verkstedarbeideren.no

Nr. 3 - oktober 2013 - Utgitt siden 1946 Utgiver: Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo

Side 6

Kan jeg få
se personalmappen min
Side 5

Ungdomskonferansen
2013
Side 9

På besøk hos verdens nordligste jernbane, nesten
Side 2

Fuglers livsløp på Grorud
verksted
Side 14

Lærlingetur
til
Helsingborg
Side 13

Gruveselskapet i Kirkenes med egen åtte kilometer lang jernbane
haug med bremseklosser og defekte
klossholdere.
– Forresten, jeg er ikke sikker på om
dere leverer de holderne der, legger
Vi lusker rundt hushjørnene, små
han til. Han leder gutta i produksjoforsiktige skritt, det knaser i grusen. nen, vesentlig mekanikere. De er
Passerer et par store skilt med
ikke så mange. Fire mann med meg,
«Uvedkommende ingen adgang!», er og en som jobber halvt, sier Antila.
usikre på om dette går bra. Porten
står åpen, vi kikker inn i jernbaneDette besøket var ikke planlagt oververkstedet. Det kommer en fyr mot hodet. Vi var bare på en liten visit i
oss.
Kirkenes og fikk lyst til å leite etter
jernbanen.
- Det hadde vært artig om
vi kunne få lage en liten
reportasje om dere, sier
jeg. ..men jeg har hverken
penn eller papir…
- Penn og papir ja, svarer
Antila, og spretter opp
trappa. Ett minutt senere
er han tilbake med en bunke A4 ark og kulepenn.
Dag-Arne Johansen,
Mantena sentralt
Tekst og foto

hei. Blikket hans spør, vi svarer før
han rekker å stusse over det
uanmeldte besøket.
- Æ e sjæf, sier han og gliser. – Eller
daglig leder, da…
- Jeg fikk ikke helt tak i navnet ditt,
sier jeg.
-Ulf Dæhlin, sier han. D-Æ-H-L-IN…
- Vi jobber i Mantena begge to, sier
jeg…
- På Grorud da eller, vil sjefen vite.

Praten går lystig, Dæhlin har mye på
hjertet, vi snakker om lokomotiver,
vogner og revisjoner. De har det nye
lokomotivet inne til service i dag,
det passer bra, for banefolka bytter
skinner akkurat i dag, så det går ingen tog. Men ellers kjører de døgnet
rundt, opptil 18 turer inn for å hente
malm med de 20 vognene, som hver
lastes opp med 60 tonn. De har to
lokomotiver, ett fra 1990, det står for
tiden ute uten boggier - de må reviArbeidsleder Torbjørn Antila
deres, og det nye fra 2010. Vognene
Liten jernbane
- Hvem er dere, spør han.
Det er 20 ansatte i Sydvaranger
er fra 50-tallet. Svillepakkmaskinen
- Eh.. vi er fra Mantena og hadde
Malmtransport, Norges nordligste,
er 1979-modell.
bare lyst til å kikke litt, sier vi.
og sannsynligvis minste jernbanesel- Dæhlin viser frem ei tjukk bok om
Fyren står på arbeidsrampa ved det skap. 10 i driften, resten er admini- jernbaneforskrifter.
ene søylesatte sporet. – Kom igjen i strasjon og verkstedmorra, det er ingen her nå, sier han folk og medarbeidere
vennlig.
til banevedlikehold.
To dager senere er vi der igjen. Det En kvinnelig ansatt
sitter en fyr i sola ved den samme
har de også. Hun er
porten og har pause. I gul kjeledress. sikkerhetssjef.
Han kjører tog, forteller han. Vi for- Det gode arbeidsmilteller hvem vi er, han drar opp tele- jøet preger bedriften.
fonen og ringer til noen vi kan snak- En lett fleipende tone
ke med.
henger i lokalene, de
To minutter senere kommer det en
er nesten en liten fablid kar og møter oss, rekker frem
milie. Femhånda og hilser, som om vi hadde
skiftsordningen gjør
avtalt å møtes.
at det ikke er mange
- Torbjørn Antila, sier han og klem- på jobb av gangen.
Ulf Dæhlin er daglig leder for Sydvaranger Malmtransmer den kraftige neven rundt kontorport AS
fingrene. Ikledd gul kjeledress han
Antila vil vi skal
også.
snakke med sjefen. Han drar oss
- Vi fikk tillatelse til jernbanedrift
- Mantena, ja, sier Antila. - Dere
med innover noen kontorer, og inmed egen lisens fra juni i år, sier
handler vi med. Produktene deres
nerst i gangen sitter det enda en blid han. - Vi driver både trafikken og
ligger der, sier han og peker mot en fyr. Han kikker på oss, smiler og sier infrastruktur. Før var vi unntatt alt
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dette, men vi ble underlagt Jernbane- hatt tre biler per vogn. Det er 60 bitilsynet da vi fikk lisensen. Nå har vi ler på ett tog, det. 18 ganger i døgstyringssystem og alt…
net! Det hadde blitt ramaskrik blant
befolkningen. Jernbane er den absoLinja er helt enkel. Toget kjører i
lutt beste løsningen.
pendel med loket i ene enden og
konduktørvogn i andre, helt uten
- Vi gjør det meste med materiellet
ruteplan. Det er ingen signalsysteher. Mekanikere og platefolk. Men
mer, det er jo kun dette ene toget.
vi er avhengige av leverandører for
- Skulle vi hatt flere tog måtte vi hatt tyngre rep og overhalinger. – Pris er
viktig, men leveringstidspunkt er
svært viktig for
oss. Vi taper penger når togene ikke
går. Vi har sendt
ting til Tyskland
tidligere, men det
har tatt tid å få det
tilbake.
- Det er kortere til
Marienborg i
Trondheim og
Grorud i Oslo,
smiler vi.
Det er dyktige og erfarne fagfolk i verkstedet. Knut Smuk er
- Ja, du sier noe,
en av dem
sier Dæhlin, og
trafikkstyring og signalanlegg. Det
gnir seg i skjeggstubbene. Hm…
hadde kosta oss dyrt. Nei, vi gjør det
enklest mulig, sier Dæhlin.
Fagorganisasjon
De henter malm når det er behov.
Det er tilnærmet 100 prosent opp- Vi må bare passe på at de ikke går slutning om fagforeningen, Gruvetomme på knuseriet ved kaia.
foreningen Nordens Klippe. De er
- Har det aldri vært aktuelt å frakte tilsluttet Arbeidsmandsforbundet.
malmen ut med bil?
På den gamle fana deres sto det:
- Ha ha, hvordan skulle det gått?
«Ned med alteret, troen og pengeNei, det tror jeg ikke. Da måtte de
vældet.
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- He he, det var ikke borgerskapet så
fornøyd med, gliser sjæfen.

Faktaboks:
Sydvarangerbanen var verdens nordligste jernbane frem til 2010, da russerne åpnet Obskaja–
Bovanenkovobanen. Gruvedriften
ble nedlagt i 1996, men private eiere
og ny kapital gjorde driften mulig
igjen, og fra 2009 har det vært full
fart i gruvene og på jernbanelinja.
Den åtte kilometer lange linja strekker seg fra kaia i Kirkenes sentrum
og til gruvene ved Bjørnevatn. Sydvaranger Gruver dannet datterselskapet Sydvaranger Malmtransport AS,
og er 100 prosent eier.
Selskapet fikk i juni i år konsesjon
til egen jernbanedrift. Før det var de
unntatt Jernbanetilsynet.
Brutto tonnasje per år er 12 – 13
millioner tonn.
De frakter 1000 tonn jernmalm i timen, og fyller en vogn på 20 sekunder. Hele toget fylles på 10 – 15 minutter.
Vognvekta er 20 tonn + 60 tonn
malm = 80 tonn x 20 vogner = 1600
tonn togvekt. Pluss lokomotiv på 80
tonn.
De regner med at det er malmforekomster for gruvedrift i ytterligere 25 år.

«95% sikre på at global oppvarming er menneskeskapt» rapporterte Klimapanelet
27. september
Gerhard Prøsch
pensjonert
verkstedarbeider

Allerede her innrømmer de at de
ikke er sikre. Det er en hypotese.
Noen kaller det en katastrofe-hyp.
Men ut fra denne hypotesen brukes
det milliarder på forskning og tekniske løsninger og installasjoner
for å forhindre en mulig katastrofe.
Mongstad: 7 milliarder. Skogplanting i Norge: 2 milliarder , osv. det
brukes milliarder på konferanser
med flyturer på langs og tvers
rundt jordkloden.
Noen fomler med tekniske løsninger for å stoppe global oppvarming:
Ideer som har vært diskutert er å
fjerne skyer, stoppe sollys ved å
lage store speil i verdensrommet
eller gjøre ørkenområder hvite for
å reflektere mer sollys. Andre løsninger har vært prøvd: – Geoengineering er ikke science fiction.
Allerede under Vietnam-krigen på
70-tallet ble klimamanipulering
brukt som våpen for å skape flom
og ødelegge risavlinger. Å
framskynde algevekst i havet
for å øke opptaket av CO2 har
funnet sted siden
2000-tallet, sier
Ribeiro til Teknisk Ukeblad i
fjor. Ribeiro legger vekt på at
risikoen ved
klimamanipulering er ukjent. I
verste fall kan
det få fatale
konsekvenser
som ikke lar seg
reversere.

Å løse «klimaproblemet» er blitt
en stor industri. Å skape fornybar
industri kan være bra, men da ut
fra at vi har behov for energi, ikke
som løsning på et ikke-problem.
Hvis vi går bak frasene om klimafarene i Klimapanelets presentasjon og leter i den tekniske rapporten Tabell 12.4 finner vi følgende:
Ualminnelig liten sannsynlighet for
at grønlandsisen eller VestAntarktis vil smelte.
Veldig usannsynlig at metan fra
smeltet tundra vil få katastrofale
følger.
Sannsynlig at sommerisen rundt
Nordpolen (Arktis) vil smelte innen midten av vårt århundre ut fra
det verst tenkelige scenarioet
(størst utslipp av CO2)
Liten tiltro til at det vil bli problemer med tørke i større områder.
Liten tiltro til at monsunregnet vil
endre seg.
Veldig usannsynlig at det vil bli
endringer i atlanterhavsstrømmene.
Liten tiltro til at det vil bli kollaps i
deler av skogen i tropiske eller
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subtropiske strøk.
(Oversatt av meg, tar forbehold.)
Det er med andre ord kun ett punkt
de er bekymret for: sommerisen på
Nordpolen under forutsetning av at
det blir varmere framover noe som
er usikkert.
Klimapanelet (IPCC) har tidligere
spådd en rask oppvarming fra år
2000 og framover. Alle deres mer
enn 40 klimamodeller har feilet. I
modellene ligger forutsetningen at
økt CO2 vil medføre økt oppvarming. Det har ikke skjedd og forutsetningen er gal.
Når de nå skal se framover er de
mer forsiktige og opererer med stor
usikkerhet. Det gjør de rett i.
Oppslagene i aviser og media er
veldig ensidige. Ikke la dere bløffe.

Nils Ole Morken
Klubbleder
Mantena Lodalen

I Mantena består personalmappen
av to separate deler:
Del 1: CV og kursbevis/
sertifikater på den enkelte
medarbeider.
Del 2: Alle personrelaterte
saker og andre saker knyttet
opp mot den enkelte medarbeider.
Det som er spennende med personalmapper er hva leder lagrer i
del 2.
Det er viktig at arbeidsgiver har
et bevist forhold til hva som
skal lagres i personalmappen til
den ansatte. Opplysningene
som lagres skal være saklige
og relevante, og skal kun brukes til uttrykkelige angitte formål. Relevansen vil ofte avta jo
lenger tid som er gått.
Man bør også merke seg at arbeidstaker som den klare hovedregel har krav på innsyn i
egne opplysninger uavhengig
av om de lagret i personalmappen eller andre steder
(personalopplysninsloven § 18
rett til innsyn). De samme bestemmelsene vil selvsagt også
gjelde dersom man oppretter
såkalt skyggearkiv.

Kan jeg se personalmappen min?
Ja det kan du, og du bør be om og se den.
Forøvrig mener jeg at interne notater ikke har noe i en personalmappe å gjøre. Slik informasjon
bør lagres et annet sted.
Husk at dersom leder unntar dokumenter fra innsynsretten er han
pålagt å begrunne dette skriftlig
og henvise til hvor han hjemler
unntaket. Den ansatt har derfor
uansett krav på å få beskjed om at
det finnes informasjon lagret hos
arbeidsgiver som du ikke gis tilgang til.

Hvor lenge skal en advarsel lagres?
Arbeidsgiver må vurdere konkret
hvor lenge det er behov for å lagre advarselen. Utgangspunktet for
vurderingen er at personalopplysninger ikke skal lagres lenger enn
det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen. Lagring utover dette er i
strid med regelverket. Arbeidsgiver bør angi konkret hvor lenge
en advarsel skal lagres. I Mantena
er det som oftest at en advarsel
står i 3 år, hvorfor ligger den da i
personalmappen 5-6 år,`` kjekt å
ha``. Mantena har fokus på 5S
noe som er bra, men da må vi fokusere på hva vi skal beholde,
hvor det skal oppbevares og hvordan.
Jeg mener det må etableres skriftlige rutiner som beskriver hvordan personalopplysninger håndteres av Mantena. Kravet om skriftlige rutiner omfatter også behandling av opplysninger om de ansatte. Rutinene må derfor si noe om
håndteringen av personalmapper.
Utarbeidelse av slike rutiner vil
bidra til å skape økt bevissthet
om personvern i Mantena.
Annonse
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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

MTR drifter jernbanen i Hong Kong. Og har ord på seg for å være punktlige. Vi
sjekka arbeidsforholdene og hva slags punktlighetskrav de har på seg selv.
Dag-Arne Johansen,
Mantena sentralt
Tekst og foto
MTR er et statskontrollert selskap,
og ble etablert i 1975. De er slått
sammen med det 100 år gamle selskapet KCR (Kowlon Canton Railway). Selskapet er børsnotert og
Hong Kong bystyre eier 77 prosent
av aksjene. Resten av aksjene er på
private hender. De har ingen konkurrenter i jernbanesammenheng.
MTR har ansvaret for all infrastruktur, som skinner, signalsystemer,
eiendommer, stasjoner og togdrift i
Hong Kong. Og naturligvis togvedlikehold. De har stålkontroll på alt,
men togrenholdet er satt ut til andre
aktører. Selskapet har 15 000 ansatte, 1 800 av dem er ansatt i verkstedtjenesten.
Det finnes flere fagforeninger i
MTR, men disse har ikke forhandlingsrett.

nelbane skulle legges ut på anbud,
vant det Hong Kong-baserte selskapet MTR. Av alle i hele verden,
valgte de seg Mantena som samarbeidspartner på vedlikehold. Mantena dannet i fellesskap med MTR
selskapet Tunnelbanan Teknik AB.
Det er naturlig nok knyttet kontakter
med kineserne gjennom dette samarbeidet. Det benyttet Verkstedarbeider’n seg av.

Hong Kong
I Hong Kong bor det sju millioner
mennesker, og MTR frakter 5,1 millioner mennesker hver dag. Dette er
47 prosent av alle kollektivreisende i
denne byen. 300 000 kinesere krysser grensen hver dag, via de to grensestasjonene på linjenettet i nord.
Hong Kong er 1000 kvadratkilometer, eller 33 ganger 33 kilometer.
8-vogns motorvognsett med kapasitet på 2 500 passasjerer med 2,1 minutters intervall og 12-vogns motorvognsett med kapasitet på 3 750 passasjerer med 3,5 minutters intervall
Hvordan er linken mellom MTR og frakter passasjerene i morgen- og
Mantena?
kvelds rush. Det fraktes ca. 64 000
Saken er den, at da Stockholms tun- passasjerer pr. time i hver strekning

Det trengs stor plass og mange dører for å frakte over fem millioner passasjerer
hver dag
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på enkelte linjer. Ingen reiser med
MTR koster mer enn litt under 30
kroner, og gjennomsnittsprisen på en
reise er i underkant av 17 kroner.
Baser
Langs de 218 kilometerne med dobbeltspor (ytterligere 53,6 km er under utbygging) og 84 stasjoner fordelt på 11 linjer, er det ni verksteder
for lett vedlikehold. Fem verksteder
er tilpasset for tungt vedlikehold, og
ligger lokalt tilknyttet vedlikeholdsbasene for lett vedlikehold av samme materielltype. MTR drifter og
vedlikeholder også ekspresstoget til
Hong Kong flyplass. I tillegg har
MTR tre bussverksteder. Lokalene
er bygget under eksisterende bebyggelse, og bærer preg av ryddighet og
god struktur.
Ytterligere to nye verksteder er under bygging, og skal åpnes i 2015.
Det vi så var rene gulver og smøregraver, og personalet bar verneutstyr
og anstendig arbeidstøy.
I ene enden av anlegget var det søylesatte spor i en vognhall, ikke ulikt
det vi kjenner fra norske forhold.
I andre enden, i det de kalte
«workshop», var det verkstedanlegg
for tyngre vedlikehold og komponentproduksjon. Også her var det
store likhetstrekk med det vi finner
hjemme.
Programvare
MTR har selv kontroll med hardwaren, men ikke softwaren. Filosofien
er at kontroll over vedlikeholdet av
hardwaren, minsker avhengigheten
til leverandør og behovet for dyre
oppgraderinger. De bevarer det originale systemet som togmateriellet
eller utstyret er levert med. I en egen
base for dette, vedlikeholdt og reparerte de billettautomater, destina-

sjonsanvisere, ATC, dørstyringer,
programvare for togene, mm.
Materiellparken
MTR har 2100 vogner, og to lokomotiver, tilsvarende NSBs type
el.18. Det er 12 forskjellige togtyper
i MTRs besittelse. Materiellet er fra
Kina, Korea, Spania, England, Tyskland. Signalsystemene er europeiske,
vesentlig levert fra Siemens og Alstom.
Det er vesentlig ståplasser i togene,
med noen sitteplasser langs veggene.
Det er også, mot ekstra betaling,
mulig å kjøpe seg plass i et fåtall
Lokalitetene er ikke så ulikt det vi ser på våre verksteder
sittevogner.
hverdager er 8-17. På basene med
neyland Hong Kong er utbygget for
lett vedlikehold jobbes det 24 timer i førerløse tog. Togene er fullstendig
Besluttsomhet
MTR samarbeider med myndighete- døgnet. Ved basene med tungt vedli- dataprogrammerte og kjøres kun
ne i Hong Kong om bygging av nye kehold og komponentvedlikehold/
manuelt i vedlikeholdsbasen.
linjer. Om det skal bygges en ny
produksjon er det dagtid. Det er stor MTR legger stor vekt på effektivitet,
bydel, planlegges og bygges jernba- forskjell i lønnsnivået på arbeidere
og vil videreføre utbyggingen av
nelinjer på forhånd, og står klare til og ledere i Hong Kong, langt større førerløse tog. Ytterligere en linje er
drift på det tidspunktet bydelen er
enn det vi er vant med i Norge. Erfa- under tilpassing for dette.
innflyttingsklar.
ring og bedriftsansiennitet gir lønnsUtbyggingsprosjekter blir finansiert tillegg, men det er bedriften selv
Det er ikke mange tilfeller av påved at det bygges store stasjoner
som avgjør dette, fagforeningene få kjørsler med tog i Hong Kong, da
som utleies for forretningsvirksom- bare lov å mene... Minstelønn er lov- mesteparten av linjenettet er på søyhet og butikker. Over stasjonene
festet, 40 HK dollar (ca 32 nok).
lesatte bruer og kulverter under bygigjen, bygges høyhus med boliger
ningsmasse, men noen få villhunder
for videresalg. Myndighetene tilde- Det finnes ingen pensjonsordning i og villsvin må allikevel bøte med
ler MTR tomter, og står for eventu- MTR, men selskapet utbetaler en
livet. Det er også sporadiske tilfeller
ell restfinansiering av utbyggingen. engangssum til ansatte ved avgang
der apekatter klatrer i ledningsmastil pensjon. (et lite beløp er trukket i ter og kontaktledning.
lønn jevnlig i arbeidsperioden).
MTR som arbeidsgiver
MTR er en populær arbeidsgiver, og Pensjonsalderen er 60 år.
Bygger stadig ut
arbeidstiden er 42 timer i uka. LørMTR bygger for tiden ut nytt høydager er også arbeidsdag, men med Førerløse tog
hastighetsnett mot Kina, og den 26
kortere tid. Normalarbeidstiden på
En forholdsvis kort linje mot Diskilometer lange tunnelen med tilhørende stasjon i sentrum av Hong
Kong skal etter planen stå ferdig i
2015. På Hong Kong-siden av grensen bygges det ut for 200 kilometer i
timen, men på den kinesiske siden
legges det opp til hastigheter på 350
kilometer i timen. Jernbanelinjen er
fullfinansiert av myndighetene, og
vil kjøre strekningen Hong Kong –
Bejing på rundt åtte timer. Se gjerne
for deg en togtur fra Oslo til Tromsø
på samme tid.
Punktlighet/kvalitet
MTR setter ekstreme kvalitetskrav
til seg selv, og prioriterer vedlikehold svært høyt. Vedlikeholdsintervallene er langt hyppigere enn det vi

Det er lett å se at dette toget brukes til Disneyland Hong Kong
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MTR har et godt og klingende navn i
Hong Kong.
Verkstedene var bygd opp på en slik
måtte at det var kort vei mellom depotet (kontroll/lett vedlikehold) og
workshop (tungt vedlikehold/
komponentvedlikehold.) Bare workshopen for elektriske komponenter
var sentralisert et annet sted i byen.

er vant med i Norge, og et togsett er
inne til full revisjon hvert annet år.
22 dager står togsettet inne, da er
alle deler og komponenter demontert
og revidert, for så å bli montert tilbake, og togsettet fremstår som nytt.
Med 5,1 millioner reisende hvert
driftsdøgn, gir det 153 millioner reisende hver måned. MTR har et mål
om at ikke mer enn 36 000 mennesker av 153 millioner skal bli rammet
av forsinkelser på mer enn 5 minutter per måned. Per år skal det ikke
være mer enn 88 forsinkelser totalt
på mer enn 5 minutter, på alle avganger. Spesielt å tenke på, når togene går annen hvert minutt, nesten
hele døgnet.
MTR når disse målene ofte.

Medbestemmelse
MTR opererer med et system med
bedriftssamarbeidsråd på flere nivåer, hvor eventuelle fagforeninger
(bedriftsforeninger) ikke har noen
rolle. De ulike bedriftsforeningene
årskontroll). De ulike komponentene har ingen forhandlingsrett, kun drøfblir vurdert ut fra distanse/tid (eks.
terett overfor bedriftens ledelse.
boggi 1 millioner kilometer) og i
Lønnsspørsmål er ikke tema på slike
drøftinger.
noen sammenhenger tilstand
(omformere).
Klasseskillene og fagforeningstanVarmegang i hjullagre under kjøring, likeledes urytmisk gang/
ken deres er noe fremmed for oss,
vibrasjon i hjulgang (målepunkter i men ellers har de mye å lære bort.
skinnegangen), blir umiddelbart re- MTR har et ekstremt fokus på vedlikehold, punktlighet og struktur. Og
gistret av ansvarlig verksted.
Utestående feil er omtrent ikkeikke minst; de har stålkontroll i alle
ledd i jernbanedriften. De driver
eksisterende, og skulle det dukke
jernbane som mange selskaper kan
opp et problem, dørfeil for eksempel, settes alle tekniske ressurser inn misunne dem. De er absolutt verdt et
på å få løst det problemet. Kostnader besøk. La oss starte med å sende en
på dette kommer i annen rekke, pro- stor delegasjon fra det nye Stortinget
til Hong Kong. Kanskje det kunne
blemet skal bort.
hjelpe…
Dette er MTRs enkle filosofi: problemfrie tog skaper punktlighet, forutsigbarhet, og tillitt i befolkningen.

MTRs vedlikeholdsfilosofi er
bygd på LCCkonseptet (Life
Cykle Cost), med
30 års perspektiv.
Vedlikeholdet deles opp i preventivt
(80 prosent) og
korrektivt vedlikehold (20 prosent).
Det preventive
vedlikeholdet har
tre bestanddeler:
Distansebasert,
timebasert og tilstandsbasert. Togsettene ble tatt inn
for full revisjon på
600.000 km (ca. 2
år, i tillegg sjuMektig utsikt over Hong Kong
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Amanda Eldnes, leder
Administrasjonspersonalets
forening CargoNet

Den 8.-10. Oktober ble NJFs årlige ungdomskonferanse
avholdt på Storefjell. 70 ungdommer fra de fleste områdene i jernbanen var samlet, og stemningen var god.

Den 8.-10. Oktober ble NJFs årlige ungdomskonferanse avholdt
på Storefjell. 70 ungdommer fra
de fleste områdene i jernbanen
var samlet, og stemningen var
god.

flyt i forbundet, likelønn, bedre
skoleringstilbud, gods på bane,
utfordringer tilknyttet eventuell
privatisering og anbudsutsetting
m.m.
Gruppeoppgavene ble presentert
på dag to som siste punkt på plaPå programmet stod blant annet nen, og innspillene ble samlet og
NJFs og arbeiderbevegelsens his- presentert i et renskrevet dokutorie, parallellseminarer fra Norsk ment.
Folkehjelps solidaritetsungdom
og besøk fra England og RMTs
Dag to besto også av besøk fra
ungdomsrepresentant.
Norsk folkehjelps solidaritetsungdom. De holdt parallellseminarer
Første punkt på programmet var om atomvåpen, asylpolitikk og
vår egen historie, presentert av
usexy bistand. Deltakerne kunne
nestleder Jane Sæthre. For å kun- velge seg to av disse, da de ble
ne forme vår framtid må vi kjen- kjørt i to runder.
ne vår fortid, og akkurat dette var
utgangspunkt da konferansen ble Om noen var trøtte og slitne etter
delt inn i grupper for å jobbe med lunsj den dagen våknet de nok da
innspill til ungdomsutvalgets
Daniel Burn satte i gang med sitt
handlingsplan for 2014. Gruppe- innlegg etter pausen. Daniel er
ne jobbet veldig godt, og innspil- leder av RMT Ungdom i Storbrilene var mange og gode. En be- tannia (RMT = National union of
visst forsamling satte fokus på
rail, maritime and transport workviktige områder som ungdomsut- ers). Innlegget kalte han “35
valget skal jobbe
videre med.

years of pain” og han forklarte
konferansen hvordan fagforeningsknusingen under Thatcher
har satt sine spor og hvordan
fagbevegelsen fortsatt sliter med
å komme seg på fote. Han dro
også paralleller til vår egen
nyvalgte statsminister, og ba oss
alle være på vakt og være klare til
å ta kampen når det blir nødvendig. Dette fordi likhetstrekkene er
for store til å ignorere.
Dette var noen hovedtrekk fra
konferansen, og vi håper at like
mange tar turen neste år. Som vår
avsluttende innleder, Leif Helland sa før vi tok bussen til Gol
på torsdag: ”Dra tilbake til arbeidsplassene deres og fortell om
de viktige temaene som har blitt
tatt opp og om det viktige arbeidet framover, ikke hvor mange
Galliano-shots dere drakk på
kvelden. Det er det ingen som er
interessert i.”

Noen av temaene
som kom opp var
blant annet: Mer
sosial boligpolitikk,
bank- og forsikringsvilkår for
unge, faglig kompetanseheving, trygging av lærlingeplasser, sikring av
faste stillinger etter
endt lærlingetid,
bedre informasjonsInteresserte ungdommer på kurs, og verkstedforeningene var bra representert.
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Den rødgrønne regjeringen hadde
lovet at tilpasning av offentlig
uførepensjon skulle gjøres slik at
ingen tapte på denne tilpasningBåde Stoltenberg-regjeringen og en. Men på tampen av regjeringsden nye Solberg-regjeringen
tiden la de rødgrønne fram en
mente og mener at offentlig pen- stortingsmelding hvor de ikke
sjon er for god. Høyres Røed
holdt dette løftet. De gikk blant
Isaksen og NHO sjefen Skogen
annet inn for en ordning hvor de
Lund sier at offentlig pensjon
som blir uføre fra feks. 80% stilbryter med arbeidslinjen (få mer ling vil kunne få 30 000 lavere
i pensjon jo seinere du blir pen- uføreytelse etter skatt.
sjonert).
Den blå blå regjeringen tar ballen
Nils Bull , Nestleder
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo

og har sagt at de vil levealdersjustere uførepensjonen fullt ut.
De rødgrønne foreslo halv levealdersjustering.
Det som er gullet i offentlig pensjon er at vi har beholdt AFP som
en tidligpensjonsordning uten at
vi får store kutt i alderspensjonen
hvis vi må gå av tidlig. I det private har AFP blitt en viktig tilleggspensjon, men de taper mye i
alderspensjonen hvis de må gå av
tidlig.

Ta kontakt med foreningskontoret hvis du ønsker å leie hytte på Skei. Søknadsfrist for vinterferien er
15. desember. Vil du prøve deg i påsken må du søke innen 15. januar. Vil du være der en helg kan du
bare sette deg opp inntil tre måneder før, hvis det er ledig. Aktive medlemmer prioriteres foran pensjonister, men alle er hjertelig velkomne til hytta vår på Skei. Du bor ikke billigere enn hos oss.
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Jeg er takknemlig
- For skatten jeg betaler – det betyr at jeg har arbeid og bor i et velferdssamfunn.
- For rotet jeg må rydde opp etter et selskap – det betyr at jeg har hatt venner på besøk.
- For vekkerklokken som ringer om morgenen – det betyr at det er en grunn
til at jeg må stå opp.
- For skittentøyet som hoper seg opp – det betyr at jeg har nok klær.
- For strømregningen jeg får – det betyr at jeg har lys og varme.
- For tøyet som har krympet – det betyr at jeg har nok å spise.
- For vinduer som må pusses og rom som må vaskes – det betyr at jeg har et
hjem.
- For regnet jeg kjenner i ansiktet mitt – det betyr at jeg lever.
- For at det stilles krav til meg – det betyr at noen har forventninger til meg.
- For regntunge dager – da blir gleden over sola desto større.
- For at jeg gjør feil – det betyr at jeg har noe å lære.
- For stillhet – det gir meg mulighet til å reflektere og til å nyte øyeblikkene.
- For hver dag jeg våkner opp – det betyr nye muligheter!
Anonym

Biblioteket er åpent
torsdager 13.00 til 14.00

JIL Grorud
Leier ut varebiler og tilhengere.
Ta kontakt med Arne Herness eller Yassin Rafiq
Telefon: 468 55980

Har du lyst til å lese, vi har mange bøker til utlån.
Det blir kjøpt inn nye og aktuelle titler, så ta en tur
innom og se om det er noe som faller i smak.
Hvis det er noe du lurer på angående biblioteket ring
Ragnar Fredstad mobil: 900 92089
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Ayn Rand, i ”Och världen skälvde”
Harald Christiernin
Verkstedarbeider
Mantena Stavanger

Citatet är en replik i boken, Atlas
Shrugged, en tegelsten på 1200
sidor, men citatet är också ett varumärke för författaren
Ayn Rand (amerikansk filosof och
författare 1905-1982). Hennes tankar om ett samhälle helt utan statlig inblandning och total individuell frihet, har under många år spelat en stor roll för många tidigare
och nu levande politiker, statsmän
och ekonomer, jorden runt, men
framför allt i USA. Ännu säljs hennes böcker och då framför allt: The
Fountainhead (Urkällan -43) och
Atlas Shrugged. (Och världen
skälvde -57) i en upplaga på över
300 000 ex. Som filosof räknas
hon som objektivist och rationalist.
Hon var dessutom ateist.
Bland kända politiker och ekonomer som har hyllat henne har vi,
Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Alan Greenspan m.fl.
Själviskhet, är för Ayn Rand, det
enda rationella och statens enda
uppgift är att stoppa dem som vill
inkräkta på denna frihet, rationaliteten. Det enda som behövs i ett
sådant samhälle är polis, domstol
och militär – förövrigt får medborgarna klara sig själva – eller som
en ung man säger i filmen ”Dirty
dancing” ”Some people count,
some people don’t”. Människans
position i detta samhälle skall regleras med frivilliga avtal, människor emellan.
När Siv Jensen under valnatten
brölade ut sitt,
”MooornaaaJeeeens!” och läppstiftskjolen skalv som i hundlik-

nande orgasmer, så kom jag på var
jag hade läst något, som en gång
gav mig samma underliga känsla
som detta. Mycket riktigt, ”Atlas
Shrugged”. Jag gjorde en snabb
”goggling” på Siv Jensen/Ayn
Rand och såg att Ayn Rand är Siv
Jensens favoritförfattare. (Jag blev
inte så väldigt förvånad) Det är
hennes favoritförfattare så till den
milda grad att Ayn Rands litteratur
ständigt återkommer som den litteratur Siv Jensen rekomenderar
andra att läsa. Det betyder att hon
också är inspirerad av filosofien i
texten och säkert väldigt eller
kanske helt enig med författaren.
Jag menar att det är tänkvärt eftersom hon snart skall in i en regering tillsammans med høyre. Det är
så pass tänkvärt att hon faktiskt
borde stå till svars för vad hon menar om Ayn Rands idealsamhälle.
Men det är nog också så,
att de journalister som
noterar Sivs läslust, inte
själva har läst, eller haft
lust att läsa, dessa böcker. Det är förståeligt, men
det hade varit intressant
med en diskussion. Samtidigt som Siv J. hyllar
denna författare och
denna filosofi, så tänker
jag att det stämmer inte
med vad Frp själva säger
om den statliga överbyggnadens uppgift i ett
samhälle. I Litteraturhuset, aug 2013 kom det
ännu en förklaring på
”Frp koden”. Där sa Siv
J. att: ”Med unntak av
Rødt, er Frp det eneste
systemkritiske partiet i
Norge”. Hon jämför här
Frp med ett revolutionärt
parti på vänsterkanten.
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Med denna jämförelse så säger hon
att, lika revolutionärt som Rødt
är till vänster, är Frp till höger.
Vad detta innebär i praktisk politik
kan folk i Norge knappast förstå
och ännu mindre vara intresserade
av att få uppleva. Ändå får Frp
plats i den kommande regeringen,
mens Rødt är ett parti utan plats i
Stortinget. Medans Rødt har flaggat sina ståndpunkterna högt och
tydligt, så har Frp med en populistisk retorik lyckats att få ”vem som
helst” att bli enig i Frps politik. -Någon är emot invandringen, andra
vill ha möjlighet att kunna köpa
billig tobak och kröken till dygnets
alla tider och andra åter, är förbannade på bompengar med mera,
med mera…..Ja, ja, det finns något
för alla missnöjda i detta revolutionära parti. I detta parti finns det
något ”før folk flest”.

Terje Borgersen
Hovedverneombud
Mantena Lodalen

I ukene før turen , var det mange lærlinger fra Marienborg,
Sundland , Grorud og Lodalen, som så frem til årets lærlingetur til Mantena vst. Raus, ved Helsingborg i Sverige,
fra 26. til 29. september

14 lærlinger: Zebastian , Vegard,
Ole Christian , Nicolai, Stein ,
Kim, Adam, Patrick, Magnus , Vegard, Marius , Tommy , Patrick, og
Trine med ledsagere Goggen, Terje , Finn , Bjørn, Daniel .
Oppmøte var DFDS terminalen i
Oslo.
Alle var klare for tur, med en sosialt hyggelig kveld på båten nedover til København.
Alle var i rute da vi reiste med tog
fra Østerport til Helsingør. Med en
20 minutter lang fergetur over til
Helsingborg.
Stabla alle inn i drosjer ut til Råå
hvor vedlikeholds verkstedet for
type x-61 ligger.
Interesserte lærlinger (og ledsagere) følger med
Der ble vi møtt av kvalitetssjef
Gøran Person . Gøran holdt kort
vi snuta mot hotell The Square i Kø- kjempefin tur både faglig og sosialt.
informasjon om Mantena Sverige.
benhavn.
Takk til Gøran og Markus i Sverige,
Korte trekk om verkstedet : etablert i I København hadde vi en fantastisk og alle som har bidratt til at turen ble
2009 , 4 gjennomgående spor , byg- middag på Goggens favorittrestauvellykket .
get spesielt for type x-61 settene ,
rant Københavner Kafeen, med flessom det er levert 51 stk i en serie
kesteik på menyen. Kan anbefales på
på 69 stk av Alstom. 79 ansatte ,
det varmeste.
inkludert en liten ,men strømlinjefor- Båten hjem på lørdag kveld.
met organisasjon. Ett nytt, lyst og
Søndag morgen, samling på
moderne vedlikeholds verksted. 5s brygga i Oslo. Alle var enige
og Lean tavle med god orienterings- om at dette hadde vært en
informasjon. Gøran og
Markus tok oss med på
en visningsrunde i verkstedet. Her så det utrolig
inspirende og motiverende å skru/vedlikeholde
tog. Alt var lagt til rette.
Eks verktøytavler merket
med farger. Mange nysgjerrige blikk og spørsmål om virksomheten,
ble stilt under omvisningen. Omvisningen ble avsluttet med kaffe og kaker på spiserommet.
Etter omvisningen satte Det er Ordning & Reda som gjelder ved
Mantenas verksted i Helsingborg
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Men etter vel overstått duemassakre
satt det nok igjen et par sørgende
gamlinger borte i en krok og det
måtte nok være morfar og farfar det
tror jeg og de begynte nok å få litt
Her for en god tid tilbake måtte vi
svekket syn grunnet alderen for den
hasteinnkalle Rentokil til et gedigent ene tok en svært og dramatisk inn«dueslag» hos oss da vi ble invadert flygning mellom port og kjøreledmed masse lusete og kurrende
ning på spor 1, sikkert bare for å se
gråduer som flakset helt fritt rundt i om det var noen gamle tanter igjen
verkstedet og stiftet nye familier i
der inne men det gikk ikke så bra får
hytt og pine, hadde gjenforeningsman vel si. Det smalt, kjørestrømmøter, store slektsstevner, knyttet
men gikk og det ene portbladet neshelt nye familiebånd og innstiftet
ten falt av hengslene med et brak, og
nye familier og hekkeplasser på H- det hele som ble igjen etter morfar
bjelkene oppunder taket i verkstedet var kun en spiseskje med aske og
her. Ja, det ble et rent storslagent
noen svarte fjær som kom virvlende
familiestevne ut av det med house- gjennom lufta.
party til langt utover natta, og
slektninger fra fjern og nær innen dueslekten avtalte på forhånd å møtes til samtaler og etegilde i stor skala innenfor kjøreporten på spor 1 i Mantenas
lokverksted, med det resultat at
de dreit ned hele innkjørselen til
langt ut i verkstedet og la igjen
noen kilo med dun og fjær i
samme slengen.
En av hunnduene skal visst også
ha fallt ned på sporet under en
opphisset hyrdestund høyt oppunder taket, ja for det foregikk
masse dueromantikk i takhøyde
den gangen kan jeg huske og det
var forceparty og nachtparty til
langt ut i de små timer.
Men…..da brått ble familieidyllen brutt: Duemorderene fra
Rentokil slo til, bevæpnet til
tennene med pusterør og håv
Måkefamilien derimot, ja de satt på
«håvet» de inn det ene familiemed- rekke og rad ytterst på taket over
lemmet etter det andre, alt fra onkler, vognverkstedet og holdt på å le seg i
tanter, fettere og kusiner og både
hjel, ja den ene måka lo så hun mismormor og farmor gikk føyka, ja
tet balansen og falt ned på plenen.
sønner og døtre langt ned i tenårene Men apropos måker, jeg ble virkelig
og langt under kriminell lavalder til angrepet av illsinte F-16-måkemødre
og med gikk samme vei, familiei sommer hver gang jeg våget meg
gjenforeningen ble brått, brutalt og ut, de kom styrtene som i et bombenådeløst stoppet og her vistes over- angrep slik som du ser på film fra
hodet ingen nåde eller empati, ikke andre verdenskrig, en hel dødsengang med ungdommen og de aller skvadron med F-16-måker helt payngste.
rallelle med Deutshe Luftwaffe fra
Svei Asgrimplass
Service avdelingen
Mantena Grorud
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1940 og da var det et heftig luftangrep over meg ute på gamle miljøplassen.
Men tilbake til våre utrydningstruede
duer for etter denne innflygningsulykken gikk det ikke lange tiden før
bødlene fra Rentokil slo til igjen
men denne gangen med et gedigent
dueavvisningsanlegg på mange kilovolt så de hadde visst tenkt å ta livet
av mer enn duer, he he he. De monterte tråder og pigger både med og
uten strøm både her og der og helst
der, under stor tvil sett med våre øyne, ja det virket som at her skulle det
grilles både duer og jernbanefolk,
eller hva??? Det var vel ikke vi som
hadde drevet med hekking og intime

hyrdestunder på H-bjelkene oppunder taket her, eller hva???
Men det kunne jo ha vært morsomt å
ha prøvet det da, men når jeg først er
inne på den tanken så bare til opplysning så har jeg ekstrem høydeskrekk så det hadde nok blitt et totalt
mislykket forsøk vil jeg tro, he he
he. Jaja, det gikk jo bra til slutt da
tross alt men måkene, ja de sitter
fortsatt på taket over vognverkstedet
og ler og snakker om den store duemassakeren for en tid tilbake.

Bør foreninga sponse Klubblederen (Nils-Ole) med ny tupé?
Hvem vinner årets tippeliga Rosenborg eller Strømsgodset?
Tror du Siv Jensen blir en bra finansminister? (Vi tar en råsjans)
Tekst og foto: Magnus Grønvold Steen

Magnus Frøystein:

Marius Underdalshaugen:

Johannes H. Haugen:

Ja! Så lenge den er skulderlang.

Nei! Da kjenner vi han ikke
igjen.

Nei, men 80-talls puddelrockparykk gjør nok susen.

Strømsgodset

Rosenborg ,dessverre.

Nei! Kommer til å ødelegge alt.

Godt jeg har gjemt sparpenga i
soffa`n.

Tippeligaen er uinteressant.
Heia Sunderland!
Hun blir ikke det.

Jan Kullerud:

Vognadministrasjonen:

Han kan låne litt av meg.

Han er flott som han er.

Rosenborg

Rosenborg.

Nei!

Siv Jensen blir bra!
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Returadresse
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening
Mantena AS Grorud
Eilert Smiths vei 1
0975 Oslo
Telefon: 24 08 60 68
E-post: svfgrd@mantena.no

Takk for oppmerksomheten på min 80årsdag.
Øivind Bjørstad

Tusen takk til Verkstedarbeiderforening- Takk for oppmerksomheten i anledning
en for nydelig blomst på min 70-årsdag. min 80-årsdag.
Hilsen Harald Olsen
Hilsen Svenn Olsen (lok-avdelingen)

Hjertelig takk for oppmerksomheten ved
min avgang med pensjon. Det var hyggelig at så mange husket meg. Takk for
godt samarbeid til dere alle.
Med vennlig hilsen
Ragnhild Steen Høgstad

Takk for oppmerksomheten i anledning
min 85-årsdag.
Med hilsen Finn Johnsrud

Takk for blomsten jeg fikk på min 90årsdag.
Hilsen Odd Eliot Berg

Takk for oppmerksomheten i anledning
min 70-årsdag.
Med hilsen Gunnar Westerlund

Takk for oppmerksomheten på min
95-årsdag.
Hilsen fra Reidar Haugerud

Takk for all oppmerksomhet og gaver i
anledning av min avgang.
John Juelsen

Mange takk til arbeidskamerater i lokavdelingen og 0-sporet i toghallen,
Mantena Lodalen og Verkstedarbeiderforeningen for gaver og gode ønsker da
jeg ble pensjonist.
Hilsen Helge Andersen

Hjertelig takk til Verkstedarbeiderforeningen for blomsterhilsen på min 80årsdag.
Hans Karsten Aasly
Takk for oppmerksomheten i forbindelse med min 60-årsdag.
Hilsen Jan Erik Gundersen

Hjertelig takk til Verkstedarbeiderforeningen for blomster jeg fikk på min
80-årsdag.
Med hilsen Olaf Olafsen

Hjertelig takk for oppmerksomheten til
min 80-årsdag.
Odd Kristian Engh

Takk for gaver og oppmerksomhet i
anledning min 60-årsdag.
Med hilsen Birger Opås

Hjertelig takk for oppmerksomheten på
70-årsdagen.
Tore Bråten
Takk til Verkstedarbeiderforeningen for
blomster jeg fikk på min 70-årsdag.
Ingolf Åsgård
Tusen takk for oppmerksomheten og
flotte blomster jeg fikk på min
70-årsdag.
Hilsen Jan Erik Sørlie (Prikken)
Takk for oppmerksomheten til min
80-årsdag.
Hilsen Kåre Fladby

Hjertelig takk til kollegaer, Verkstedarbeiderforeningen og Mantena for hilsener og gaver i forbindelse med min 60årsdag den 4. juli 2013.
Med vennlig hilsen
Magnar Wøllo (lok-avdelingen)
Tusen takk for den hyggelige blomsterhilsen jeg fikk på min 80-årsdag.
Hilsen Arne Rud Moa
Takk for blomsten jeg fikk på min 70årsdag.
Hilsen Alf Klubnes

Takk for oppmerksomheten ved min 80årsdag.
Hilsen Bjørn Budalen

†
Takk for den fine kransen i anledning
min kjære mann og fars bortgang.
Else og Liv Borg

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