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Hva vil Bane NOR med jernbaneverkstedene?
Bane NOR skal bruke 2 milliarder på utbygging av jernbaneverksteder i Norge. Vi mistenker at Bane NOR vil drive eiendomsutvikling der de ser det er muligheten på jernbaneeiendommer. Med eiendomsutvikling mener vi slik som det har skjedd i Bjørvika.

Les om dette på side 10

«Oslo Sporveier skulle
deles opp i omtrent 20
ulike selskaper.»
Hva skjedde på
Sporveien? Side 7

Nytt fra
Lodalen og
Trondheim
På side 4 - 7

Landsrådets hjørne
Petter Trønnes, Leder
Jernbanenes Verkstedarbeideres Landsråd

Hei alle sammen her
er litt informasjon
om hva som har
skjedd siste halvår.
Korona:
Dette har vært et spesielt halvår
for hele landet. 12. mars kom
alvoret av Korona pandemien til
Norge og mye av landet stengte
ned. Dette har også satt sitt preg
på Mantena, mange har måtte
jobbet hjemme, det har vær
strenge krav til renhold og avstand til hverandre på jobben.
Det er ikke alltid
like enkelt

Kontrakter:
Vi har det siste halvåret virkelig
begynt å se virkningene av Jernbanereformen. Før jul fikk vi
vite at vi tapte vedlikeholdet på
Bergensbanen og at dette i fremtiden skal utføres av Euromaint.
Vedlikeholdet skal utføres i Bergen og våre kollegaer der vil bli
virksomhetsoverdrat til Euromaint. I slutten av Januar fikk
vi en god nyhet da vi vant vedlikeholdet for SJ på pakke 2, på
grunn av den korte tiden før
oppstart så har det blitt en hektisk oppstarts periode. Dette har
skapt litt usikkerhet blant de
som skal utføre vedlikeholdet,
men jeg er sikker på at dette
kommer til å bli bra og at vi får
et godt samarbeid med SJ.

å overholde disse
reglene,
men har et
bestemt
inntrykk
av at dette
stort sett
har gått
greit. Med
unntak av en to – tre ukers periode på Grorud, så har det vært veldig lite smitte i Mantena. Vi har
også klart oss uten permitteringer, selv om det har vært nedgang i trafikken. Dette skyldes
god jobbing med å få unna utestående feil, ansatte har flyttet på
seg til avdelinger det har vært
behov for ekstra mannskap. Vi
har også i denne perioden ved
noen anledninger gått med på
unntak fra 14 dagers varsel på
endring av turnus, dette for å
unngå permitteringer.

hvor deler av denne burde vært
løst bedre, men vil ønske dere
alle lykke til i nytt selskap og håper at dette blir en bra arbeidsgiver.
Lønnsoppgjøret:
Grunnet Korona så ble årets
lønnsoppgjør utsatt til etter sommeren. Vi skal ha oppstartsmøte
24. august og forhandlingene
starter nok noen dager etter dette,
her er ikke dato bestemt og heller
ikke dato for frist for å bli enige.
Vi kommer tilbake med mer informasjon når dette er bestemt.
Forandringer i arbeidsutvalget:
Nestleder i landsrådet Jomar
Kvitland gikk av med pensjon 1.
juni, vil takke Jomar for den jobben han har gjort i arbeidsutvalget i 17 år. Han har utrettelig stått
på for vi skal ha en trygg og god
arbeidsplass i Mantena, og spesielt snakket medlemmene i
Trondheim sin sak når det har
vært nødvendig. Jomar har blitt
erstattet av Torbjørn Støre fra
Trondheim, han er nyvalgt foreningsleder i foreningen der.

3. februar så
tok Stadler
over vedlikeholdet av
Flirt settene
og våre kollegaer i Skien og flirt
avdelingen
på Sundland
ble overført
til Stadler.
Det var en
lang og tung
prosess dit
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Landsmøtet i Norsk Jernbaneforbund:
Grunnet Korona så ble landsmøtet til NJF utsatt ett år, dette
betyr at de som sitter som våre
tillitsvalgte i forbundet sentralt
sitter et år ekstra. Dette får
også konsekvens får landsrådet, vi skulle hatt ordinært
rådsmøte samtidig så dette er
også utsatt et år.

1. styremedlem: Petter Trønnes,
Grorud
2. styremedlem: Nils Ole Morken,
Lodalen
3. styremedlem: Torbjørn Støre,
Marienborg
1. varamedlem: Nils Bull,
Grorud
2. varamedlem: Morten Brohjem,
Hamar
3. varamedlem: Mona Engen,
Grorud
Ansatt valgte til konsernstyre 4. varamedlem: Gunnar Kristofferen,
i Mantena:
Sundland
Det har vært valg av ansatt5. varamedlem: Thor Vidar Jensen,
valgte til konsernstyre i Mante- DA-bygget
na, det ble kun en liste og dermed ingen avstemming.
De valgte er:

Jomar Kvitland har arbeidet på jernbanen
siden 1975 og har sittet som leder av verkstedarbeiderforeningen i Trondheim, perioden 2001-2020. Han har også sittet 17 år i
landsrådsledelsen, frem til han nå gikk av
som pensjonist 1. juni.
Vi Takker Jomar for samarbeidet og ønsker
han lykke til med pensjonisttilværelsen.

Ikke akkurat giddalaus ungdom!
Nils Bull, Leder
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo

Ero Andre Østberg har
vært lærling i Mantena
siden 2. september 2019
og er nå 19 år gammel.
Han bor på Grue i
Finnskog, 5,5 mil fra
Kongsvinger, så reiseveien er lang.

vinger. Ero kom i god kontakt
med de to karene som jobber der
og han stikker fortsatt innom for
å ta en kaffekopp hvis han har
en anledning.
Ero skal nå prøve å opparbeide
seg plusstid på fleksitidskontoen

sin slik at han kan slutte tidligere
på fredagene. Dette kan skje nå
fordi han nå har fått retten til å
flekse. Han hadde tidligere fast
arbeidstid fra han begynte i læra.
Ero håper at han i framtida kan
få jobb på godsvognverkstedet
på Kongsvinger.

Ero står opp kl. 04.00 om morgenen og hiver seg i bilen for å nå
Oslo-toget fra Kongsvinger kl.
04.40. Er da på jobben på Grorud
kl. 06.15. Etter jobb så er det
samme reisen tilbake. Er da hjemme ca. 17.15. Spiser middag og er
så ute en time eller to for så å gå
og legge seg.
Så spørsmålet er, hvorfor ville
seg sjøl et slikt liv? På Videregående 1 (VG1) var han utplassert
på et stort sagbruk, i andre videregående (VG2) hadde han lyst å
prøve noe nytt. Læreren hjalp Ero
å komme i kontakt Mantena. Da
fikk Ero utplassering det vil si en
til to dager i uka hele skoleåret på
Godsvognverkstedet på Kongs-

Ero Andre Østberg i arbeid i motorvognavdelinga på Grorud.
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Lodalnytt
Johannes H. Haugen
Fagarbeider
Mantena Lodalen

Med masse innstillinger har våren betydd færre kilometer
på togene vi arbeider
på.

Vi har gjort vårt beste for å få
tatt unna feil som har ligget i efterslep. Det har ikke alltid vært
like lett, da mange deler er vanskelig å få tak i. Ofte er de utgått
fra produsenten.
I starten på Korona valgte ledelsen å kutte lengden på skifta
så vi unngikk å overlappe hverandre, med dertil smittefare.
Lokførerne har vi plassert på
"Hemsen"(les ved Kantina i 2.
etg). Usosialt men nødvendig.
På motorvognsida er mange
loktrukne tog erstatta med motorvogner, noe som har opprettholdt aktiviteten i 73 avdelinga.
Der har man også fått ansatt flere
nye fjes. Bla. noen fra Grorud
som søker nye utfordringer. Vi
ønsker dem lykke til.

I Toghallen har Stadler utvida.
Og har tatt til seg flere sett som
tidligere har vært vedlikeholdt i
Skien. I tillegg til setta de allerede har vedlikeholdt på Gjøvikbanen. Det er blitt ansatt mange
nye fjes. Samt at noen fra Mantena har flytta over. For å ikke
risikere å gå unødvendig oppi
hverandre har man kjørt dag og
kveldsskift. Man ser daglig at
hjelpefunksjoner som nytt lager

materielleier alle delene. Disse
har VY hatt styringa på. For å
bøte på problemene er man blitt
enige om at type 7 overføres helt
og holdent til Bergensbanen fra
Høsten av. VY og Norske Tog
avgir Type 5 til Sydlandet. Det
trur jeg mange blir glad for. Selv
om det vill kreve ei ny runde
opplæring av Stavangerpersonellet vårt.
For SJs del ved anbudsstart var
det flere ting som ikke var blitt
tenkt på. Taggevakt hadde man
ikke gjort avtale om. Ny renholdsoperatør er Elite. Siden
ingen foreløbig har kommet over
fra Trafikkservice, har man slitt
litt med å holde følge med toggangen. Flere tog har blitt glemt
vasket. Dette blir nok bedre når
man blir varmere i trøya. For

har tatt større
form.

Trafikkpakke Nord er nu gått
i gang. Som seg her og bør i en
oppstartsfase er det ting man
ikke har tenkt på. Opplæringa i
Maximo kom seint i gang. Og
de fleste har hatt utfordringer
med å komme seg inn i nytt
vedlikeholdsprogram. Dette har
ledelsen skjønt. Og vi har hatt
en dedikert person tilgjengelig
på dagtid for hjelp. Han har
også bidratt på telefon ved behov på kveld og i helg.
Deler er også mulig å få bestilt. Dette har fungert mye
bedre enn i Stavanger hvor det
til tider har vært håpløst å få tak
i deler. Merkelig nok eier ikke
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Trafikkservice sitt vedkommende fikk man på plass en avtale
om taggefjerning efter mange
oppklarende telefoner. I tillegg
er de leid inn av Elite for å kjøre
tøy. Dessverre ser det ut til at
flere personer nu er blitt overtallige. Mulig at noen av disse kan
få jobb i Elite. Minuset er dårligere lønnsbetingelser.
SJ har valgt å stasjonere egen
fører både kveld og dag. Vy har
fører hele døgnet. Go-Ahead har
kun førere stasjonert i Drammen. Det har blitt veldig komplisert å skifte tog når ingen av selskapene får røre hverandres materiell. Trangt om plassen blir

det også, når man ikke vil risikere å måtte flytte materiell til ett
selskap, når de ikke har fører i
Lodalen. Dermed blir reservevognene gjerne stående på samma spor som tog som skal gå.
Dette kan gi ekstra ledsaging ved
avreise.

noen utleid. I hele perioden har
vaktlederen gått 24-7. På kveld
natt og helg, aleine. Efterhvert
som flere sett har kommet ut i
trafikk blei dette uholdbart. Man
måtte til slutt omtrent løpe rundt
for å rekke alt. Nå er de fleste
tilbake i avdelinga.

Hva gjelder branding har GoAheads sovevogner nu blivet blå.
Mens SJ har fått på sine merker
nesten overalt. Noen steder på
vognene finner man fortsatt
NSB. Men ikke mange steder.
Her har man stått på. Norske Tog
har i forbindelsen med overtakinga leid inn flere pensjonister
som bla. tidligere har jobbet for
Bombardier. Disse melder inn og
tar bilder av alle riper og annet
som hefter materiellet ved utleie
til SJ. Her er det nok mye som
kunne blitt jussmat, om man ikke
har dokumentert nok. SJ har allerede fått eget design testa ut på
type 93. Spennende å se hvordan
det blir seende ut på det materiellet vi har i Lodalen.

På skiftesida er det leid inn
folk fra A/S Skiftetjenester for å
få en tålig innafor lovverket avvikling av ferien, uten den tidligere enorme overtidsbruken. De
har i starten gått oppå de andre
for å bli kjent i Lodalen. Selve
skifteprøva har de i bunn. Når de
føler seg klare blir de satt inn i
turnus. Parallelt er det ansatt 3
nye som må få full opplæring.
Disse vil nok bli selvstendige
utpå høsten en gang.
Lokavdelinga har blitt underlagt Lok Grorud. Camilla Andresen har fått den daglige arbeidende lederrolla. Personalansvaret ligger på Grorud. De skal og
efter planen ha noen dager kon-

Vi håper Mantena efterhvert
kommer i gang med å søke efter
førere i egen regi. Vi har nemlig
lov til å kjøre flere selskapers
materiell. Dette vil forenkle logistikken betraktelig.
På personellsiden har fire virkelige ringrever gått av med pensjon. Kalle i stillverket, Leif og
Randi i Bane Nors serviceavdeling, og skiftemaskinførerne
John og Staffan. Ingen av dem
ansatt i Mantena, men hos oss
regnes de som kollegaer.
Ringvirkningene fra Korona
fikk mest å si for flybransjen,
inkludert Flytoget. Her endte
man opp på det værste med kun
4 sett i trafikk. Heldigvis var det
en pågående modifisering med å
bytte ut fugene rundt vindu og
filterkassettene utvendig. Dette
holdt avdelinga i gang i førsten.
Efterhvert var man nødt til å flytte folk over på dagtid, og så leie
folk ut til andre avdelinger. 2
mann havna på Grorud, resten
rundt i Lodalen. Fortsatt er det
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tor i Lodalen.
På ledelsessida har Terje "7ende
far i huset" Andersen hatt hjemmekontor i Bergen. Han fyller 70
i løpet av høsten. Efter over 50 år
på Jernbanen blir det nå slutt på
en lang karriere. Inn får vi Steffen Hærhe fra Drammen. Siden
forrige nummer har Roar Aas på
Flytoget forlatt oss. En leder vi
har samarbeida godt med. Opp
har Finn rykka, også en leder
som er en av gutta.
Så legger jeg med et bilde av
Type-7-vogn, 27010 som Norske
Tog skal montere et utall med
sensorer på for å måle hvor mye
vognkassa beveger seg. De eldste
vognene nærmer seg faretruende
førtiårskrisa. Og man ønsker nok
å se om sveiseutbedringene som
er gjort på Grorud har nok for
seg. Eller om man må steppe opp
tempoet betraktelig i jakta på nytt
materiell.

Sommerrapport fra
Marienborg
Torbjørn Støre, leder
Statsbanenes Vst.forening
Marienborg

Nå nærmer det
seg sommerferie,
og på Marienborg
er vi er inne i den
andre uka av trafikkpakke 2, med
de utfordringer
det innebærer.
Det har vært en vår utenom det
vanlige, men heldigvis har vi
sluppet unna Koronaviruset så
langt. Vi tok tidlig grep for å forhindre smitte på våre lokasjoner,
med tidsskille mellom skiftlagene, begrenset kontakt mellom av-

delingene, vask av tastaturer og
andre kontaktflater samt en
oppfordring om å bruke sunn
fornuft både privat og på jobb
som noen virkemidler. Vi hadde den første tida noen få i karantene grunnet opphold i utlandet og mistanke om kontakt
med smittede, men har etter det
hatt et historisk lavt sykefravær. Vi håper det fortsetter slik,
og at smittetallene ikke vil øke
for mye i sommer.
Som nevnt innledningsvis,
overtok SJ kjøring på trafikkpakke 2 den 8. juni. Den består
av Nordlandsbanen, Saltenpendelen, Rørosbanen, Dovrebanen, Raumabanen, Meråkerbanen og Trønderbanen. For vår
del innebærer det alt vedlikehold på dieselmateriellet, og
vognene på Nordlandsbanen,
det vil si BM92, BM93, DI4,

B5 og WLAB.
Selve prosessen med å få kontrakten ble en seig og langdryg
affære. SJ fikk kontrakten juni
19, og Mantena var forespeilet å
få vedlikeholdskontrakten, men
likevel klarte de å utsette signering av kontrakten til 31.01.20.
Det vil si at vi kun hadde 4 måneder å forberede oss på. Det
ser vi konsekvensene av nå.
Klokka 03 natt til 08. juni ble
forbindelsen til SAP og VY
brutt, og det var MIMS
(Maximo) og SJ vi skulle forholde oss til.
Opplæringen på MIMS kom
alt for sent i gang, og testbasen
var heller ikke så god å øve seg
på. Foreløpig virker det også
veldig upraktisk å jobbe i
MIMS i forhold til å hente ut
dokumentasjon, men dette vil
forhåpentligvis
bli bedre etter
hvert når vi skal
få tilpasset en
app til pad’ene
våre. Nye datasystemer er
uansett vanskelig å forholde
seg til i starten,
så det vil nok
gå seg til etter
hvert.
Det største problemet er dessverre vedlikeholdssystemet.
Her har det vært
litt varierende
utfordringer på
de forskjellige
materielltypene,
men vi sliter
veldig med at

Fra venstre BM 93 og Di4. Foto: Torbjørn Støre
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SJ fikk en gammel utgave av
vedlikeholdssystemet, og at de
pakker arbeidsordrene på en ny
måte. De arbeidsordrene vi var
vant med er borte, og det kommer ut ordrer som det ikke er lett
å forstå. Det er også mye feil
med linkene til ProArc. Mange
serienummerstyrte komponenter
er også nullstilt, slik at kilometerløp på viktige komponenter ikke
stemmer. Dette er en viktig sak
som må på plass snarest.
Ellers er det mye å gjøre på Cargonett, hvor det har kommet noen ekstra avganger, og i maskinverkstedet er det god pågang av
jobb.

derfor er det
viktig med
engasjement
fra alle medlemmer for at
vi skal klare å
beholde de
gode lønnsog arbeidsbetingelsene vi
har i dag.
Ønsker alle
lesere en god
sommer!

Jomar Kvitland gikk av med
pensjon 1. juni etter 19 år som
foreningsleder, og undertegnede
tok over som leder i foreninga i
Trondheim. Regner med at det
blir nok å henge fingrene i fremover, med stadige angrep fra ledelse og SJ for å spare penger, og
BM 92. Foto: Torbjørn Støre

På rett spor - Sporveien
Glenn Noss
Klubbleder
Mantena Lodalen

Jernbanereformen har gitt
oss en oppstykket jernbanesektor i Norge. Og denne blir bare mere delt opp
og mer uoversiktlig etterhvert som flere anbud legges ut og statens opprinnelige arbeidsoppgaver forsvinner til forskjellige selskaper.
Penger som skulle gått tilbake
til jernbanen, går heller til de
private selskapene. Konsulenter
og andre mellomledd tjener
også kroner på reformen. Vi er i
en tilstand hvor hver enhet ikke
tenker på helheten, men isteden
har fokus på seg selv og hvor
mye penger de kan tjene.

Sporveien gjør det annerledes.
I Dagsavisen 7. mai kunne vi
blant annet lese dette om hvorfor de får gode resultater: Sporveien har en integrert forretningsmodell, hvor vogner, per-

Foto: Johannes Haugen.
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sonell, verksteder, infrastruktur
og trafikk styres i et helhetlig system. De har en økt produksjon,
bedre utnyttelse av vognparken
og et mer effektivt vedlikeholdsarbeid. Et allerede finansiert nytt
signalsystem er også på vei.

Når vi har kontroll over hele
verdikjeden, kan vi optimalisere
hvert enkelt ledd i kjeden og samhandlingen mellom dem. Det er
summen av arbeid med kultur,
verdier, samhandling og ikke
minst bedriftsdemokrati. Vi hadde aldri oppnådd disse resultatene
uten det gode samarbeidet med
fagforeningene og alle medarbeiderne i Sporveien, sier direktør i
Sporveien, Cato Hellesjø til
Dagsavisen.

engasjert, mens de ansatte som
kunne faget ble neglisjert, noe
som førte til demotivasjon på
arbeidsplassen. Vognselskapet
kostet 13 millioner kroner i året,
bare for at kommunen skulle
leie ut vogner til seg selv. Vognselskapet begynte også med å
blande seg inn i fagområdene til
de som faktisk utfører og kan
jobben. Omorganiseringa kostet
bare i dobbeltbyråkrati 55 millioner kroner i året, ifølge en

så mange selskaper kunne
svekke sikkerheten i trafikken.

«Når vi har
kontroll over
hele verdikjeden, kan vi
optimalisere
hvert enkelt
ledd i kjeden.»

Men en så fragmentert
selskapsstruktur kunne
ikke fortsette, med de konsekvensene det hadde. I
2018, etter en del år med
en helhetlig modell, ble Tbanen i Oslo kåret til verdens tredje mest effektive
metrosystem. I stedet for å
bruke pisk og trusler om
konkurranseutsetting, tok
ledelsen ansatte og tillitsvalgte med på råd i forbedringsprosjekt. Resultatet er flere reisende, økt
passasjertilfredshet og
mange hundre millioner
kroner i årlige besparelser.

Men det var
ikke slik tidligere. På samme måte som
vi ble utsatt
for regjeringens jernbanereform
i 2015, var det Fremskrittspartiet som ledet omorganiseringa i
Oslo i 2006. Manifest Tidsskrift
snakket med leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Rune
Aasen i 2019 om dette. Byrådet
i Oslo hadde en sterk tro på at
flere mindre enheter som konkurrerte med hverandre skulle
bli mere effektive og kostnadsreduserende. Oslo Sporveier
skulle deles opp i omtrent 20
ulike selskaper og vognene
skulle eies av Oslo Vognselskap, som igjen skulle leie ut
vognene.
På grunn av flere selskaper
som heller fungerte som barrierer, resulterte dette blant annet i
dårligere vedlikehold og signalfeil. Konsulenter og andre uten
kunnskap om Sporveien ble

«Vognselskapet
kostet 13 millioner kroner i året,
bare for at kommunen skulle
leie ut vogner til
seg selv.»

rapport.
Statens Jernbanetilsyn advarte
også i 2010 om at oppsplitting i
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Foto: Johannes Haugen

Verneombudets hjørne
Terje Borgersen
Hovedverneombud
Mantena/Mantena Lodalen

Verden har forandret
seg, men ikke vernetjenesten. Det har skjedd
mye denne våren. Vårt
daglige liv har forandret seg. Nye ord er
kommet inn i Mantena, hjemmekontor og
teams møter.

prosedyrer når det gjelder bruk
av verneutstyr i Mantena. Dette
gjelder særlig bruk av hjelm
(skallecaps) under skinnegående
materiell og ved bruk av kraner i
verkstedene (hjelm). I samme
prosedyre står det skrevet om når
og hvor de ansatte skal bruke
vernesko. Besøkende har fått noen pålegg når de er nede i verkstedene.
Vi har pr. i dag alt for mange
skader. Mange av skadene er
«skal bare skader». Dette er
skader på alle kroppsdeler. Det er

«Vi har denne våren
opplevd det laveste
sykefraværet i
Mantenas historie»
hørsel. Det kan føre til sosial
angst.

Vi har denne våren opplevd det
laveste sykefraværet i Mantenas
historie. Ja, vi har hatt Korona,
men tross dette har vi klart å holde oss veldig friske. Er det nye
retningslinjer om håndhygiene
som har gitt
oss en friskere
vår? Det tror
vi. Alle har
tatt et tak for å
komme på
jobben friske.
Det kan dere
være stolte av.
Sommer er
over oss med
varme/sol og

Vel og bra,
men det er faktisk fint å oppleve arbeidsdagen sammen
med de gode
arbeidskollegaene vi har.
Vi må tenke
gjennom hvilke holdninger
vi skal ha til
Korona på jobben og i det sosiale liv utenfor
jobben. Mantena har satt ned
noen rettningslinjer i henhold til
anbefalinger fra myndighetene.
Disse retningslinjene er det viktig at vi følger.
Det er i løpet av juni klart at vi
skal bytte leverandør (Wenaas)
av arbeidstøy og vi har fått nye

lov å tenke seg om, ikke stress.
Det er fortsatt noen av de ansatte på Grorud og i Lodalen som
ikke har fått tilbud om formstøpte ørepropper. Er du leder
med ansvar som leser dette, få
fiksa det snarest. Dette er et
gammelt vedtak fra HAMU.
Ønsker ikke flere hørselskader.
Kjedelig med øresus og nedsatt

litt regn. Vi trenger ferie nå. Nyt
ferien i lange gode drag, uansett
hvor dere skal tilbringe ferien.
Ta vare på deg selv og dine.
GOD SOMMER.

Annonse
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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 AKANkontakt Svein Kjøraas på Grorud,
tlf. 916 54 744 eller i Lodalen,
Terje Borgersen tlf. 951 15 579

Vi jernbaneansatte
og alle anbudene
Nils Bull, Leder
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo

Virksomhetsoverdragelse:
Nå har vi etterhvert samlet
opp noen erfaringer med
anbudsregimet på jernbanen.
I forkant av anbudsrundene på
jernbanen så husker vi alle at
samferdselsministeren (FRPs Solvik Olsen) lovet at anbudene ikke
skulle gå ut over lønns og arbeidsvilkårene til
oss som jobbet på
jernbanen. Regjeringen tok så og
delte opp jernbanen i to grupper.
Den ene gruppa
jobbet i firma som
drev trafikk på
togstrekninger.
Ansatte i disse
firmaene fikk rett
til virksomhetsoverdragelse når
jobben deres ble
anbudsutsatt. Men
regjeringen ønsket
ikke at vi som jobber med service
og vedlikehold av
disse togene skulle ha rett til virksomhetsoverdragelse.
Flytte vedlikeholdet
Hver gang et nytt firma vinner et
anbud på en togstrekning må vi
sloss for retten til å bli virksomhetsoverdratt slik at vi beholder
jobbene. Til nå har vi klart å holde på lønns og arbeidsbetingelsene. Men det er vår fortjeneste og
ikke regjeringens. Det som har
rammet oss er at vedlikeholdet
flyttes vekk fra et sted til et an-

net. Slik som at arbeid flyttes fra
Lodalen og Skien til andre verksteder. Regjering og EU sørger
for at vi ikke blir arbeidsledige
på denne fronten.
50 000 ned i lønn
Trafikkservice rengjør togene på
strekningen som SJ nå overtok.
Noen av våre kolleger i Trafikkservice har fått jobb i Elite og
skal fortsette å jobbe på de samme togene som før. Men nå går
de ned omtrent 50 000 kroner i
årslønn og får en mye dårligere
pensjonsavtale. Dette gjør de
fordi de må inn på rengjøringsfirmaet Elite sin tariffavtale. Vi

ser at både at lønns og arbeidsetingelsene ønskes å bli dårligere.
Bane NOR og
«eiendomsutvikling»
Bane NOR driver og bygger
verksteder uten at vi som jobber
i dagens verksteder blir hørt om
hvordan jernbaneverksteder skal
være. De vet best selv og vi som
er ansatt hos firma som driver
med togvedlikehold kan ikke
representere brukerne. Ansatte i
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et firma som som kan delta i anbud på vedlikeholdsjobb får da en
urettmessig fordel hevder Bane
NOR. NJF sentralt har ikke hatt
god dialog om bygging/
modernisering av verkstedene.
Dette skjedde når det nye verkstedet ble bygget i Stavanger. Der
har også Bane NOR kjøpt inn en
16 tonn hjuldreibenk som de vil
bruke både i Stavanger og i Bergen. Vi som jobber i jernbaneverkstedene forstår ikke slike disposisjoner.
Bane NOR skal
nå bygge et nytt
jernbaneverksted
på Støren for å i
først omgang vedlikeholde nye dieselelektriske tog.
På Støren er det
ikke noe verksted
i dag. I Trondheim er det jernbaneverksted ,
Marienborg verksted. Arbeidet
som gjøres i
Trondheim i dag
skal altså flyttes
til Støren. Bane
NOR tenker vel
på å by frem deler
av tomta til jernbaneverkstedet Trondheim på
eiendomsmarkedet. Tidligere var
det som kjent Jernbaneverket
som forvaltet størsteparten av
jernbane eiendommene. Rom Eiendom drev kommersiell utvikling av jernbaneeiendommer.
Slik som vi ser det har skjedd i
Bjørvika. Den gang sikret Jernbaneverket at ikke verkstedene ble
kjøpesenter, med mere. I dag ser
vi konturene av at Bane NOR har
blitt infisert av tankesettet som
preget ROM Eiendom.

Vi har spurt fem medlemmer om følgende:
1.

Har du noen tanker om anbudet SJ nå skal begynne med, ligger man godt ann?

2.

Hva i Norge ønsker du å oppleve i sommer?

3.

Føler du deg sikker på at Nicolai Tangen ikke investerer oljepenga våre i corona
profitører?
Tekst og foto: Johannes Haugen

Andreas Momkvist, Grorud
1.
Ligger bra ann, SJ og Mantena
får til dette.
2.
Fin natur sammen med bikkja
3.
Litt usikker.

Bjørn Vestli, Grorud
1.
Tror det går bra.
2.
Hytta.
3.
Helt sikker.

Tom Wilhelmsen, Grorud
1.
Det går bra.
2.
Hurtigruta.
3.
Nei, ikke sikker.

Jonny Gulhaugen, Grorud
1.
Håper det.
2.
Danmark og hytta på Krøderen.
3.
Usikker.

Biblioteket

JIL Grorud

Har du lyst til å lese, vi har mange bøker til utlån. Det
blir kjøpt inn nye og aktuelle titler. Ta en tur innom
og se om det er noe som faller i smak.
Hvis det er noe du lurer på angående biblioteket, ring
foreningen på 986 34 729 eller 456 93 141

Rikard Utsigt, Grorud
1.
Det går bra.
2.
Motorsykkel.
3.
Nei, ikke trygg.

Leier ut varebiler og tilhengere.
Ta kontakt med Bjørn Hansen tlf. 916 54 480 eller
Yassin Rafiq tlf. 994 02 667
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Returadresse
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening
Mantena AS Grorud
Eilert Smiths vei 1
0975 Oslo
Telefon: 986 34 729 eller 456 93 141
E-post: njf-grorud@mantena.org

Tusen takk for oppmerksomhet
og blomster på min 70 års dag.
Hilsen Bjørn Massey.

Tusen takk for de fine blomstene
jeg fikk på min 85 års dag.
Hilsen Arvid Martinsen.

Tusen takk for fine ord og gaver
jeg fikk da jeg ble pensjonist etter 44 år fra Mantena, gutta i Flytogavdelingen, Flytoget og
foreningen.
Med vennlig hilsen
Arild Watterud.

Takk for blomsten jeg fikk på min
70 års dag.
Med Vennlig hilsen Roger Haug.

Tusen takk for oppmerksomheten jeg fikk på min 70 års dag.
Vennlig hilsen Jan Kristiansen.
Tusen takk til foreningen og lager/innkjøp, med fler for oppmerksomheten ved min 60 års
dag.
Hilsen Ingar Monsrud.

Takk!

Tak for blomsten jeg fikk på min
80 års dag.
Med vennlig hilsen
Jan Helge Nordby.
Tusen takk for de fine blomstene
jeg fikk på min 85 års dag.
Hilsen Leif Nysted.

Tusen takk for alle gaver og
oppmerksomhet ved avgang.
Hilsen Svein Erik Bråthen.

Hjertelig takk til gode kollegaer i
Mantena for blomster og gaver
ved min fratreden.
Hilsen Birger Frydenlund.

Tusen takk for oppmerksomheten jeg fikk på min 70 års dag.
Hilsen Roar Granudd.

Takk for oppmerksomheten til
min 80 års dag.
Hilsen Bjarne Killingmo.

Takk for oppmerksomheten ved
overgang til pensjonisttilværelsen.
Hilsen Runar Skaug.

Tusen takk for blomstene jeg
fikk på min 80 års dag.
Hilsen Leif Pedersen.

†
En varm takk for vennlig deltakelse i forbindelse med
Kjell Østlis bortgang.
Med hilsen Kari Østli,
med familie.

Takk for oppmerksomheten på
min 80 års dag.
Hilsen Børge Olesen.

Ønsker du å sette inn takkeannonse? Ring foreningskontoret på tlf. 986 34 729. Eller send oss e-post/kort. Annonsen koster ingen ting.
njf-grorud@mantena.org
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