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«Det blir mer og mer
kontroll, og mer og mer
bestemmes av andre
langt over hodet mitt.»
Les mer om styringen av de
menneskelige ressursene på
side 4.

Efter sommerens braksuksess med sommertoget, er tida kommet for
årets vintertog
Side 8

Verkstedarbeiderforeningen avholder sin tradisjonelle
juletrefest i velferdssalen på verkstedet Grorud.
Søndag 7. januar 2018 kl. 13.00 - 15.00. Festen er åpen for alle jernbaneansatte og pensjonister
med familie og venner. Påmelding skjer på foreningskontoret på Grorud,
eller ved å ringe 986 34 729, 456 93 141 eller 959 82 248, innen onsdag 3. januar 2018.
Pris: 50 kr. for voksne, barn gratis. Betaling i døra når du kommer.

Drømmetur med tog for familier
med kreftsyke barn og unge
Foreningen har gitt
økonomisk støtte til
Jernbanepersonalets
turkomites togtur for
kreftsyke barn. Vi har
mottatt takkebrev med
bilder, og de kan fortelle at:
Deres bidrag førte til at vår
drømmetur med tog for familier
med kreftsyke barn og unge ble
en realitet 21. - 24. september i
år. Nesten 300 små og store kan
se tilbake på spennende, opplevelsesrike dager etter togturen
og oppholdet i Kristiansand.
Alle bidrag var viktige for at
familiene kunne få dette avbrekket fra en vanskelig og tung

hverdag. Takk for all frivillig
innsats, velvilje og hjelpsomhet både før, under og etter
turen.

som gjester hos Høyt og Lavt
Klatrepark, Bragdøya Kystlag,
MS Maarten, Hennig Olsen is
og sist men ikke minst, for en
flott dag i Dyreparken.

Takk for sponsing av midler
til hotellopphold
og all sponsing
av gaver, mat
og drikke.
Takk for trygg
og sikker transport, fint togmateriell fra NSB
og gode, tilpassede busser fra Nettbuss.
Takk for hyggelig hotellopphold med høy servicegrad.
Takk for flott, innholdsrik og
spennende opplevelsesdag
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Takk til Kristiansand politi
for eskortekjøring til Dyreparken og til Brann og redningsfolkene for en spennende ettermiddag med brannbiler og mye ac-

tion.

holdning.

Takk for her lig, avslappende timer i
Aquarama badeland. Takk
til Kristiansand kommune
hvor ordføreren stilte sin
arrangementskoordinator til

Ydmyk og takknemlig hilsen fra
Jernbanepersonalets Turkomité:

disposisjon for å få til
innholdsrike dager under gruppens opphold i
byen. Alle utflukter,
bevertning og underholdning i Kristiansand
kom i stand som følge
av koordinatoren sine
initiativ.
Takk til elever /lær er e
ved Tangen videregående skole for en uforglemmelig helaften
med god mat, fin stemning og super under-
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Thorbjørn Hagen, Ragnhild
Steen Høgstad, Tore Kaiander,
Randi Jakobsen Willersrud,
Ingrid C. Holst og Helene Berg
Libråten.

Vi benytter også anledningen
til å ønske dere riktig god jul
og et flott nytt år!

Menneskelige ressurser
i en forvitrende velferdsstat
Glenn Noss
Klubbleder
Mantena Lodalen

Velferdsstatens fallende tendens. Arbeidslivet blir tøffere og
brutalisert. Velferdsgodene de
før oss bygde opp blir nå sakte
men sikkert revet ned. Deltidsog korttidskontrakter blir mer og
mer normalt og jobbene blir fort
færre eller gitt til lavlønnsgrupper som er vanskelig å
organisere, og dette samtidig med at NAV stenger
dørene. Når profitt skal
maksimeres og dette har
stagnert, må nye
«oljefelt» åpnes. Disse
feltene omfatter blant annet fri flyt av arbeidskraft
over grenser, flytting av
produksjon til lavkostnadsland, svakere tariffavtaler, fremmede hender
ned i våre pensjonsbeholdninger og konkurranseutsetting av
offentlig sektor. Sistnevnte er
en sektor som ble lagt til forvaltning og skulle være skilt i
fra forretningsvirksomhet. Og
det fordi den er så uegnet til å
drives som forretning som det
går an å bli. Men igjen, der det
er penger å hente, dit går man.
Dette større bilde, som ikke
alltid er like lett for den enkelte
av oss å se, påvirker hverdagen
vår en god del. Dette er ikke
bare forretning, det er en tenkning som har fått godt fotfeste
og som faktisk gjennomsyrer
store deler av samfunnet vårt.
En leder ga meg et eksempel på
dette for et par år siden. Han sa

noe som det her: Privatlivet
kan være ganske tøft og hektisk, skjønner ikke da at ikke
folk kan tåle å ha det litt røft
på jobben også. Dette er jo å
snu det på hodet, det er i den
organiserte delen av livet vi
må legge til rette for stabilitet
og trygghet, siden det motsatte
forekommer i privatlivet. Dette synet på hvordan det nye

mens HR er opptatt av den
overordnede styringen av selskapets ansatte. I mange tilfeller
er HR avhengig av å rettferdiggjøre sin eksistensberettigelse,
at det de kommer opp med har
noe for seg og gir resultater.
Men hva slags resultater, det
som er typisk for den norske
modellen, med høy organisasjonsgrad, samarbeid og tillit

«Det er to hovedretninger innen HR. Myk,
som er forpliktelsesbasert og
hard, som er
kontrollbasert.»
arbeidslivet skal være er arbeidsgiverorganisasjonene
selvsagt en pådriver for, og
personalpolitikken på de enkelte arbeidsplasser er i mer eller
mindre grad preget av dette.
Før het det personalleder, i dag
kalles det HR.
HR står for Human Resour ces og er en styringsideologi
som innebærer at vi arbeidstakere underlegges strategisk
styring på lik linje med andre
ressurser som brukes i en virksomhet. Tradisjonelt sett kan vi
si at den tidligere personalhåndteringen ikke er ansett for
å være påvirket av bedriften,
men i hovedsak opptatt av
lønn, regelverk og lignende,
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mellom partene, eller den amerikanske modellen, som bærer et
sterkt preg av individualisering?
At det nå heter Human Resources er ikke bare en språklig endring, men også en endring i synet på arbeid og ledelse.
Mye av det som skiller HRM
(Human Resource Management)
i fra tidligere personalledelse er
at HR er en viktig del av bedriftens strategiske ledelse. De ansatte skal jobbe mest mulig engasjert for å nå virksomhetens
mål. Tilnærmingen til de ansatte
er ofte individualistisk- de skal
behandles som enkeltindivider,
ikke som gruppe. Alle deler av
organisasjonen skal arbeide mot
samme mål og bruken av men-

neskelige ressurser skal være så
effektiv som mulig. Den individualistiske tilnærmingen er spesielt problematisk fordi den
svekker mulighetene for kollektiv handling, noe som igjen er
nødvendig for å opprettholde en
rettferdig lønnspolitikk og en
god ivaretagelse av de ansattes
interesser. For at en virksomhet
skal levere bra, er den avhengig
av at de ansatte samarbeider, og
ansatte under samme kollektive
avtale samarbeider mye bedre
enn en gruppe som er oppsplittet. Ved å bare fokusere på bedriftens interesser, bryter man
med hensikten som ligger i den
norske modellen, hvor de ansatte er et mål i seg selv og dermed
har et krav om personlig utvikling. Dette er nedfelt i Arbeidsmiljøloven. Ledere vil også få
en svekket læringskurve i bedrifter som er tungt HR styrt og
hvor beslutningsmyndigheten er
lagt sentralt, bredden med kompetanse går tapt. Ledere bør
også få utviklet seg personlig,
det er ikke noe godt å sitte fast
midt inni et styringssystem.
Det er to hovedretninger innen HR. Myk, som er forpliktelsesbasert og hard, som er kontrollbasert. Begge disse stammer
i fra amerikansk tenkning. Hard
HR vektlegger konkurranse,
også på individuelt nivå, som
for eksempel at man konkurrerer om å få best lønn. Utstrakt
bruk av måle og kontrollsystemer er også vanlig. Mellomledere og ansatte får gjerne i oppgave å vurdere seg selv og hverandre, noe som resulterer i poengsummer, som igjen skal
være grunnlag for tiltak. Det
fungerer som regel demoraliserende og man står ofte igjen like
virkelighetsfjern hva gjelder å få
løst et eventuelt problem. Det
kan også henges opp lister som

viser hvor mye den enkelte
ansatt har produsert i løpet av
dagen eller uka, og hva forteller det oss? Hvis man har jobbet lenge på en enhet fordi
man måtte få løsna en bolt og
gjenget den opp på nytt, leverer man da dårligere enn en
som ikke fikk dette problemet?
Og medarbeiderundersøkelser
kan fort ende opp som halvhjerta forsøk på tilegne seg
forbedring, der man sitter og
studerer søyler. Skal man oppnå et godt grunnlag for å ha
noe å arbeide med, er det en
forutsetning at de ansatte har
en medvirkning i utarbeidelsen
av undersøkelsen. En myk HR
tilnærming er noe nærmere
den norske modellen. Den
vektlegger individuell forpliktelse og indre motivasjon, og
skal ta mer hensyn til de ansattes behov. Men motivasjonen
skal fortsatt ligge i bedriftens

te, at deres kompetanse blir utnyttet og videreutviklet, og at de
blir lyttet til. I tillegg må de ansatte føle en trygghet ved slike
tiltak. Dette er dessverre et unntak. I virkeligheten blir Lean
som regel et påbud om å følge
regler du ikke har vært med på å
utvikle. Man kan med Lean holde tavlemøter daglig, der man
gjennomgår hva som kan forbedres. Men ofte ender det opp i
meningsløse diskusjoner uten
konsekvenser, som man har bare
fordi det er pålagt. En informant
som har opplevd Lean i praksis
kunne fortelle dette: «Det blir
mer og mer kontroll, og mer og
mer bestemmes av andre langt
over hodet mitt, jeg får mindre
bruk for egen kompetanse og
ønsker meg til en annen jobb».
Motivasjon og engasjement.
Akademiker Anders Dysvik i
fra BI kan utfra undersøkelser si

Menneskelige ressurser i arbeid. Her: Kinesiske fabrikkarbeidere.

lønnsomhet.
Lean er også noe som vanligvis ender opp i målstyringsprosjekter. De som jobber med
faget definerer Lean som noe
som skal ta utgangspunkt i at
et arbeidsfellesskap skal være
en lærende organisasjon. Ting
kan forbedres, og gjør man
feil, skal man lære av det. Dette forutsetter tillitt til de ansat-
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noe om hva slags ledelsesfilosofi som motivere de ansatte best.
Han forteller om to kilder til
motivasjon. En hvor fokuset
ikke er på selve jobbaktiviteten
vi utfører, men på resultatet av
den, som for eksempel et ensidig fokus på bedriftens produksjonsmål og hvilke negative
konsekvenser dette får om vi
ikke oppnår disse. Ved denne
type motivasjonsfokus kan han

hos norske arbeidstagere fortelle
om lavere jobbtilfredshet, mindre glede ved å oppnå mål, lavere
livslykke og en lavere dedikasjon og engasjement. Videre har
disse medarbeiderne høyere
grad av utmattelse og det fore-

kommer mer konflikt mellom
jobb og familie. Den andre kilden til motivasjon er den som
legger opp til indre belønninger
som arbeidsglede, interesse og
mening knyttet til de oppgavene
vi utfører. Han sier også at det
ikke er nok at den sistnevnte er
høyt prioritert, den første må
også være lav. Men er det noen
fordeler med den førstnevnte?
Han kan vise til at det har en
effekt på enkle, rutinepregede
og lite motiverende oppgaver
som er reduserbare til ett eller
noen få målbare resultater som
er enkle å måle. Og da kan man
se effekt på kvantiteten, ikke
kvaliteten. Videre forteller Dysvik om hva som skaper en god

motivasjon. Og dette innebærer opplevelse av selvbestemmelse, at kompetansen blir
verdsatt og behov for tilhørighet. Et «trykk» på HR-siden
i kombinasjon med lav selvbestemmelse, sier han at kan ha

negative konsekvenser, selv
om hensikten ofte er det motsatte.
Hvorfor er det slik at hensikten er en ting mens resultatet
blir noe helt annet? Dysvik
sier at lederes beslutning ofte
er basert på hva lederne har
gjort tidligere og hva de tror
har vært effektivt, og at de ser
hva andre gjør. Det samme
med ideologer og tro – ideer
om hvordan ting burde være
og hva lederne tror de er gode
til. Også det som blir diskutert
og det som er i tiden – det som
er inn. I tillegg kommer det
som konsulenter og andre tilbyr og markedsfører. Han sier

det ikke kan dokumenteres at
noe av dette fører til bedre beslutninger. Og han spør seg om
hvorfor ledere ikke er mer opptatt av det som er bevist at fungerer. Her kan han svare at det
vies mindre fokus på langsiktighet enn det gjøres på kortsiktige
tiltak med raske effekter. Og at
ledere ofte mangle kunnskap om
hva som motiverer og hvorfor.
En oppegående velfer dsstat
med et optimalt demokrati forutsetter en høy grad av fagorganisering og at innbyggernes
stemmer blir hørt, enten det er
på arbeidsplassen eller ute i resten av samfunnet. Veldig mye
av det som er beskrevet her kan
fint også kalles noe annet, nemlig, fagforeningsknusing. Derfor
det er passende å avslutte med
et sitat: Det fremste spørsmålet
for lederskap, er ikke hvordan
kan de ansatte motiveres? Men
heller, hvordan kan lederskap
bli avskrekket i fra å minske –
til og med ødelegge – de ansattes motivasjon?
Kilder: Stein Stugu. Du har
sparken! – Om HR og amerikaniseringen av norsk arbeidsliv.
Anders Dysvik. Lønnsomhet
gjennom menneskelige ressurser. Servicekonferansen 2012.
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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 Kjøraas på
Grorud, tlf 916 54744

SAUER ER ALL RIGHTE DYR ALTSÅ!
Svein Asgrimplass
Pensjonert
Verkstedarbeider

En hel flokk med nyklippede
og velfriserte spel og dalasauer
skulle en gang på 60-tallet
transporteres med tog fra Flå
stasjon i Hallingdal og
over til Bergen et sted
for å til slutt ende opp
som pinnekjøtt og smalahaue og fenaknoker
hos vestlendingene på
den andre siden av fjellet sånn etter hvert, men
først så skulle de ut på
tur med sine aller beste
venner, nemlig jernbanefolket selv. Der følte de
seg selvsagt hjemme og
de gledet seg helt sikkert
til reisen, en fem-timers
tur på tredje klasse på
kuvogn uten matservering (foring altså), for
med foring og inklusive
annen service hadde det
nok blitt ti kroner ekstra
per sauesnute, men det
hadde ikke denne gnieren av en Hallingdøl
som sendte de ut i den

store, vide og farlige verden
råd til nei, daaaaakar sauen,
he,he,he. Saken var bare den
at dette ble den siste vogna i
togstammen og ble ved en forglemmelse ikke koblet til resten av toget, så når de kjørte ut
i fra Flå stasjon, stod sauevogna pent og pyntelig igjen på et
sidespor på Flå i egen ensom
majestet og ikke en kjeft reagerte før etter en drøy time da
de hørte masse breking nede

på tomteområdet et sted. Men
der stod vogna altså, stappfull
med forskremte og dødssultne
sauer og de lutre nok fælt på
hvorfor de i hel……..ble stående der i all evighet, tror ikke
dere det også kjære lesere eller?
Angivelig mottaker i Bergen ble
stående på plattforma etter togets ankomst og rive seg i håret
mens han påkalte både
«vestlandsfanden» og en del
andre av mørkets åndsmakter
når de til slutt fant ut at sauevogna stod likeså godt igjen på
Flå. Men for å gjøre en lang
historie kort så den får plass her
i Verkstedarbeideren, he,he,he.
Så ble de stakkars sauene påkoblet neste tog utpå ettermiddagen en gang og endte alikevel
opp som pinnekjøtt, smalahaue
og fenaknoker i Bergen
til slutt, daaaaakar
sauen da. Ja, så endte
en lang historie om en
sauetransport på Bergensbanen godt (veldig
dårlig for sauen) til
slutt.
Med hilsen sauegutten.

Biblioteket Grorud

JIL Grorud

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, ta
kontakt med Ragnar Fredstad, mobil: 900 92 089
eller foreningskontoret: 986 34 729

Vi leier ut varebiler og tilhengere.
Ta kontakt med:
Bjørn Hansen, telefon: 916 54 480
Yassin Rafiq, telefon: 988 79 433
JIL Grorud har nå blitt grasrotmottaker, og det
Hadde vært hyggelig hvis du vil støtte oss.
Organisasjonsnummer er: 999 584 381
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Vintertoget
Johannes H. Haugen
Fagarbeider
Mantena Lodalen

Efter sommerens
braksuksess med
sommertoget, er tida kommet for årets
vintertog.
8 uker gjennom bekmørke
norske granskoger dekket av
tykk vintertåke. Filminga vil
foregå på natta da det er like mørkt dag som natt og man
slipper å tenke på mulige forstyrringer av annet enn natttog med god slakk i ruta, og ett
og annet nedprioritert godstog
som uansett går i minus, forsinka på grunn av Vintertoget, eller
ei. Denne gangen skal vi sette

Eks kommentator
Arne Scheie

fokus på
alt det negative i
dagens
jernbane.
Vi får møte flere 60
årige ralla-

rer med avrevne skuldre som
må jobbe til de er 75 for å få
nok pensjon til å leve av.
Vi møter lokførere som daglig
sovner på jobb efter sine fjerde
tjuefiretimersvakter på rad. Vi
vill omgås konduktører med 2
timers elektronisk brevkurs
med dertil avsluttende slutt test
hvor 70% av svarene må være

«Gjestene ombord
vill være avdanka B
kjendiser med sterk
pågående insomnia
efter mange år i blitzregnet»
rette. Husk lengst svar er alltid
rett. Gjestene ombord vill være
avdanka B kjendiser med sterk
pågående insomnia efter
mange år i blitzregnet. En og
annen fremadstormende HRleder vil også fortelle hvorfor
de nettopp er blitt kåret til
årets ledertalent i bladet kapital.
Turen starter i verdensmetropolen Kutjern 15. desember og
ender opp på Øysteinstul 2
måneder senere. Som proviant
blir det servert ekte skiftekonduktørkost: oppatværmt gris-ikål fra Skasen på Finnskogen.
Siden CB-vogna efter sigende
er sendt til Bergen for å avgå
med døden. Vill det i stedet bli
innreda en G-vogn med trebenker og enkelte halvråtne

ensetere med stiv opprevet pegamoid. For å virkelig vise hva
Norske Tog har å tilby sine
pendlere av mangel på sittekomfort.
Programledere i første halvdel

Drangedals store sønn, Sputnik

blir 90-tallsheltene Shortcut og
Jaypea. I andre halvdel blir det
eks kommentatorene Arne
Scheie og Jon Herwig Carlsen.
Drangedals store sønn, Sputnik
blir fast trubadur i alle ukene.
Osmund Ueland, tidligere NSB
sjef og hjernen bak den legendarisk mislykkede spareplanen
effekt 600 blir quizmaster.
Med dette fantastiske cr ewet
ser vi frem til en minnerik tur
mellom bakkar, berg og godt
gjengrodd nordeuropeisk granskog. God tur.

Vi takker alle våre nåværende og tidligere bidragsytere. Om du kunne tenke deg å bidra med
stoff til Verkstedarbeider´n, send gjerne inn til svfgrd@mantena.no eller ta kontakt med
foreningen på tlf.: 986 34 729 eller 456 93 141
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Ildsjelpris tildelt Torkil Greging

Forbundsleder Jane B. Sæthre overrekker her Torkil Greging ildsjelprisen på Norsk Jernbaneforbunds 125 års
jubileumsfest. Til høyre: LO leder Hans-Christian Gabrielsen.

Vi Gratulerer Torkil så mye med velfortjent pris.
I sin begrunnelse sier juryen:
Torkil har gjennom mange år lagt ned et enormt arbeid med entusiasme og pågangsmot på Solhell, Verkstedarbeiderforeningen, Oslos feriehjem på Hvaler. Solhell som er et paradis ytterst i
Oslofjorden er på rundt 70 mål.
Det var Lok pussernes forening, Oslo som kjøpte Solhell av en bonde etter krigen. Da var det et
hus og noen små hytter på området. I dag fremstår Solhell som et ferieparadis med 6 hytter og et
hus. Hyttene har dusjer/toaletter i nytt sanitær hus, med egen dusj/toalett til hver hytte, huset har
innlagt vann med dusj/toalett.
Torkel har stått for planlegging, administrering, utleie og all kontakt med Hvaler kommune. Han
har lagt ned utallige timer med ubetalt arbeid i alt fra plenklipping til tømming av utedasser. Han
har hatt hjelp av en god dugnadsgjeng, men pådriveren har alltid vært Torkil.

Det er mange som vil besøke Skei i vinter. Med ypperlige forhold i skispor og i alpinbakken har stedet blitt
utrolig populært. Ønsker du å tilbringe påsken på Skei,
er søknadsfristen 15. januar.
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Svein har
fått nok

Ja, for det er ikke måte på,
for først er det såkalte planlagte vedlikeholdsarbeidet som
noen
ganger er
på strekningen
LillestrømAsker og
så er det

Svein Asgrimplass
Pensjonert
Verkstedarbeider

Planlagt
vedlikeholdsarbeid
og f…. oldemor!
Ja, nå har vi i grunnen hatt SÅ
mye «buss for tog» opp gjennom årene at nå har jeg funnet
ut at nå kan vi snu litt på det når
togene endelig omsider begynner å gå igjen og si at nå har det
blitt «tog for buss» i stedet. Ja
for det er litt uvant sånn helt i
begynnelsen igjen da, he, he, he.

strekningen Ski-Oslo S. Og så
er det Oslo S-Mysen og Moss
og andre ganger igjen er det
Oslo S-Dal og helt opp til
Eidsvoll og jeg vet ikke hva.
Noen ganger er det all right og
noen ganger er det heeeelt all
right, men noen ganger er det
helt bort i staur og vegger og
det som enda verre er, særlig

på vinterstid med 15ten blå og
buss kø som nesten er en kilometer lang, da er det no innst
inni som jeg pleier å si. Men vi
får bare håpe på at det kanskje
blir noe bedre etter hvert slik at
vi at vi slipper å stå på perrongen og vente på tog som skulle ha
kommet, men som ikke kommer
på grunn av signalfeil, frosne
sporveksler og solslyng, ja for
da er det også no innst inni.

Eller hva mener mine medsammensvorne arbeidskollegaer
om det? Enig, eller? Ja, for det
er vel noen som kjenner seg
igjen her vil jeg tro.
Ok, da står det bar e igjen å
ønske dere en riktig god tur med
NSB, husk å ta med stor matpakke, i tilfelle forsinkelser, he,

Nye bukker i Lodalen og på Grorud
Grunnen til at spor 13 på
Grorud har blitt bygd om er at
spor 2 i Toghallen i Lodalen
bygges om til å løfte alle typer
togmateriell. En annen grunn er
at det skal brukes til driftsettelse

Ombygging ved spor 2, Toghallen

Nytt spor 13 på Grorud

av CAF (nye flytog) type 78,
fra ca. høsten 2018. Sporet
skal en gang i fremtiden også
brukes til ERTMS.

Nor og type 71/73 og et prøveløft var godkjent. Byggestart i
Lodalen var 5/12,ferdigstillelse
mars 2018.

Sporet ble begynt r yddet
21/4 og bygningsarbeidet startet umiddelbart etter. Det ble
pigget og skjært i betong, noe
som medførte mye støv og
støy. På grunn av dårlige
grunnforhold, ble graven grunnere en ønsket, noe som betyr

Vernetjenesten på Grorud ser
at det er utfordringer med kommunikasjon mot Bane Nor i et
slikt prosjekt, men vi kom i
mål.
Svein Kjøraas
og Terje Borgersen

dårligere
fysiske arbeids stillinger og
vanskelig å
flytte drivhjul. Sporet ble åpnet 4/12
etter at
opplæring
av personell i Bane Spor 13 med nye bukker og med type 73 heist opp
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Reidar Haugerud
Nils Bull , Leder
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo

Foreningens æresmedlem Reidar
Haugerud døde
11/7-2017, 99 år
gammel.

han i styret for Jernbanefunksjonærenes Gjensidige Brannkassa og en tid også som formann.
Men noe helt spesielt er Reidar Haugeruds engasjement i
Østbanenes Forbruksforening.
Han var styreformann der fra
1978 til våren 2013. Østbane-

Reidar Haugerud kom fr a Nes
på Romerike og utdannet seg
som fagarbeider på Blaker fagskole. Han var en kar som gjorde en stor innsats for arbeiderbevegelsen og oss jernbanefolk.
Reidar begynte på jer nbaneverkstedet i Bispegata i 1944
som 26 åring, etter en tid i privat virksomhet. Han jobbet som
maskinarbeider. I 1974 ble han
verksmester først ved NSBs
verksted på Sundland og 2 år
seinere ved verkstedet på Grorud. Haugerud var tillitsmann alt
fra 1947 i jernbaneverkstedet i
Bispegata ved Oslo Ø. Han var
leder for foreningen i to omganger fra 1953 til 1959 og
igjen fra 1963 til 1971. Han var
også en tid formann i Verkstedarbeidernes Landsråd og med i
landsstyret i NJF. I 20 år satt

nes Forbruksforening drev
med tobakksalg under krigen. I
dag har de bygårder i Lillestrøm og Kongsvinger med
dagligvare i første etasje og
utleieboliger i etasjene over.
Forbruksforeningen har også
eiendom med butikk og kontorer på Kalbakken. I en artikkel
om Forbruksforeningens 100
års jubileum fra 1986 står det
bla. «at store krevende oppgaver i modernisering og effekti-
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visering av virksomheten er løst
på en måte som avkrever respekt.» Haugerud fortsatte å lede forbruksforeningen i 27 år
etter at dette ble skrevet. Jan
Tore Berntsen forteller at Haugerud sikret at butikklokalene
ble leid ut til de store matkjedene når det ble umulig å drive
selvstendige butikker for Forbrukerforeningen. Han var selvfølgelig også formann i borettslaget JEVEBO på Kalbakken i
mange år.
Han ble æresmedlem i for eningen som 59 åring i 1977, flere år før han ble pensjonist.
Hans kjennetegn var at han alltid var ryddig. Og svært dyktig
til å finne omforente løsninger.
Dette førte noen ganger til at
folk syntes at deres syn ikke
kom klart nok fram i vedtakene
som ble fattet forteller Torgrim
Elsrud. Haugerud ble jo kastet
som leder i 1959, men han ble
jo igjen valgt til leder i 63, så
foreningsmedlemmene ville ha
Reidar som leder. Håvard Libæk
sier at Haugerud var skarp i
kantene når MLerne kom inn på
verkstedene i midten av 70 tallet, men at det ikke tok lang tid
før samarbeidet gikk greit.

GUTTA I
BOGGIE
Svein Asgrimplass
Pensjonert
Verkstedarbeider

Ja og de er vel snart de eneste
av våre slitere som jeg ikke
har skrevet om her i bladet,
vel så da skriver jeg litt om de
også da.
Oh, yes, they can boggie!
De banker og de skrur og de
svetter og de banner og det som
verre er, for her går det en kule
varmt. Ja, det går så fjærer og
bolter og dempere spretter vegg
imellom, særlig I boggierivinga
da. Og ellers så bygges og monteres det boggier i hytt og pine
til den store gullmedalje og gutta der, ja, de står på til the bitter
end og krampa tar de, ja for
krampe får de rett som det er
har jeg hørt, he he he. Joda, det
er meget dyktige karer det også,
med eller uten krampe og Oppegaarden er så fornøyd at han

En hyllest til
nullsporets
lengstværende
Johannes H. Haugen
Fagarbeider
Mantena Lodalen

I år fyller nullsporets
lengstværende 20 år.
Ingen har opplevd flere historier, slag, ledere, lærlinger, 5s
komiteer og fagarbeidere komme å gå, i Lodalen. Stille og
fredelig har den stått der. Alltid
tidligst oppe, klar til å serve
mangt ett b-menneske sine viktigste dråper med dagens dose
dop.

bare smiler fra øre til øre og
skriver OK på alt sammen, og
lar gutta ta seg en høyst velfortjent kaffepause bak brusautomatene på spor 11 mens de
tørker svetten, tja…….eller
gjør han det mon tro?
Og Johnsen og Holten river

slutt. Var ikke det en fin avslutning på denne beretning da gutter?
Men det er å tilføye helt til
slutt at disse trofaste sliterne
mottok en høyst gledelig nyhet
for kort tid tilbake og det var at

seg i håret, ja du ser
bare at det lyser arbeidslyst ut av øya
på de i det de spytter i nevene og trår
til med skiftenøkkel
og spett så jernet
krøller seg. Og når
den tid kommer at
dagen er endt og
penga tjent, så kommer det en
svart gjeng med arbeidsslitene
jernbanefolk ut fra boggieavdelingen for å ta den tunge
veien hjem.
Dett var dett og takk for i
dag.

No´n av gutta, in action

vi vant anbudet på vedlikeholdet
av Flirt-boggiene, så nå er fremtiden sikret for lang tid fremover, så GRATULERER!!!!

O`hvil deg du ar beider , som
sliter jamt og trutt, reis hjem til
a mor for nå er arbeidsdagen

Og med dette vil jeg ønske alle
bladets både trofaste og ikke
trofaste lesere en riktig God Jul
og et Godt Nytt År, eller som
jeg pleier å si: Grått Nytt Hår!

Aldri har vi hørt noe klaging tross høye krav, lite stell,
lange dager og dårlig lønn.
Inntil det siste ung som en
hingst, men nå begynner alde-

lenger enn undertegnede. En
venn å diskutere med om hvor
meget bedre alt var under krigen. En venn som ikke sier mer
enn den trenger, ikke gjør seg

ren å tynge. Prostataproblemer har skapt
problemer med å
smøre strupene raskt
nok. Så nå har den
fått en venn å dele
byrdene med. Kanskje dette kan gi håp om
mange nye år. Når nullsporets
selvutnevnte ingeniør trer over
i pensjonistenes rekker til
nyttår, og havner i hornet på
garasjeveggen i Glomdalen, er
det befriende å vite at det fortsatt finnes en som har holdt ut
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viktigere enn den er. Rett og
slett en kjernedings av dimensjoner.
Hva hadde for r esten en
jernbanedag vært uten kaffe?
Sannsynligvis ikke til å holde ut. Derfor er det på høy tid
med en skikkelig hyllest til den
som blir tatt for gitt, aldri blir
vaska og aldri har klaget en
eneste setning. Den stygge kaffekanna på spor null, du er herved gitt evig helte status.

Jernbanens idrettslag Grorud
Bedriftsidrettslaget på Grorud er
et allsidig idrettslag som ofte er
plassen nytilsatte blir kjent med ansatte på verkstedet. Grethe Moe som
er leder for idrettslaget forteller at de har mange grupper som: fotball, bowling, skyting, sjakk, bordtennis, trimgruppe, golf, tennis,
sykkel og hocky.
Nils Bull , Leder
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo

Kontakt til JIL Grorud Grethe Moe tlf. 916 54 621,
mail: grethem@mantena.no
Idrettslaget har også dugnader og utleie av to kassebiler til medlemmene. Disse bilene leies for en billig penge og brukes flittig,
men det oppfordres til at folk bruker bilene på samme måte som om
det var deres private biler. For å leie bil må du være medlem av idrettslaget. Kontaktperson er Yasin Rafiq, tlf.: 988 79 433

Grethe Moe

Verkstedarbeider`n vil skrive om de for skjellige aktivitetene til idr ettslaget fr emover og begynner
i dette nummeret med Skytegruppa:

Skytegruppa
Skytegruppa i JIL Gr or ud er
den største og mest aktive gruppa i idrettslaget. Oppmann for
skytegruppa er Arild Høibråten
han forteller at de har jegertrapp
og leirdueskyting på Blakerbanen hver tirsdag fra april til september. Banen leier de fra Blaker jeger og fiskeforening. Skytingen foregår fra kl.18.00 og
utover.

Det er et jevnt oppmøte på
mellom 15 og 20 stykker. En
haglebørse koster fra 3000
kroner og oppover. Men du
får et meget godt gevær for 56 tusen. På denne skytterbanen er det også et lokale hvor
en kan ha det hyggelig og ta
en kaffekopp.

Arild Høibråten

Vegard Vangen og Jan Tore Lauritsen

De konkurrerer om beste fem
serier på 25 skudd i løpet av en
sesong. Etter sesongen ble den
enkeltes 5 beste serier for hele
sesongen telt opp. Det har vært
et stabilt oppmøte siden skytegruppa startet i 1992.
Kontakt til skytergruppa: Arild
Høibråthen tlf: 480 71 071
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Vegard Gulbrandsen og Trond Randen

Landsrådets hjørne
Petter Trønnes, Leder
Jernbanenes Verkstedarbeideres Landsråd

Her er litt informasjon om hva vi som
tillitsvalgte i NJF
har jobbet med den
siste tiden. Vi har
som mål å komme
med litt informasjon i hver utgave
av Verkstedarbeider´n i fremtiden.
Tvistesaken om
variable tillegg:
Når det gjelder de delene i overenskomsten som vi har en
uenighet med Mantena sin ledelse om, ligger dette fortsatt til
behandling i LO`s juridiske. Vi
er blitt lovet en tilråding på om
vi går til arbeidsretten siste uka
før jul. Vet at det er stor utålmodighet og frustrasjon der ute på
at dette tar så lang tid, kan ikke
annet enn å beklage det.

gjelde. Dette avviser Stadler,
det er avtalt møte mellom
Mantena, Stadler og NJF nest
siste uke før jul. Vi vet derfor
ikke i skrivende stund hva resultatet her vil bli, det er mulig
at vi må ta dette til rettslig behandling.
Flirtboggier:
Som dere husker så klagde vi
NSB inn for KOFA
(Klageorgan for offentlig anskaffelse), dette på bakgrunn
av at de direkte plasserte en
kontrakt på hovedrevisjoner
av de først Flirtboggiene til
Stadler i Ungarn. Dette var en
viktig avgjørelse da det viser
at vi følger med og passer på
at spillereglene følges også av
vår største kunde, dette blir
bare viktigere fremover nå
som jernbanereformen skrider
frem. En måned etter denne
avgjørelsen kom en som var
like bra, da vi vant kontrakten
på hovedrevisjon på alle boggiene på Flirtsettene. Denne
kontrakten er veldig viktig for
komponentverkstedet på Grorud.
Pensjon:
Som mange av dere sikkert

har fått med dere har det kommet til enighet mellom partene i
NSB og NSB Gjøvikbanen om
en ny pensjonsavtale. Denne er
i skrivende stund ute til urav-

stemning. Denne avtalen gjelder
ikke Mantena, men vi er i forhandlinger og har som mål at vi
skal få en avtale ferdig til uravstemning i løpet av mars 2018.
Tariffoppgjøret 2018:
Det går fort mot tariffoppgjøret
2018 og vil oppfordre alle som
mener det er ting som bør endres/legges
til i overenskomst
en vår så
ta kontakt
med lokal
tillitsvalgt og
legg det
frem som
forslag.

Gjøvikbanen:
Dessverre tapte vi
vedlikeholdet av
Gjøvikbanen til
Stadler, både vi
og Mantena har
hele tiden hatt
som forutsetning
at dette ville bety
en virksomhetsoverdragelse for
de av Mantena`s
ansatte dette vil

Da vil jeg bare avslutte med
å ønske dere alle en god jul og
ett riktig godt nytt år.
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Vi har spurt fem medlemmer i Lodalen om følgende:
1.
Tror du Stadler kommer til å bli en god vedlikeholder av
Gjøvikbanen?
2.
Hvem tror du vinner anbudspakke 1?
3.
Hvor mange byråkrater tror du det trengs for å drifte
Jernbanen i Norge når all konkurranseutsetting er gjort?
Tekst og foto: Johannes Haugen

Roger Krav

Stein Olav Ruud

1. Ja
2 Må bli Mantena
3. Ille mange

1. Ja, gjenstår å se, skal mye til
å slå Mantena
2. Mantena
3. 1938 stk.

Terje Thommasen
1. Vet ikke
2. Må ha trua
3. 98 %

Trond Egil Karterud
1. Vet ikke
2. Håper Mantena
3. 100 personer
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Kåre Anton Andresen
1. Har mine tvil
2. Mantena
3. Ingen kunnskap om
dette, aner ikke

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

Hjertelig takk for oppmerksomheten på min 75 års dag.
Hilsen Jan Erik Myrvold.

Takker for gratulasjonen på min
60 års dag.
Hilsen Jon Lommerud.

Tusen takk for oppmerksomheten
på min 75 års dag.
Hilsen Harald Rinden.

Hjertelig takk for de fine blomstene jeg fikk på min 80 års dag.
Hilsen Tore Liebak.

Tusen takk for de fine blomstene
jeg fikk på min 85 års dag.
Hilsen Hans Børø.

Tusen takk for fine gaver og oppmerksomhet jeg fikk ved min
overgang til pensjonist.
Med vennlig hilsen Rita G. Holte.

Takk for oppmerksomheten i forbindelse med min 60 års dag.
Hilsen Aasta Berg.
Tusen takk til Mantena, Verkstedarbeiderforeningen og arbeidskameratene på ventilloftet og støtdemperavd. for gavene og oppmerksomheten ved min 60 års dag.
Med vennlig hilsen Egil Pedersen.

Tusen takk for de pene blomstene
jeg fikk på min 80 års dag.
Hilsen Asle Sagen.

Takker for oppmerksomheten på
min 75 års dag.
Hilsen Jarle Vådal, Drammen.

Hjertelig takk til Verkstedforeningen for oppmerksomheten
angående min 80 års dag.
Vennlig hilsen Svein Amundsen.

Takk for de fine blomster jeg fikk
på min 85 års dag.
Hilsen Arne Kinnsbekken.

Tusen takk for oppmerksomheten
på bursdagen min.
Hilsen Torgrim Elsrud.

Takk for gaver og oppmerksomhet
ved min avgang i Mantena.
Vennlig hilsen Per Arne Almås.

Tusen takk for oppmerksomheten
på min 85 års dag.
Hilsen Jan Andersen.

Tusen takk for oppmerksomheten
på min 75 års dag.
Hilsen Sigbjørn Leonhardsen.

Takk for hyggelig blomsterhilsen
i anledning min 75 års dag.
Med vennlig hilsen Bjørn Selmer

Tusen takk for blomster jeg fikk på
min 85 års dag den 10/7-17.
Hilsen Rolf Høgvold.

Tusen takk for all oppmerksomhet og gaver ved min avgang.
Hilsen Charles Heimdal.

Tusen takk for blomsterhilsen jeg
fikk på min 70 års dag.
Med vennlig hilsen
Åsmund Jacobsen.
Tusen takk for oppmerksomheten
ved min avgang. Takker også for
mange fine år med gode kollegaer.
Hilsen Vidar Høgmo Andersen.
Tusen takk for de fine blomstene
jeg fikk på 70 års dagen min.
Hilsen Jan-Åge Johansen.

Takker for deres støtte til turen vi
hadde den 21.09 -24.09.2017 til
Kristiandsand.
Med vennlig hilsen
Jernbanepersonalets turkomite.

†
Takk for oppmerksomheten ved
vår far, Reidar Haugeruds bisettelse.
Hilsen Beate og Vidar.
Hjertelig takk for vennlig deltakelse ved Arvid Klingens bortgang.
Med vennlig hilsen Gunda og
Marianne Klingen.
Takk for oppmerksomheten ved
min mann, Knut Skaugs bortgang.
Med vennlig hilsen Mary Skaug.
Hjertelig takk for nydelig krans i
anledning Gunnar Hardals
bisettelse.
Hilsen Anne E, Espen og Kjetil
Hardal, med familie.

Ønsker du å sette inn takkeannonse? Ring foreningskontoret på tlf. 986 34 729. Eller send oss et kort. Annonsen koster ingen ting.
E-post: svfgrd@mantena.no
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