eliten, en vir-
kelig storhet. Jeg var en av ver-
dens beste svømmere. I Grorud-
dalen. Jeg har til og med forsøkt å 
lære opp foreningsledere.  
Jeg har en gullmedalje liggende 
et sted, kanskje i en pappeske på 
loftet hos foreldrene mine på 
Kongsvinger. Jeg husker ikke 
helt. Men jeg har ikke vært med i 
OL. Jeg jobba skift den gangen, 
så jeg hadde ikke tid. Det gikk i 
ett. Og under Lillehammer i ’94 
satt jeg i grava på spor 3 i Fjell-
stallen og skrudde på 14-lok. Ved 
Tromsø-OL ville jeg ha hatt litt 
for vondt i hofta. Jeg var ikke en-
gang frivillig under ski-VM i 
Oslo. Men det er kanskje like 
greit. Det gikk jo så bra uten meg. 
De klarte det faktisk så greit uten 
meg at de fleste her i landet me-
ner Oslo nå må arrangere OL. En 
gang til. Halvannet år etter at vi 
ikke hadde råd. 
 
Jeg begynte i NSB for 30 år si-
den. Jeg husker det godt. Mandag 
22. september 1980. Det er i 
grunnen noe merkelig med det 
der, utrolig mange husker den 
datoen de begynte. Ikke veit jeg 
hvorfor, det må være noe med 
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bedriften vi jobber i. 
Jeg kjørte lokomotiv lenge før jeg 
fikk lov til å kjøre bil, vi skifta 
utenfor Gamlestallen, og der øde-
la jeg et speil. Det er den eneste 
feilen jeg noensinne har gjort. 
Mener jeg å huske.  
Jeg liker å kose meg. Med kolle-
ger, med en øl... Jeg kan også 
kose meg sammen med min kone, 
hun med et glass vin, jeg med 
husarbeid. Det blir fred av sånt.  
  
Jeg har vært tillitsvalgt i 18 år. 
Det har gitt meg mye. Jeg har 
blitt kjent med utrolig mange 
mennesker. Og lært de å kjenne. 
På godt og vondt. Vi har hatt dis-
kusjoner, samtaler, mange av 

dem dype, vi har krangla og kjef-
ta, vi har reist. Og ledd. 
Jeg har fått mange gode venner 
gjennom min tid som tillitsvalgt. 
Venner du kan stole 100 prosent 
på. Som kan lytte, gi råd, rettlede 
og lære. Jeg har satt utrolig stor 
pris på det. Det er en tid jeg aldri 
vil glemme. 
Jeg fikk en gang greie på av en 
leder at jeg ikke kunne en dritt. 
Ok. Mulig han hadde et poeng. 
Jeg har mine greier jeg, som alle 
andre. De fleste kommer vel til 
kort av og til. 
 
Minner og prestasjoner hoper 
seg opp over tid, det blir mye av 
det etter hvert. Ok, jeg er ikke 

like stolt over alt jeg har gjort. 
Jeg er ikke kjepphøy over at jeg 
har vært med på å lakkere kjep-
pen til en som datt av pinnen. 
— Han våkna med grønt under-
liv. Og jeg har i et svakt øyeblikk 
smurt Mentholatum på steder det 
ikke er smart å gjøre det på.  
 
Jo, hadde jeg kunnet, skulle vel 
ett og annet bli sletta fra tapen. 
Likevel; jeg syns ikke det  har 
gått så verst. Jeg har utretta mye. 
Og en ting skal ingen ta fra meg; 
jeg er Groruddalsmester i 100 
meter bryst, en gang på 70-tallet. 
 

 

Feriehjemmet vårt på Hvaler har vel aldri vært så ettertraktet før, som nå. Vi har 
rydda, reparert og fiksa. Og en splitter ny hytte 6 er snart på plass. Søknadsfris-
ten er 1. mai.  

Mange uttaler nå at det kommer til å bli trangt om 
plassen på Hvaler i sommer. De fleste har vel fått 
med seg at den nye hytta snart er ferdig, og det er 
flere som ønsker å lei den. Hytta er planlagt ferdig 
til St.hans, og feriehjemstyret skal gjøre alt som 
står i deres makt for å få det til. Ellers er både hu-
set, og de andre hyttene disponible, så det er bare å 
henge seg på.  
Søknadsskjema finner du på 
www.verkstedarbeideren.no. Skjemaet sendes til: 
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo,  
Eilert Smitsvei 1, 0975 Oslo.  
Innen 1. mai. 

Den nye hytte 6 
er snart ferdig. Stranda vår, med hytte 7 øverst i bakgrunnen. 

Foto: Torkil Greging 
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En som brutalt våldtog hela Sve-
rige och som sedan smet iväg. 
Inte ett ord, inte en yttring, inte 
ett: därför... som ett svar på vårat 
varför? Bara en tystnad...en kall 
hand på axeln...en iskall blick och 
en revolver som höjdes mot krop-
pen...en bestämd blick och ett 
skott, så ett skott till mot Lisbeth. 

Så enkelt var det.... 
I början av februari höll Olof Pal-
me ett av sina sista tal. Då hade 
han bara några veckor kvar att 
leva. Han sa bland annat: 
 
”Det vi vill ha är ett samhälle 
med trygga människor som or-
kar dela med sig av det goda till 

varandra. Det hårda egoistiska 
samhället som är svaret på hö-
gerns frågor skapar otrygga 
människor som vänder taggarna 
mot varandra i sin ensamma oro 
över att bli en av de många för-
lorarna i vinnarnas paradis.   
Vi dras mot det ljusa och goda.   
Tid och ork frigörs att upptäcka 
andra människor, att bygga upp 
ett positivt beroende av varandra 
i form av kamratskap, omtanke 
och samarbete.   
Trygga och befriade från 
rädslans och orons förlamning 
kan vi låta livslusten växa och 
sprida sig inom oss och från 
människa till människa. ” 
 
Repliken som kom den 1 mars 
kommer vi aldrig att glömma.  
 

Harald Christiernin 

Det är 25 år sedan Olof Palme blev brutalt mördad på Sveavägen i Stockholm. 
En helt vanlig kväll med fullt av folk på stan, biografer, teatrar, promenerande 
människor och...en mördare.  

Ønsker du deg på fjellet til sommeren? Hyt-
tene våre på Skei står der til alle medlem-
mers disposisjon. Enten du vil fiske, gå tur, 
bade, sykle, ri eller spille golf, finner du noe 
som passer for deg. Skeikampen-området er 
et unikt stykke norsk natur, og det er milevis 
med turmuligheter. 
Kontakt foreningskontoret, eller ring (240)
86068 for bestilling. Du kan sette deg opp 
tre måneder før du ønsker å leie. Se mer info 
på www.verkstedarbeideren.no 
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Annonse 
Rusproblem? 

Har du et rusproblem og ikke klarer 
å takle det? Har alkoholen eller 
pillene tatt strupetak på deg?  
Du kan få hjelp!  
Ta kontakt med AKAN-kontakt 
Svein Rune Jacobsen på Grorud, 
tlf 916 54747, når som helst. 

Dette har vært en tradisjon siden 1991 og disse 
fisketurene avholdes på sommeren og vinteren. 
Dagen før vi dro dit i år uttalte verkstedarbeider 
Stein Holst at den fisken vi fikk skulle han spise 
rå, fordi han mente at vi kun drakk konjakk og grilla 
pølser på disse turene. Utrolig dumt å si dette når et du-
sin verkstedarbeidere og fiskelaget står og hører dette. 
Dette skulle han angre bittert på. 
Undertegnede er både bålsjef og kokk på disse turene, 
og hadde ikke fått fyr på bålet før den første abboren lå 
på isen og sprella, og mer fisk skulle det bli utover hele 
lørdagen. 
Stein Holst fikk en MMS fra oss på Fjellsjøen med bil-
der fra fangsten, og svaret vi fikk tilbake egner seg ikke 
på trykk. Det var veldig mange andre i CargoNet som 
også engasjerte seg denne helgen for hvor stor fangsten 

ble i Hurdal. De var nok redd for at Mr. Holst skulle 
sulte. 
Mandagen kom, og noe av fisken ble ”slaktet” og anret-
tet til en sushirett med litt salat, og krydret med Natvigs 
krydder for å få frem den gode smaken. Stein Holst 
prøvde først denne mandagen å gjemme seg bort på røy-
kehjørnet, men mange av hans gode kollegaer hjalp ham 
frem til spiserommet der maten ventet. Bildene taler jo 
for seg selv. Han storkoste seg mens han skylte maten 
ned med Champagnebrus. 

Tore Fjeld, sikkerhet og teknikk  
- og en jævel på fisking. 

Her storkoser Stein Holst seg med Sushi. Stein Holst har strengt tatt 
aldri kost seg så mye på jobb, noensinne. Ikke engang under sin 
tvilsomme tid i Fjellstallen koste han seg sånn.  
(Stein Holst skal for øvrig neste sommer til Japan) 

11. mars dro seks mann fra CargoNet Grorud  på sin årlige fisketur til Fjellsjøen i Hurdal 
for å fylle fryserne sine med ørret og abbor.  
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Sykefraværsprosenten for 
menn har vært stabil eller 
fallende fra 1970-tallet og 
frem til i dag. 
Sykefraværet blant kvin-
ner har imidlertid økt bety-
delig.  
 
Harald Christiernin, 
verkstedarbeider, 
Mantena Stavanger 
 
”Mens kvinners sykefravær var 
lavere enn menns fravær i 1979, 
er kvinners fravær i dag rundt 
60 prosent høyere enn menns. 
Hvorfor har kvinners fravær økt 
så mye når menns fravær er 
uforandret?”  
 
Detta spørsmål formuleres av 
Andreas Ravndal Kostøl 
(kos@ssb.no) og Kjetil telle 
(tel@ssb.no) i en artikel, publi-
sert i Samfunnsøkonomen nr.1 
2011. 
Når vi nu til stadighet hører at 
sykefraværet i  Norge øker, så 
må en etter at ha lest denne arti-
keln spørre seg om hur nyanse-
rat dette synspunktet er? Tall  
fra SSB viser at det er en bety-
delig økning av fraværet fra 
1979 til 2009, men kun hos kvin-
ner! Menns fravær er overhode 
ikke forandret. Hva er det da som 
gjør at kvinners fravær er blitt 
høgere?  
Hvilke store endringer i samfunn 
og arbeidsliv kan forklare at sy-
kefraværet blant kvinner øker, 
mens menns sykefravær er upå-
verket? 

De vanligste forklaringer ellers 
på øket fravær er ju som eksem-
pel; konjunkturer, brutalisering, 
nedbemanning eller omorganise-
ring. Men disse eksempel virker 
nå mindre betydelsefulle ifølge 
artikelforfatterne, da det er be-
grenset grunn til at tru at kun 
kvinners fravær skulle påvirkes 
av disse forklaringer til et økt sy-
kefravær! 
Da vi her ser en klar forskjell 
knyttet til kjønn, må vi nok og 
søke årsaker som er knyttet til 

kjønn. 
Da snakker vi om graviditet, dob-
bel byrde og annet en kan knytte 
til det at være kvinne med bak-
grunn i både arv og miljø. Her er 
det forsket veldigt lite og lite av 
pålitelige dokumentasjon er at 
oppbringe. Men helt klart er at 
økt kunnskap om kvinners syke-

fravær kan være nøkkelen til re-
dusert sykefravær i Norge. Vel at 
merke om dette er ønskelig. Det 
kan gott være at kvinners fravær 
har en begrunnelse i et klart be-
hov av fravær som ellers hadde 
viset seg i annen statistik. Jeg har 
i tidligere artikler skrevet om 
«velferdsindeksen», som er høg i 
land som Norge og til dels Sveri-
ge. Med dette mener vi en poli-
tisk enighet i at dette er et noe vi 
vil, og er eksempel på det vi me-
ner være velferd. I andre lender 

som eks. U.S.A.  Kan BNP 
(bruttonasjonalprodukten) være 
høgare per capita, men lavere vel-
ferdsindeks gjør at befolkningens 
brede lag, ikke får del i samfun-
nets økede rikdom. Dette viser et 
lands velferdsindeks. 

Kvinners sykefravær har økt betydelig, refererer artikkelforfatteren. Spørsmålet er     
hvorfor?                Foto: Simen Grytøyr, Dagens Næringsliv 

Har du noe på hjertet? Fortell oss det!  
Redaksjonen er stadig på jakt etter meninger og klare ytringer. Send oss en e-post, 
svfgrd@mantena.no. Du kan gjerne være anonym, men redaksjonen må alltid vite hvem som skriver. 
Dårlig til å skrive? Ring oss på tlf (240)86068, og vi fikser det... 
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 I fjor høst ble det tilfeldigvis oppdaget 
en oljeforekomst rett utenfor veggen til 
CargoNet, og som selvfølgelig rant ut i 
helt feil kum. Oljesjeik Roar Ali Ben 
Hansen ble sporenstreks tilkalt med gra-
vemaskin, hjullaster og boreutstyr, pluss 
et par andre slitne oljearbeidere av Olje-
magnat Magne Ali Drevdal Fy Fasan. 
Men først måtte oljeminister Ragnar 
Fredstad (Reggis), han som ble den før-
steutnevnte av alle i oljeministeriet i 
Kabul, flytte oljebrakka til Arild Berger-
sen og som senere bar reklamen for Al-
ladin Olje i Norge. Det vil si at Reggis 
tok det aller første løftet i det som sene-
re skulle utvikle seg til å bli et skikkelig 
oljeimperium på verkstedet Grorud. Og 
oljesjeik Roar, ja han pigget, hakket, 
boret og gravde langt ned i jordens dyp, 
like til det spratt opp et par gulinger som 
ropte at ”her er ei olje at oppdrive”, ikke 
maisolje engang, eller var det ikke slik 
kanskje?  Men fremgangen i denne job-
ben var i grunnen mye lik den fremgang 
og fart som Oslo kommune vanligvis 
har, de graver et stort dypt hull, gjerne 
midt i gata eller på fortauet, så setter de 
bukker rundt og forsvinner, og blir borte 
i flere måneder og akkurat slik var det 

her også. Men i alle tilfeller, olje fant 
Sjeik Roar ikke, og oljemagnat Magne 
Ali Ben Drevdal Fy Fasan fortvilte i sin 
søken etter ny olje. Tja, fant han en desi-
liter eller to så var vel det toppen tror 
jeg. Men noe senere økte produksjonen 
til flere liter i uka, og Magne gikk helt 
til topps på det internasjonale oljebaro-
meteret. Jeg døpte på den tid denne 
sjeldne oljeoppkomme for Magnefeltet, 
og plutselig en dag var det flere der nede 
i CargoNet som ropte at det hadde vært 
en ukontrollert utblåsning fra Magnefel-
tet, en såkalt blow out tidlig en morgen. 
Men så viste det seg i ettertid at det had-
de vært en helt annen ukontrollert ut-
blåsning fra dette Magnefeltet, en helt 
naturlig blow out med naturgass, og det 
var med det samme han Magne fór forbi 
denne morgenen mens han rev seg i 
både hår og skjegg og ropte fortvilet på 
oljesjeik Roar Ali Ben Hansen som had-
de forsvunnet lenger ned i jordens dyp, 
ja han også på leting etter en mer dypt-
liggende oljeforekomst, cirka fire-fem 
meter under Sesamloket slo han bestemt 
fast etterpå. Oljemagnat Magne Ali Ben 
ble jo også senere til og med innkalt til 
flere oljetoppmøter i Rom Eiendom og 

Coor, ja ved flere gitte anledninger tror 
jeg til og med at de hadde besøk av olje-
ministeriet i Kuwait og de Arabiske 
Emirater, og at de også den gang hadde 
meget harde forhandlinger med Sjeik 
Ali Ahmir Abdulla i Dubai, men jeg vet 
fortsatt ikke i skrivende stund hva prisen 
på et fat Grorudolje fra Magnefeltet ble 
børsnotert til den gang. Og sannelig der 
var jo også til og med oljekoordinator 
Ivar Svendsen og oljespekulantene Ove 
Johnsen og Birger Opås, så det er meget 
mulig at prisen ble nokså høy eller hva 
tror bladets trofaste lesere om dette da? 
He, he, det ble nok ikke noe billig tilbud 
på olje der tror jeg, og det ble nok ikke 
noen ”siste olje” heller, og det står nok 
med stor skrift i oljekartellet i Coor, tja 
kanskje er det til og med børsnotert sam-
men med Snøhvit og Gullfaks for alt det 
jeg vet. 
 
Oljeobservatør Svein Asgrimplass 
Oljeobservatør for Statfjord A og Magnefeltet 
Grorud. 

Tegning: Svein Asgrimplass 
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Da jeg som fast ansatt 
”sporhund” alltid er på sporet, 
med eller uten Tore, blir jeg alltid 
oppringt hvis noen skulle ha 
vanskeligheter med å holde seg 
på sporet. For (jeg er i hvert fall 
ikke sporløs) eller at taggerne har 
klippet hull i nettinggjerdene 
våre, eller tagget ned noen B5-
vogner eller ”makaronisett” (BM 
72) som har stått litt for bortgjemt 
(selv om de har stått inne i verk-
stedet til og med) eller om Cargo-
Net rett og slett har sporet av i 
motorvekselen i syd som de til 
stadighet greier på en eller annen 
besynderlig måte. Ja da er dagen 
fullbyrdet for ”sporhunden 
Svein”. Og ringer, ja, ringer gjør 
de enten til sjefen min eller meg 
selv om jeg måtte være på 
”Puddelrock” i Seljord eller 
”Kenneldans” for sporhunder i 
Heggedal eller samebryllup i Sør 
Folla i Nord-Norge. Nei det spil-
ler slett ingen rolle, for Telenor er 
jo landsdekkende, ja ikke for det, 
de kunne helt sikkert ha nådd 
meg til og med helt nede i Zim-
babwe eller Buan Urundi for den 
sakens skyld, og om de ikke har 
Telenor der nede så har de jo 

Jungeltele A/S eller noe lignende 
vil jeg tro. Men nå er det jo slik at 
jeg for det meste er på Grorud, da 
hvor begivenhetene til stadighet 
finner sted og takke f…….. for 
det. Ja, jeg må jo også ta med at 
jeg kommer jo til stadighet i nær-
kontakt med dyreverdenen både 
av første, andre og tredje grad av 
og til: Han Mikkel Rev, elgen 
Haakon, Helene og Bjørg hare-
frøkner og ulven Hans, som dess-
verre i ettertid ble overkjørt av 
Lillestrømlokalen her på Nyland 
(69452) Han ble det bare 
”pelsen” igjen av, dakar Hanse-
gutten da! Her i fjor vår hadde jeg 
dagelige besøk av et andepar som 
hadde fast landingsplass ute på 
den gamle miljøplassen her (det 
var nok mann og kone). De kom 
svingende i full fart og landet så 
elegant her ute, ja skikkelig 
”turboender” altså, og de fikk 
også navn etter hvert: F 16 og 
Anna Lovinda etter den sørgmo-
dige visa til Erik Bye.  Jeg gikk 
så opp i det at jeg brukte til og 
med gul trafikkmaling med re-
fleks, og malte egen landingsstri-
pe til de her ute på plassen, slik at 
de hadde noe å navigere etter selv 

i mørket, for jeg gikk ut fra at dis-
se ikke hadde fått innmontert au-
topilot ennå. Men plutselig en 
dag var de borte, og etter en un-
dersøkelse hos flyhavarikommi-
sjonen ”for de bevingete skap-
ninger” fikk jeg greie på at F 16 
og Anna Lovinda hadde styrtet 
under en prøveinnflygning på 
Gardermoen i juni måned, hu 
Skjæremor som hadde kontroll-
tårn oppe i en svær gran nede ved 
synerskuret kunne rapportere med 
høye skrik og sterk vingeflaksing 
om denne ulykksalige hendelsen. 
Ellers her for en tid tilbake, send-
te jeg ut en mann for å ”sy” gjer-
der, og han kom stolt tilbake etter 
et par timer og fortalte at han 
hadde plukket to fulle svartsekker 
med bare spraybokser på veien 
rundt området, og det forteller jo 
litt, bare det. Så derfor tror jeg at 
det hadde vært bra om det hadde 
blitt ansatt, i hvert fall et par 
”sporhunder” til på heltid, enten 
fra Seljord eller et par skrubbsult-
ne ”blodhunder” med det kroko-
dillegapet fra Heggedal. For det 
hadde nok holdt taggerne på be-
hørlig avstand inntil evig tid ten-
ker jeg. Nei, da er det nesten ver-
re med sporvekseler og avspo-
ringer da, for akkurat der hjelper 
det jo ikke mye med skrubbsultne 
”blodhunder” fra Heggedal en-
gang, så akk for et hundeliv altså. 
Ja AKK OG VE FOR ET HUN-
DELIV jeg har, men det er bra 
betalt da og da skal en vel ikke 
klage?  
VOFF!!! 
 
Hilsen stedets sporhund: VOFFEN Svein 
Asgrimplass. 

Foto: Ove Hansen 



 15 

 

 

JIL Grorud låner ut biler og 
hengere til sine medlemmer  
 

Ta kontakt med  
Arne Herness eller Yassin Rafiq mobil: 46 85 59 80 
mellom kl. 07.00 - 14.30 fra mandag - fredag. 

Tredal henger en aksel. 
Nyttelast : 645 kg  
Høyde : 0,8 m 
Bredde : 1,53 m 
Lengde : 1.97 m 
Dette er innvendig mål på hengeren  
 

Tredal henger to aksler. 
Nyttelast : 1500 kg 
Høyde : 0,8 m  
Bredde : 1,54 m 
Lengde : 2,42 m 
Dette er innvendig mål på hengeren  

Cargohenger to aksler. 
Nyttelast : 1455 kg 
Høyde : 1,8 m 
Bredde : 1,4 m 
Lengde : 3,4 m  
 Dette er innvendig mål på hengeren  
 

Ford Transit 
Nyttelast : 1465 kg 
Høyde : 1,46 m 
Bredde : 1,7 m 
Lengde : 3 m 
Dette er innvendig mål i laste-
rommet i bilen  

Toyota Hiace 
Nyttelast : 955 kg 
Høyde : 1,3 m 
Bredde : 1,5 m 
Lengde : 2,2 m 
Dette er innvendig mål i 
lasterommet i bilen  
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Returadresse 
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening 
Mantena AS Grorud 
Eilert Smiths vei 
0975 Oslo 
Tel.: 240 86068 Fax: 240 86048 
www.verkstedarbeideren.no 

Ønsker du å sette inn takkeannonse? Ring foreningskontoret på tlf. 240 86068. Eller send oss et kort. Annonsen koster ingen ting.   

† 

Takk for vennlig deltagelse ved 
min far Hans Per Hansens bort-
gang. 
Hilsen Turid 

Tusen takk for all oppmerksom-
het og alle flotte gaver jeg fikk i 
anledning min avgang. 
Hilsen Martin Flobergsundet 
 
Takker Statsbanenes Verkstedar-
beiderforening, Oslo v/
velferdskomiteen for oppmerk-
somheten jeg fikk på min 75-
årsdag. 
Hilsen Egil Johnsrud 
 
Takk for oppmerksomheten på 
min 80-årsdag. 
Vennlig hilsen Kjell M. Brenna 
 
Hjertelig takk for blomsterhilse-
nen jeg fikk på min 90-årsdag. 
Finn Sveen 
 
Til velferdskomiteen og verksted-
arbeiderforeningen på verkstedet 
Grorud. 
Tusen takk for blomsterhilsen og 
gratulasjon på min 80-årsdag. 
Hilsen fra Ørnulf ”Nuffen” Ruud 
 
Til Statsbanenes Verkstedarbei-
derforening, Oslo v/Velferden. 
Takk for den fine blomsten på 
min 85-årsdag. 
Hilsen fra Per Sennerud 
 
Hjertelig takk for blomsterhilsen 
på min 85-årsdag. 
Thore Bønsnes 
 
 

Tusen takk for blomsterhilsen på 
min 85-årsdag. 
Hilsen Finn Kristiansen 
 
Takk for alle gaver og oppmerk-
somhet i forbindelse med min 
avgang fra Mantena Grorud. 
Hilsen Kjell Jørgensen 
 

Hjertelig takk for de fine bloms-
tene jeg fikk på min 70-årsdag 
5/2-2011. Det gledet meg at jeg 
ble husket på denne milepelen i 
mitt liv og samtidig takker jeg for 
mange gode år på verkstedet Gro-
rud. 
Håvard Skoglund 
 
Tusen takk til arbeidskamerater, 
verkstedarbeiderforeningen og 
administrasjonen ved Mantena 
Grorud for all oppmerksomhet i 
anledning min avgang. Jeg vil 
også ønske dere fine år framover 
i Mantena. 
Hilsen fra Viggo Andersen 
 

Takk for de fine blomstene jeg 
fikk på min 90-årsdag. 
Sverre Dalstein 
 
Takk til CargoNet og alle kolle-
ger for oppmerksomheten på min 
60-årsdag. 
Arne Haug 
 
Hjertelig takk for blomster og 
gaver, som jeg fikk på min 50-
årsdag. 
Hilsen Tore Bentestuen 
 
Takk til Verkstedarbeiderfore-
ningen for gave og blomster da 
jeg gikk ut av styret. 
Dag-Arne Johansen 
 
Hjertelig tusen takk for oppmerk-
somheten i anledning min 70-
årsdag. 
Hilsen Trygve N. Aronsen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


