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Mantena skal spare 100 millioner kroner årlig:

Sparepakka på 100 millioner er lagt fram. Vi har hatt diskusjoner med ledelsen på hvordan man går fram i en sånn prosess. Vi mener de går for fort fram,
og ser ensidig på kutt i kostnader framfor å se på flyt og struktur. Vi vil bygge
en ny organisasjonsmodell først, før eventuelle årsverk reduseres.

«Det blir spennende
framover, kanskje også
litt vel ubehagelig. Men
det må vi stå i».
Les mer på side 2

Fy! Euromaint
«De har ankommet Norge
med en hersketeknikk og
ønsker å skape en fryktkultur.»
Side 8

«Utbyggingen av vannkraft i
Norge er finansiert av norske skattebetalere, og overlevert til det frie markedet
som en gavepakke ...»
Øystein Lunde.
Side 18

Takk
for
tillitten
Da valgkommiteen tidligere i
høst spurte meg om jeg ville stille til valg som landsrådsleder ble
jeg litt satt ut. Jeg så faktisk ikke
at den skulle komme. Etter noen
uker i tenkeboksen, og litt rådslaging her og der valgte jeg å takke ja.
Dag-Arne Johansen, leder
Jernbanens Verkstedarbeideres Landsråd

Og det er med stor ydmykhet og
respekt jeg tar over en rolle
Petter har hatt i fem år.
Jeg ser jo nå at jeg hoppet midt
oppi sølvfatet av utfordringer,
med innsparinger, jernbanereformproblemer og ny ledelse i
Mantena.

innleie som primærbasis har også
blitt en del av det lille markedet vi
tross alt er. Det er med på å undergrave seriøsiteten i bransjen.
Mantenas nye administrerende
direktør John Arne Ulvan er et
spennende pust i ledelsen. Inntrykket han foreløpig har gitt er at
han er en samarbeidenes mann.
Vi ser fram til konstruktive løsninger på Mantenas utfordringer i
tida som kommer, men vi regner
med at det kan bli tøffe tak.
Ulvan har vært ute en vinterdag
før.
Jeg har gode folk med meg i forhandlingsutvalget i landsrådet.
Nestleder Torbjørn Støre fra Marienborg, sekretær Morten Brohjem og kasserer Nils Ole Morken, henholdsvis fra Hamar og
Lodalen, og i arbeidsutvalget er
Ole Sigurd Lamback i Stadler og
Kurt Myklebust i Euromaint.

Skattefradraget
for fagforenings
kontingent øker
Den nye regjeringa har
lovet å øke skattefradraget for fagforeningskontingent.
Den rødgrønne regjeringa har i
Hurdalsplattformen lovet å øke
skattefradraget for innbetalt fagforeningskontingent.
Skattefradraget i dag har stått
uforandret i flere år, og er på
3 8050 kroner. Dette skal i de
neste to årene økes til 7 700
kroner. Halvparten av dette skal
innføres allerede i år. Resten av
økningen kommer neste år.

ikke ligger føringer fra dagens regjering på at operatørene må
slutte å herje med underleverandørene sine, som vedlikehold og
Vi har noen utfordrende måneder Vi skal gjøre det vi kan for å ivare- renhold.
foran oss. Vedlikeholdssektoren ta alle medlemmers interesser og
Forbundet må være en pådriver
sliter, seriøse aktører som Stad- rettigheter. Det blir spennende
for dette mot det politiske miller, Euromaint og ikke minst Man- framover, kanskje også litt vel
jøet. Hvis det ikke skjer noe på
tena har krevende oppgaver
ubehagelig. Men det må vi stå i.
denne fronten - i løpet av anforan seg — med å tjene penger.
stendig tid, vil vi minne om at vi
Den nye regjeringa stoppet traHøyreregjeringa til Erna Solberg fikkpakke 4. Det gjenstår å se hva også har vært ute om vinteren
tidligere.
har gjort vedlikeholdsbransjen for som skjer med vedlikeholdet
togmateriell uoversiktlig og libe- oppi dette.
ral. Aktører uten tariffavtaler,
men med husmannskontrakter og Det hjelper lite for oss hvis det
I tillegg sitter Petter Trønnes som
forbundssekretær i Møllergata
10. Alle drivende dyktige.

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

Kollektiv innboforsikringsavtale
mellom NJF og JBF
På NJF sitt landsmøte i oktober ble det vedtatt en obligatorisk innboforsikring for
NJF-medlemmer.
Dag-Arne Johansen, leder
Jernbanens Verkstedarbeideres Landsråd

at vi ikke har fått gjort.
Tross mangel på detaljer, dette
kan være en gunstig ordning;
med forsikringspremie på rundt
100 kroner per måned. Det er
langt billigere enn de fleste har i
innboforsikring. Og noe av det
beste med greia; det er ubegren-

Verkstedpersonalets delegater var Dette kan være en
gunstig ordning
skeptisk til denne prosessen, og
mente det var alt for kort tid til å
sette seg inn i dette før et vedtak set forsikringssum. Men det er et
skulle fattes. Det var lite informa- men, det er alltid et men. Ordsjon, og det som kom, kom kort

tekniske løsninger for denne ordningen, og JBF informerer nå om
at de trenger mer tid til å få på
plass detaljene. Jernbanens Bank
og Forsikring antyder at en realistisk dato for iverksettelse vil være
1. september 2022.

De ber NJF om hjelp til å oppfordre medlemmene om ikke å ringe
kundebehandlerne om spørsmål
omkring ordningen nå siden alt
ikke er på plass ennå.
Du kan selvsagt ringe Jernbanens
Bank og Forsikring om andre

Den kollektive innboforsikringen blir forsinka, og trer sannsynligvis ikke i kraft før 1. januar 2023.

tid før landsmøtet.
Detaljene i ordningen er heller
ikke klar, så vi mener dette er en
litt forhastet løsning. Intensjonen i
avtalen er god, kollektive løsninger er bra for våre medlemmer,
men vi må få tid til å sette oss inn
i hva dette innebærer. Det føler vi

ningen gjelder for primærboligen
din, altså der du bor. Har du hytte,
leilighet eller andre eiendommer,
må du ha egen innboforsikring for
dette.
Ordningen blir forsinka
Det tar imidlertid tid å få på plass
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spørsmål, men den kollektive innboforsikringsordningen får du foreløpig ikke svar på.
NJF og JBF har lovt å komme med
mer informasjon så snart den foreligger.

Utfordrende å spare 100
millioner kroner
Dette blir krevende. 100
millioner kroner er mye
penger.

i 2022. Vi forutsetter at kutt i antall årsverk i størst mulig grad søkes løst med naturlig avgang.

- Mantena har flere avdelinger der
det ikke er krav til offentlig fagkompetanse, derfor skal faglært/
ufaglært likestilles, og drøfting
foretas i slike tilfeller.

Uttakskriterier ved eventuell
nedbemanning:
Dag-Arne Johansen, leder
Jernbanens VerkstedVi ser at denne prosessen kan bli
arbeideres Landsråd
smertefull og utfordrende, men vi I definisjonen på geografisk tilhøer like innstilt på å ha et levedyk- righet er det oppnådd enighet.
tig Mantena som bedriftens ledelVi har hatt noen diskusjoner om
se.
Fase to
hvordan man skal gå fram i en
Prosessen skal nå inn i fase to. Her
sånn prosess. Vi mener det er helt
Det
er
imidlertid
noe
ulikt
syn
på
vil detaljer av mer spesifikk karaklogisk i få på plass en fornuftig organisasjonsmodell før eventuelle uttakskriterier. Vi forholder oss til ter bli diskutert.
årsverk skal kuttes.
Ledelsen har foreslått å fjerne
personalbilletten
Ledelsens forslag bærer i store
trekk preg av rene kostnadskutt
Dette går vi sterkt imot, og er
uten tanke på hva som skal utføetter vårt syn en del av ansettelres av oppgaver i den nye modelsesvilkårene. Det er provoserende
len.
at ledelsen går til angrep på våre
betingelser på denne måten. Vi
For at en avdeling/lverksted skal
viser ellers til brev fra Jernbanedikunne sette korrekt antall årsverk
rektoratet sendt ut oktober 2017:
er det en forutsetning at avdelingen/verkstedet vet volum og konHer kan vi lese blant annet følgensekvens. Dette må risikoanalysede:
res. Man kan ikke nedbemanne så Hovedavtalens bestemmelser om
mye at inntektene og leveringsev- uttak, der ansiennitetsprinsippet
Ny personalbillettordning i norsk
nen forsvinner.
legges til grunn. I protokollen vi
jernbanesektor
har skrevet under på angående
Det er etablert en kollektiv persoVi ser utfordringene Mantena står uttakskriterier kommer våre komnalbillettordning for ansatte i
overfor, men vårt syn er at ledel- mentarer fram:
norsk jernbanesektor.
sen starter i feil ende. Vi er ikke
mot drøftinger om nedbeman- Nedbemanning skal i størst muPersonalbillettordningen innføres
ning, men det må være reelt
lig grad søkes løst ved naturlig avmed virkning fra 1. januar 2018.
grunnlag for det, ikke kun kostgang.
nadskutt.
Personalbilletten skal videreføres
- Ved avvikelse fra ansiennitetsfor medarbeidere som var fast
Ledelsen kan dokumentere at det prinsippet skal det drøftes i hvert
ansatt i virksomheter i sektoren
er 104 personer i Mantena som
enkelt tilfelle hva som er saklig
før 1. oktober 2017 og som i dag
potensielt kan gå av med pensjon begrunnelse for avviket.
innehar personalbillett, unntatt

«Vi forutsetter
at kutt i antall
årsverk i størst
mulig grad søkes løst med naturlig avgang»
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for medarbeidere som gikk over
til Jernbanedirektoratet.
Mantena er del av denne sektoren, og inngår i nevnte vedlegg.
Ledelsen har sett på muligheter
om andre kan bære kostnadene,
foreløpig uten hell. Vi har foreslått
et partsammensatt utvalg bestående av NJF og bedriften med mål
om å få endret reglene til en mer
fleksibel ordning. Ledelsen har
bedt om utsettelse fra tidsfristen

«Det er beklagelig at ledelsen
fremmer forslag
som er direkte
ødeleggende for
samarbeidet»

Kuttforslaget innebærer en dramatisk reduksjon av tiden til tillitsvalgtsarbeid i Mantena. Forslaget
er etter vårt syn et forsøk på fagforeningsknusing, og det kan vi
ikke gå med på.
Vi har gjennom tidene hatt et
godt samarbeid med Mantenas
ledelse, og det ønsker vi fortsatt.
Da er det beklagelig at ledelsen
fremmer forslag som er direkte
ødeleggende for samarbeidet.

Konstruktivt samarbeid må til ellers blir det bråstopp.

Entur har satt om tegning av ny
avtale. Saken er foreløpig uavklart.

rede oss, er det helt avgjørende at Vi ligger midt i gjennomsnittet for
vi får gjort jobben vår.
bruken av «fristilte» tillitsvalgte
sammenlignet med bedrifter det
Det er derfor helt urimelig at vi
er relevant å sammenlikne seg
Ledelsen vil kutte i antall frikjøp- skal kutte tillitsvalgtsarbeid med med, som for eksempel Polet,
te tillitsvalgte
50 %.
Aker Verdal og Sporveien.
Det er svært viktig at tillitsvalgte i
Mantena ikke blir fratatt mulighe- NJF har i dag få tillitsvalgte som
Vi har klart sagt fra at vi ikke akten til å drive aktivt fagforenings- påvirker produksjonen - av 651
septerer bortfall av personalbilarbeid. Skal vi kunne sette oss inn medlemmer. Tillitsvalgte er forletten og kutt i antall tillitsvalgte.
i problemstillinger og komme med delt over hele landet. Det er ikke
konstruktive tilbakemeldinger,
mange timene på hvert verksted. Vi er i dialog om dette.
avholde medlemsmøter og forbe5

Takk for jobben, Kjell
Forbundets nestleder Kjell Næss er pensjonist. Rørleggeren, automasjonsmekanikeren og fagforeningsforkjemperen ble hedret med fagbevegelsens statuett «Pioneren» da han gikk av på landsmøtet nå i oktober. Det er så jævla fortjent!
innertier.
Som sekretær i klubben
den gang,
Tanken om å fortsatt ha en fra
med Glenn
verkstedpersonalet inne i forbun- som nestledets administrasjon var sterk, og der, hadde vi
Petter Trønnes ble foreslått—og
mye å gjøre
valgt . Det er en stor styrke for oss med «Effekt
å ha en fra vår egen gruppe i den 600»politiske ledelsen i NJF.
prosjektet.
Kjell var påKjell har gjort en formidabel jobb driveren, som
for oss i disse årene. Både i enalltid, og det
keltsaker og i de store tunge
var ikke få
spørsmålene. Lønn, tariff, konflikt- møter, saker
håndtering og mange andre ting
og diskusjohar Kjell stått i bresjen for.
ner vi hadde med både landsråd,
forbund, og konsernledelse.
Jeg har gått læretida mi hos Kjell. Vi har streika, demonstrert, ytra
Og Håvard, og Glenn. Det er ube- oss høyt og lavt, dro på oss media.
skrivelig kunnskap de gutta har
Kjell var med, sent og tidlig.
om fagforeningsarbeid. Håvard og
Glenn gikk av for noen år siden, nå Kjell er en riktig venn. Venn av arer det Kjell sin tur.
beidsmiljø, rettigheter, anstendig
lønn og rettferdighet. Men han er
Eller snarere, det var egentlig i
også en venn personlig. Vi har hatt
fjor, altså i 2020 Kjell skulle gått
mange turer på Skeikampen samav. Planen var den gang å sykle
men, i sommerhuset i Øster Hunedover Europa noen uker, med rup i Danmark. Vi har fiska i bekfølgebil og det hele. Så raste hele ker og vann, Kjell fikk fisk, men lo
planen.
aldri av mine kunnskaper om den
slags.
Jeg har hatt glede av å jobbe med
Kjell i mange år. Da han var rørleg- Vi har sykla etter hverandre på
ger i «Faste anlegg» i Lodalen var landeveien i Danmark, der han på
han klubbleder, den lengstsitten- død og liv skulle ha meg til å ligge
de noen gang. Lederen hans den under halvmeteren bak bakhjulet
gang visste aldri hvor han var,
hans, vi tryner ikke, slapp av!
men vi som kjente ham og hans
virke, starta som regel leitinga på Vi har tatt en øl stranda, bada i
klubbkontoret. Det pleide å være saltholdig vann i saltsenteret i MaDag-Arne Johansen, leder
Jernbanens Verkstedarbeideres Landsråd
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riager, diskutert over et glass vin
på Trondheimskonferansen om
kvelden.
Medlemmene i NJF har hatt stor
nytte av deg Kjell, om det så har
vært renholder, verkstedarbeider
eller funksjonær som har søkt din
hjelp. Du har alltid gått inn for
oppgaven. Du har oppmuntra,
støtta og gitt av deg sjøl.
Seinest nå i høst, da jeg ble spurt
om å stille til valg som landsrådsleder. Da var du der med støttende ord og oppmuntring.
Du fortjener å gå av med pensjon
nå, Kjell. Du har stått på for det du
tror på, den rettferdigheten du
står for. Nå kan du bruke tida på
barnebarn og sykling.
Lykke til som fortjent pensjonist,
og takk for jobben!

Landsrådet og foreninger setter
ned kontingenten
Jernbanens Verkstedarbeideres landsråd setter ned kontingenten fra 0,23% til
0,17% av lønna. Årsaken er at landsrådet vurderer den økonomiske situasjonen som så god at kontingenten ikke trenger øke som følge av den sentrale
kontingentøkningen fra NJF. To andre foreninger gjør det samme.
Dag-Arne Johansen, leder
Jernbanens Verkstedarbeideres Landsråd

40. Det vil si at medlemmer i
lønnstrinn 40 og høyere betaler
samme kontingent.

her.

G er det samme som grunnbeløpet i trygdeoppgjøret og er per
Fagforeningskontingenten består I det vedtatte forslaget er høyeste 2021 på 106 399 kroner. Det betyr
av tre forskjellige trekkoder. Trek- sats endret til 5 G, og dermed vil for eksempel at NJF-medlemmer
ket på 0,23%, som altså fra 1. ja- alle over lønnstrinn 40 få økning i som per i dag tjener snaut 531
nuar går ned til 0,17% er trekket kontingentene.
000 kroner eller mer får en kontil landsrådet. Så er det et trekk,
tingentøkning på 1148 kroner i
Trekk til landsrådet
Trekk til NJF
Trekk til lokal forening
Trekk til kollektiv ulykkesforsikring

varierende fra 0,42% til 0,55%.
Dette er kontingenttrekk til din
lokale fagforening. Foreningene
har ulik trekk, vedtatt på sine
medlems– eller årsmøter.

Årsaken til forbundets kontingent- året. Kontingenten øker ikke om
økning er at busstreiken i fjor ble du tjener mer enn dette.
relativt kostbar, og det er behov
Grunnbeløpet reguleres hvert år.

Verkstedpersonalets
landsråd er solid
økonomisk

Osloforeninga og Trondheimsforeninga har vedtatt, og fått godkjent
av forbundsstyret, at kronebeløpet skal være det samme etter
forbundets økning av tak på trekk,
da går altså prosenttrekket ned
for å bygge opp igjen streikekassa.
for å få det samme kronebeløpet.
Så selv om du betaler inn forDet siste trekket, på 0,85% er
høyet kontingent, vil du få det
trekk til Norsk Jernbaneforbund. tilbake om konflikten er der. BåDette er det største trekket som i de lokal forening, landsråd og
den totale fagforeningskontingen- Jernbaneforbundet, samt LO Stat
ten. På landsmøtet nå i oktober
og LO sentralt vil bistå om du blir
ble det vedtatt endringer.
tatt ut i streik. Og det kan hende.
Dagens kontingent er 0,85 prosent av lønna, opp til lønnstrinn

Nå er landsrådet vårt solid økonomisk, derfor er trekket ikke økt
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Det siste trekket på lønnslippen
din er kollektiv ulykkesforsikring.
Dette er altså ikke fagforeningskontingent, men forsikringspremie.
Regjeringen har vedtatt at skattefradraget for innbetalt fagforeningskontingent skal økes fra dagens 3 8050 kroner til 7 700 kroner. Halvparten av dette skal innføres allerede i år. Resten av økningen kommer neste år.
Du får altså trukket mer fra på
skatten fordi du er fagorganisert.

Euromaint de
Morten Helle,
avtroppende togelektriker og verneombud
Euromaint, Bergen

Trafikkpakke 3 er kommet i en
kritisk fase nå i desember hvor
blant annet den nye sove/
liggevognen skal implementeres,
og ikke minst R22 som blir en
formidabel utfordring med henblikk på vedlikehold og logistikk
mot vårt verksted. Det er oppstart med opplæring av teknisk
personell på den nye sove/ligge
vognen i begynnelsen av desember. Vognen ankom Bergen 30.
november. Den tyske vognen er
ombygd i Finland og er fin å se på
og selv om vi ikke har så mange
deler på lager til den for øyeblikket, er det en vogn det går mye
av i Europa, så tilgangen på deler
og komponenter håper vi går
greit etter hvert. Men er den
godkjent for trafikk i Norge?

CAF har ankommet med 8-10
personer til Bergen nå i slutten
av november og de skal bidra
med å forsterke TP3, som til nå
ikke har vært godt nok opp mot
kontrakten mot VY. De skal
være her til jul og noen kommer
igjen etter nyttår. CAF har også
en leder i Bergen som skal følge
opp TP3 og han skal være her til
mai 2022. Det er også 3-4 fra
CAF i Lodalen.
De har ankommet Norge med
en hersketeknikk og ønsker å
skape en fryktkultur. De har
blant annet gått til verbalt angrep på enkeltpersoner, dette har
i de fleste tilfeller gjeldt nyansatte. Her må forbundet kjenne
sin besøkelsestid ASAP! De har
også byttet ut ledelsen i alle
verkstedene i Sverige med egne
CAF personer, så det er nok planen i Bergen (TP3) også. Hvor er
VY oppi dette? Sover de? Det er
Euromaint de har kontrakt med.
(Eneste operatør som valgte

Her ser vi Renè Mantyk fra Berlin som har jobbet i Euromaint siden
mars 2021 og bodd i Norge i 10 år og jobbet for Stadler Bybanen. Pål
Hellebø er ivrig tilhører. Renè har laget kursdokumentasjon og er i
gang med å instruere sine kollegaer.
8

utenlandsk vedlikeholdsutøver!)
Av personalet som har vært
med fra starten 13.12.2020 og
som ble virksomhetsoverdratt
fra Mantena til Euromaint, har
nå 4 sluttet eller sagt seg opp
grunnet turbulent og kaotiske
tilstander. Her forsvinner mye
nøkkelkompetanse som tar årevis å erstatte. Det er også andre
nyansatte som har sluttet etter
kort tid, og flere er i tenkeboksen.
Turnus
Det ble lagt frem en turnus i
midten av november som ikke
var i nærheten av å være lovlig i
henhold til Arbeidsmiljøloven
eller vår overenskomst. I ettertid har CAF/Euromaint nærmest
benektet at det var deres forslag. Det har blitt utarbeidet ett
nytt turnusforslag (norsk utgave) men som ikke er presentert
foreningen ennå. Er kanskje litt
mer lovlig. Nå har CAF/
Euromaint gått vekk fra 6 team
og ned til 3 team og mange flere
teknikere i hvert team.
Overtid
Det har vært benyttet mange
tusen timer overtid i oppstartsåret og covid-19 har en del av
skylden for dette, men mesteparten skyldes for lite personell i
ulike roller. Det er ikke søkt om
dispensasjon fra lokal forening
eller Arbeidstilsynet. Flere som
har over 400 timer og faktisk
500 timer.

esember 2021
Tolkning av Overenskomsten
Her har vi en av grunnene til at
personalet er så frustrert og
oppgitt. Euromaint skylder sitt
personale flere hundre tusen i
lønn og da hovedsakelig lønn på
helligdager. Det er benyttet alt
for lite ressurser på å rette opp
dette og manuell oppfølging i
AGDA har vært mangelfull. Nå
har det gått ett helt år og det er
ennå ikke rettet opp. Personalet
mangler helligdagsbetaling helt
fra julen 2020. FORSINKELSESRENTE (Mora) skal også innberegnes!! Det kom en liten justering (etterbetaling) 25. november, men mye gjenstår. Euromaint har blant annet ment at
man bare skal ha times betaling
på røde dager.
Personalhåndbok
VY vant TP3 og det ble kunngjort

9. desember 2019 at deres valgte samarbeidspartner var Euromaint. Siden har lite eller ingenting skjedd med ansattreglement eller personalhåndbok før
den kom i en forenklet utgave 2.
desember.

Lodalen
Euromaint har ved flere anledninger uttalt at Lodalen skal bygges ned og mindre vedlikehold
og reparasjon skal utføres der.
Planen til Euromaint er at 80%
skal utføres i Bergen. Vi som har
vært i systemet i mange år ser
at det vanskelig kan gjennomføres. Vedlikeholdet har nesten i
40 år vært rimelig likt fordelt
mellom Bergen og Lodalen. Vi
har løftet og byttet hjul og boggier på EL18, B7 og FLIRT BM75 i
det nye verkstedet i Bergen,
men med bare 2 spor sier det

Gutta i Flåm har byttet 24 hjul med mobilkran. Nå er Berging & Beredskap på besøk med det nye beistet sitt og tester den mot hjulbytte.
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«Euromaint skylder sitt
personale flere hundre
tusen i lønn...»
seg selv at R22 og den formidable økningen av kilometerbasert
vedlikehold, vanskelig kan utføres på kun 2 spor.
Mantena Flåm har i disse dager
mye å gjøre med hjulbytte og litt
ombygging på B3 vognene og her
har de storfint besøk fra Berging
& Beredskap og deres nye vidunder.
Ellers så ønsker vi alle en fredelig jul og et godt nyttår.
Her ser vi Thomas Olsen som kom
fra Fløybanen i november i år og
som er i fint driv med traverskrankjøring i forbindelse med
hjulbytte.

Stadler
Ole Sigurd Lambach
Hovedtillitsvalgt Stadler
Rail Service Norge

Vy fullservice Sundland:
Vy fullservice går sin gang, Stadler rail service leverer nok tog til
trafikken og vi ser at de mye
endringene vi gjorde i starten av
2021 har lønt seg. Vi holder fortsatt et stort fokus på holde K1 og
K2 feil nede på et akseptabelt
nivå. A feil blir tatt fortløpende
togene er inne på verksted.
Vy fullservice Gjøvikbanen:
Vedlikeholdet på Gjøvikbanen
går sin gang, og det er ingen
store endringer på vedlikeholdet. Stadler er veldig spent på
hva som skjer i fremtiden med
vedlikeholdet etter at pakke 4
ble stoppet.
Stadler Eurodual lokomotiv:
Siden innkjøringen og testingen
av 2 stk. Eurodual lokomotiv fra
Stadler har det blitt bestilt 4 lokomotiv i tillegg. Stadler har i

tillegg vedlikehold på Eurodual
lokomotivene. Det foregår fortsatt mye testing av de nye Eurodual lokomotivene og nye modifikasjonene underveis er nødvendig.
Flirt BMU type 76 (Bi-Mode
Multiple unit) hybrid tog på
Nordlands banen:
Igangkjøring/testing av 14 stk.
Type 76 Flirt BMU har forgått i
hele 2021. Det har vært en del
utfordring med nye forbedringer og modifikasjonen underveis.
Det har blitt mye test kjøring for
å fin justere software på togsettene slik at det skal fungere
optimalt. Stadler har levert og
signert over 10 togsett til Norske Tog så langt i 2021. De 4 siste
togsett vil bli signert over til
Norske Tog i Starten av 2022,
totalt 14 type 76 togsett til
Nordlandsbanen. Stadler har
blitt tildelt vedlikehold på type
76 for 1 år og i slutten av 2021
skal det tas en beslutning om
hvem som får vedlikehold på en

mer permanent avtale og skal
etter planen vedlikeholdes på
Støren når det nye verkstedet
står ferdig.
Flirt EMU type 74
Fra Januar 2022 er planen at vi
skal begynne å levere de siste
togsettene fra opsjonen på 150
togsett. De siste togsettene som
skal leveres er 13 stk. togsett av
type 74. Det skal leveres 2 togsett om ganger pr måneden. Når
togsettene kommer til Norge påbegynner vanlig dynamisk testing
og innkjøring før Norske Tog tar
over togsettene. Disse togene er
ment for Halden linjen og skal
vedlikeholdes på Sundland.
Prosjekter som skal påbegynnes.
Vi starter jumper cable modifications i januar, dette utføres samtidig med sveising av vognkasser.
Jobben er planlagt utført på
Sundland, det er 3,5 års prosjekt.
2,5 mill km vedlikehold startes
opp i 2023, det jobbes med verifisering nå.
74-16 inne til rep på spor 3.
sporet brukes også til El18 for
Euromaint og Mantena. Her
blir det kamp om muligheten
for tak tilgang. Stadler har
tilgang til spor mellom kl. 9
og 14 tirsdag til torsdag. Spor
4 disponerer Stadler alene for
vedlikehold av Flirt, litt kort
spor, så ikke plass til 2 sett
inne. Vestre del blir også utlånt til El 18 ved behov eller
brukt til vedlikehold på Eurodual.

Bildetekst og foto: Knut Andvord.
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Bane NOR Eiendom kveler
vedlikeholdsselskapene i jernbanesektoren
Etter jernbanereformens inntog i Norge er selskapene som vedlikeholder togmateriellet i Norge i ferd med å bli kvalt av skyhøye husleier. Bane NOR Eiendom beregner seg markedspris for lokaler tilegnet jernbaneformål, altså verkstedlokalene vedlikeholdsselskapene må leie av den statlige eiendomsbaronen. Resultatet er at vedlikeholdsselskapene kniper inn på arealbruken og
hindrer optimalt vedlikehold for å spare kostnader.
Dag-Arne Johansen, leder
Jernbanens Verkstedarbeideres Landsråd

I De facto-rapporten «Hvem skal
fikse toget?» kommer det fram
at Bane NOR Eiendom for tida
beregner seg en fortjeneste på
5,9 % av fastsatt verdigrunnlag.
Hvilke verdigrunnlag regnes det
ut fra? Jernbaneverkstedene i
Norge er i all hovedsak av eldre
dato og for lengst nedskrevet.
Som et eksempel betales det
nesten tre ganger driftsutgiftene
for verkstedlokalene på enkelte
steder.

Bane NOR Eiendom har bygget
nytt verksted i Stavanger. Men
det er ikke er tilpasset materiellet som vedlikeholdes der. Verkstedet er bygget for Flirttogsett, men GoAhead leier ikke
slikt materiell på Sørlandsbanen. På Støren bygges et nytt
verksted 50 kilometer unna der
resten av SJ sitt materiell vedlikeholdes.

Når vedlikeholdsselskapene
Mantena, Stadler og Euromaint
må betale denne skyhøye husleia, gjenspeiler det kostnadene
togoperatørene må betale for
vedlikeholdet på materiellet de
leier av Norske tog. Eieren av
togmateriellet, Norske tog har
satt bort ansvaret for vedlike-
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holdet til de som leier det, altså
Vy, GoAhead og SJ.
Ved at Bane NOR Eiendom tar
horrible priser i et relativt lite
smalt marked, er det med å undergrave eksistensen til norsk
jernbane. Hvorfor i all verden
skal dette eiendomsselskapet
tjene hundrevis av millioner av
kroner på bekostning av vedlikeholdsselskapene og togoperatørene? Både togoperatører og
vedlikeholdsselskapene blør.
Jernbanereformen har fått konsekvenser som er helt urimelige
for jernbanen i Norge. Den nye
regjeringa bør straks komme i
gang med evaluering av denne
reformen, og ikke minst diktere
Bane NOR Eiendom til å redusere husleia til et selvkostnivå. På
den måten kan vi få et mer fornuftig kostnadsbilde på driften
av norsk jernbane.

Hørselshemmet i tungindustrien
Nils Bull, Leder
Statsbanenes Verkstedarbeiderforening, Oslo

Odd Skjellum.
Jeg ble kjent med Odd når vi begge jobbet på NEBB. Jeg la da
merke til at Odd var veldig sosial
og pratet med mange. Han er like
sosial og oppmerksom i dag 40 år
seinere. De hørselshemmede har
jo en fordel av de kunne prate
med tegnespråk over store avstander...
Odd har jobbet I verkstedindustrien siden 1975, altså i 46 år.
Det er utrolig få som har gjort
dette med en slik hørselshemming.

Nå går han av rett før jul i 2021.
Han er født som hørselshemmet,
men gikk på Ila folkeskole som er
en vanlig skole. Seinere på Sandaker framhaldsskole. Odd begynte å lære riktig bruk av stemmen
på Voldsløkka barnehage.
Odd hører bare vokaler, konsonantene leser han på munnen.
Derfor har han problemer med å
forstå de som har bart. På Ila
Skole hadde han øreklokker og
mikrofon. Han hadde lært å snakke med stemmetrening. På folkeskolen hadde han stort sett bare
hørende venner. Som 17 -18

åring lærte han tegnespråk.
Etter framhaldsskolen gikk han
et år på Grunnteknikk på Sogn
Yrkesskole. Så tok han et år
på Romerike Folkehøyskole. Da
bestemte Odd seg for å jobbe i
verkstedindustrien. Så gikk han
et år i forberedende mekanikk
på Elvebakken yrkesskole.
Som 18 åring i 1975 begynte
Odd på NEBB på Skøyen i Oslo.
NEBB produserte blant annet
vannkraftgeneratorer og hadde
over 1000 ansatte arbeidere og
funksjonærer. Han jobbet i flere
avdelinger der og tok fagbrev
som borrer i maskinavdelingen
der.

periode hos Mantena Grorud.
Han begynte på Mantena Grorud i fast stilling siden 2013. Nå
jobber han i mekanisk avdeling
på Grorud.
Odd tror han er blant de hørselshemmede som har jobbet
lengst i verkstedindustrien i
Norge.
Men Odd sier at det å være sosial og prate med mange folk
krever konsentrasjon og kan
være slitsomt.
Odd har også i mange år sittet i
styret for Oslo og Akershus døveforening.

På NEBB var det 19 døve, de
jobbet i flere avdelinger. Det var
egen døvetolk på større informasjonsmøter, allmøter og
klubbmøter. Bedriften ble avviklet på Skøyen i 1988 og da ble
Odd overført til Strømmen verksted som var en del av samme
konsern.
I den tiden ukependlet han i 3,5
år til konsernets fabrikk i Vesterås i Sverige. Der var han med
på å bygge lokomotiver. så var
han utleid til jobb i Fjellstallen i
Lodalen i 2 års tid.
Etter dette var han utleid i en

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

Leier ut varebiler og tilhengere.
Ta kontakt med Bjørn Hansen tlf. 916 54 480 eller
Yassin Rafiq tlf. 994 02 667

12

Ove Hansen går av
Glenn Noss
Klubbleder
Mantena Lodalen

Ove Hansen går nå av og skal bli
pensjonist fra 1.1.22. Ove har
tilbakelagt 36 år i NSB/Mantena.
Han startet som mekaniker med
maskinarbeiderfagbrev i 1986 i
Motoravdelingen på Grorud. Han
kom da fra firmaet Sideros og før
det hadde han jobbet og tatt fagbrevet sitt hos Atlantic Diesel AS.
Ove trivdes på Grorud og ble
etter hvert Gruppeleder på Motoravdelingen. Som et tiltak på
grunn av overtallighet, tok Ove
også fagbrev som Automatiseringsmekaniker på midten av 90tallet.

Ove tok også verv i foreningen.
Fra 1998 var han kasserer og i fra
2003, kasserer og sekretær. Ove
har vært sentral i foreningen og

blant annet bidratt med Verkstedarbeider´n, hyttedugnader
og mange lærlingeturer. Og ikke
minst, passet på foreningslederen. Jeg husker selv Ove som
meget hyggelig, behjelpelig og
kunnskapsrik når jeg tok meg
turen innom foreningskontoret.
På fritiden er Ove glad i å kjøre
motorsykkel, men dette tok en
brå vending i 2015. Ove ble funnet bevisstløs i veien og husker
ikke noe fra dette selv. Mest
sannsynlig hadde han kjørt over
en vanndam med et hull i veien
og mistet kontrollen. Det var
usikkert hvordan det ville gå,
men etter noen uker våknet Ove
heldigvis opp i fra komaen. Ove
gikk igjennom opptrening på
Sunnaas og etter hvert startet
han igjen å jobbe på Grorud.

på lageret og han var også kasserer igjen for en periode. Lappen
fikk han også tilbake, og var ikke
altfor lenge etterpå tilbake på
motorsykkelen igjen. I tillegg til
sykkel, er Ove glad i å fiske og i å
ta bilder. Ove ble nå 65 år og
etter lang og god innsats har han
valgt å gå av. Vi takker og ønsker
han lykke til videre med pensjonisttilværelsen.

Siden da har Ove jobbet 40 %
På fisketur, inspisering av stator og Yamaha 650 Dragstar, 99-mod.
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Marienborg
Det nærmer seg jul,
og det er på tide med
en ny statusoppdatering fra Marienborg.
Torbjørn Støre, leder
Statsbanenes Vst.forening
Marienborg

Vi har kjent litt på det de siste
årene, at vi ikke lenger styrer
arealene slik vi mener er best på
Marienborg. Der Mantena tidligere har vært enerådende, og
har hatt full kontroll på sporplass, har vi nå vært styrt av avtaler mellom Bane NOR, SJ,
Norske Tog og CargoNet. I disse
dager kommer det i tillegg to
nye aktører på Marienborg:
Stadler og Alstom. Det blir en ny
hverdag, hvor Alstom bruker
50% av sporkapasiteten til
BM93, og Stadler bruker 50% av
gjenværende kapasitet ved at
nye type 76 skal vedlikeholdes
på natta, på samme spor som
BM93 skal vedlikeholdes på dagtid. Det vil nok bli en utfordrende vinter, men vi håper det vil gå
bedre enn vi frykter.

Som nevnt er både Stadler og
Alstom på plass på Marienborg.
Frem til nytt verksted på Støren
står ferdig sommeren 2022 skal
vedlikeholdet på de nye hybridtogene T76 som er på tur inn i
trafikk nå foregå på Marienborg.
Stadler vant kontrakten på dette
midlertidige vedlikeholdet, så
skal anbudet på vedlikeholdet

Her ser vi det gamle lokverkstedet, et areal det er usikkert om
Mantena på Marienborg får beholde.
Foto: Torbjørn Støre.

som skal foregå på Støren avgjøres i desember. Det blir spennende å se om Stadler får dette
også, eller om Mantena kan vinne en kontrakt på Flirt.
Alstom begynte med første
BM93 som skal bygges om til
ERTMS 29. november. Mantena
har to mann utleid til Alstom, og
i tillegg vil det være innleie av
eksterne elektrikere etter behov, i første omgang 2 stk. På
Marienborg skal 15 stk. BM93, 5
stk. DI4, 6 stk. CD312 og 2 T68
bygges om. Mange av disse skal
være ferdig ombygd til åpningen av ERTMS på deler av Nordlandsbanen i oktober 2022.
Sagaen om arealene på Marienborg fortsetter. I snart to år har
det vært krangling mellom Bane
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NOR, SJ, Norske Tog og Mantena
om hvilke arealer vi skal betale
for. Det skal være bestemt at vi
mister Sveiseverksted, verktøybur og varemottak/plukklager for
å nevne noe. I den pågående
spareprossessen ser det ut til at
vi må prøve så godt vi kan å innordne oss i mindre arealer. Det
vil bli utfordrende, men vi har
ikke noe annet valg enn å prøve
å gjøre det beste ut av situasjonen. Frykten er at vi mister såpass mye at vi ikke klarer å levere
det vi har forpliktet oss til, men vi
får gå ut ifra at det er risikovurdert fra våre toppledere...
Jeg vil til slutt ønske alle våre
medlemmer rundt om i landet ei
god jul og et godt nytt år!

Lodalen
Det har vært ett
relativt stille halvår
i Lodalen.
Johannes H. Haugen
Fagarbeider
Mantena Lodalen

Den største dramatikken skjedde vell når det blei funni sprekker
i de nye flytogsetta allerede på
første vedlikehold. Her har det
vanka mye skryt til Mantena fra
Flytoget. Sprekkene var på ingen
måte lette å få øye på ved første
øyekast. Dette medførte at de
nye toga blei tatt ut av trafikk,
før de hadde kommet ordentlig i
gang. Per Desember er de fortsatt ikke å se i rutetrafikk.
Fra SJ har det også vanka mye
skryt. Det leveres tog i stor stil,
selv om vi har mista mange folk
til pensjon og nye jobber. Gruppe

2 er for øyeblikket på typekurs
for 73. Godt å få mer innsikt,
selv om vi allerede har jobba
mye sammen med gutta fra 73.
Del 2 er utsatt da det ikke var
folk igjen til å skru tog. Vi får satse på nye muligheter på nyåret.

Det som kanskje tar på mest, er
å vite at man ikke tjener penger
på kontrakta med SJ. Uansett
hvor mye man står på.
For toga på Østfoldbanen gjelder gammal kontrakt. Og her ser
det ut som vi tjener litt. At Gøteborgkjøringa er i gang igjen, bidrar til flere kjørte kilometer.
Det er positivt. Samtidig viser
det at vi er strupa på bemanning. Ved ruteendring blir det
enda hardere turnering. Vi får
håpe vi har nok folk til å holde
tritt.

For Bergensbanens vedkommende har de brukte tyske kombinerte ligge og kupevognene
med godsrom kommet tilbake
fra oppgradering i Finnland. Der
måtte de sågar få påmontert
boggier for finsk sporvidde. Det
har vært mye som fortsatt ikke
er i orden på dem. De er inne
hele dagen for fiks. Har sett flust
av forskjellige selskaper og ingeniører på prosjektet. Inn i trafikk
skal de fra ruteendring. Ellers
virker det som mye arbeid er
flytta til Bergen.
Av andre ting kan det nevnes at
vi har fått ny kran i Toghallen.
Den løfter like mye som før, men
er høyere. Dette gjør at man nå
kan løfte taket av lokene med
begge kranene. Her var det både
eksterne firmaer og Berging som
bidro med sitt store gule glis.

Utsiden og innsiden av Toghallen.
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Pensjon
Pensjonen vår er det vi har å leve av etter vi er ferdig i arbeidslivet. Man sier
også at dette er lønn som er utsatt. Grunnlaget for å tjene opp dette skjer
gjennom Folketrygden, Tjenestepensjonen og eventuelt gjennom egen sparing. I tillegg har vi i bedrifter med tariffavtale, avtalefestet pensjon (AFP).
Glenn Noss
Klubbleder
Mantena Lodalen

Pensjonsreformen ble iverksatt i
2011 og den setter et skille ved
de som er født i 1963 eller senere, for disse er det de nye reglene som gjelder. Formålet med
Pensjonsreformen er å spare
penger, noe som betyr lavere
pensjon, til tross for samme arbeidsinnsats. De som har mulighet, kan kompensere for dette
ved å stå lengre i arbeid. Vi kan
også si at reformen tar fra de
som av ulike grunner ikke kan
holde ut lenge i arbeidslivet, og
gir ekstra til de som kan fortsette
utover ordinær pensjonsalder.
Den nye alderspensjonen i Folketrygden er grunnlagt på alle
dine år med opptjening, hvor
18,1 % av all pensjonsgivende
inntekt bygger opp en pensjonsbeholdning som danner grunnlag for dine årlige utbetalinger
fra du fyller 67. Om du da ikke
velger tidligere uttak. Du kan allerede ved 62 år begynne uttak.
Du kan ta ut helt eller delvis,
samtidig som du jobber helt eller
delvis. Uttak fra 62 år vil redusere din pensjon betydelig senere.
AFP. Avtalefestet pensjon er en
ordning som ble innført på
slutten av 80-tallet for at de som

ikke holdt ut til 67 år kunne gå
av tidligere. Den er en avtale
mellom LO, NHO og staten og er
gjeldende for oss i bedrifter
med tariffavtale. Opprinnelig en
tidligpensjonsordning for de
som sluttet å jobbe i alderen 62-

66 år. Deretter, ved 67 år, går
man over til alderspensjon fra
Folketrygden. Som en del av
Pensjonsreformen, skal det
straffe seg å gå av tidlig, uavhengig om du har helse til å jobbe videre eller ikke.
Fra 2011 gikk privat AFP over til
å bli en tilleggspensjon hvor
man får redusert pensjon resten
av livet hvis man går av før man
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er 67 år. Man kan også fra fylte
62 år ta ut AFP samtidig som
man jobber. I offentlig sektor er
det fortsatt en ordning for de
som må gi seg tidlig, men denne
vil etter hvert bli lik som i det private.
Det er også slik at for å få privat
AFP, så må du kvalifisere til
dette. Du må blant annet ha jobbet i bedrifter med AFP i minst 7
av de 9 siste år og det er begrensninger på hvor mye sykemeldt du kan være i forkant. Når
vi i Mantena gikk over til ny pensjonsavtale i 2019, ble alle som
på tidspunktet var 55 år og eldre
sikret en driftspensjon (AFP).
Denne inneholder rettigheter fra
både SPK (Statens pensjonskasse) og privat AFP og sikrer disse
medlemmene fra å kunne falle ut
av kvalifiseringen. For oss andre
er det nå foreslått en reform av
nåværende privat AFP. Her er
det foreslått fra Solbergregjeringen og NHO en full opptjeningstid på 40 år før fylte 62,
noe som betyr at bare 3-4 prosent vil oppnå full opptjening i
framtiden. De har sagt at det ikke skal tilføres noen nye midler
inn i ordningen, og at mange flere skal få ta del i den, noe som
betyr at alle får mindre enn i dag.
Uakseptabelt!
Tjenestepensjonen. Arbeidsgiver

«Pensjon er teknisk og
komplisert, men også
like fullt ut politisk.»

plikter å ha en tjenestepensjon
hvor de må skyte inn minst 2
prosent av lønna og maks 7 prosent. For privat sektor gjelder
innskuddspensjon. Det finnes
også offentlig tjenestepensjon
og hybridpensjon. I 2019 gikk vi
ut av SPK (offentlig) og over til
innskuddspensjon hos Storebrand, hvor vi fikk avtalt innskudd på 5,5 prosent. Her kan du
starte utbetaling fra du er 62 år.
Hovedregelen er at den skal utbetales til fylte 77 år og minimum 10 år.
Ett av problemene med inn-

skudd, er at kvinner lever
lengre enn menn. Like mange
opptjeningsår i samme jobb for
en kvinne og mann, gir da lavere pensjon til kvinnen. Det var
dette «Kulturstreiken» i høst
handlet om.

Når vi gikk over til Storebrand,
gjorde vi en avtale på 5,5 prosent, 1,5 prosent lavere enn hva
vi hadde i SPK. Å kompensere
for opp til 7 prosent, gjør at du
må ha en egen sparing på ca.
650 kr. i måneden.

Egen sparing. Pensjonssparere
er å foretrekke fremfor pensjonsprofitører. Men når sistnevnte er eneste mulighet, så
tilbyr banker og forsikringsselskaper en del spareprodukter.
Her må du sjekke ut selv, alder
har blant annet innvirkning på
hvilken spareprofil som er best.

Pensjon er teknisk og komplisert, men også like fullt ut politisk. Må den være individ- og
profittbasert eller holder det
med at den skal sikre alle en verdig pensjon å leve av? Allikevel,
orienter deg og finn ut hva som
kan være best for deg. Snakk
med forening eller personal. Gå
inn på norskpensjon.no.

For dere som var 55 år eller eldre 1.1.19.
Beskrivelse av hvordan «serviceberegning» hentes ut fra Nav:
Logg deg inn på «Ditt Nav» på www.nav.no. Velg deretter Pensjonskalkulator.
Om sektor: velg offentlig og 100 % (Du må velge 100 % selv om du skal gå av delvis for å få gjort beregning).
Velg beregne: AFP med påfølgende alderspensjon fra 67.
Ved samtykke i at Nav innhenter opplysninger i fra andre, velg Nei.
Velg deretter alder for uttak (tidligst måneden etter fylte 62).
Velg AFP stat og uttaksgrad 100 %.
Skriv inn årslønnen du har i dag før skatt. Divider på 12 og skriv inn månedslønn.
Årlige inntekter samtidig som pensjon: velg 0.
Svar på spørsmål om arbeid i utlandet, sivilstand og om ektefelles inntekt.
Gå videre og skriv ut (skal være 5-7 sider).
Telefon Nav Pensjon: 55 55 33 34
Hvis du allerede har en ytelse i fra Nav (f. eks. allerede startet uttak av alderspensjon) må du si at du ikke
skal si i fra deg ytelsen du har. Du trenger beregning som viser 100 % offentlig AFP - statlig sektor, fordi du
har rett til Driftspensjon på samme nivå.
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Verneombudets hjørne
Terje Borgersen
Hovedverneombud
Mantena/Mantena Lodalen

Jula nærmer seg med stormskritt. Sykefraværet stiger. Vi har
et meget høyt sykefravær i Mantena nå om dagen. Er det Korona
eller har den gamle gode influensaen meldt seg på.
Det er i disse dager veldig mye
info og snakk om innsparing på
100 mil. norske penger. Det er
mange av de ansatte som tenker
på, hvor det vil ende? Økonomisk
utvikling i Mantena, innsparing,
tiltakspakke omstrukturering av
ledelsen, er ord i bruk om dagen.
Hvor mange årsverk blir borte?
Hvilke konsekvenser vil dette få
for den enkelte som blir berørt?
Dette er en prosess vi må igjennom.

En viktig del av denne prosessen er samtaler mellom ledelsen
og de tillitsvalgte i Mantena. Slik
at det blir en ryddig og grundig
gjennomdiskutert prosess. Skap
ikke dårlig arbeidsmiljø ved å ta
bort opparbeidede rettigheter.
Det er mange som benytter seg
av det for å komme seg frem og
tilbake til jobb, i disse dager
hvor det snakkes mye om det
grønne skifte og klimatrykk.
Det er et menneskelig aspekt vi
må ta hensyn til.

skal fremstå som en enhet i
Mantena alle bør være likt
kledd. Når vi har kunder på besøk observeres det hvordan vårt
arbeidstøy ser ut.
Julefeiringa er rett rundt hjørnet.
Få ekstra fri dager. Har du restferiedager bruk disse, vi har behov
for litt ro og hygge med våre
nærmeste. I 2022 blir det full
fart forover.
God jul!

HMS´n i Mantena er på bedringens vei. Men vi har for
mange tilløp til- og skader i arbeidet. Husk å innrapportere
tilløp til skader og skader i arbeidet. Er vi på pucken hele dagen?
Ser fortsatt at det er gammelt
arbeidstøy i bruk (oransje). Vi
Hvor ble det av vanlige folk? Vel, vi ble ikke overrasket, vi er tilvent. Hva annet kan man vente fra
høyremannen Støre som leker sosialist.

Av Øystein Lunde, pensjonist

Også mye av forklaringen på at mitt Arbeiderparti
er blitt et 20% parti. Utbyggingen av vannkraft i NorTil Arbeiderpartiets stortingsgruppe:
ge er finansiert av norske skattebetalere, og overleNå er det vanlige folk sin tur sier Støre, og det var
vert til det frie markedet som en gavepakke også
valgløftene.
med Arbeiderpartiets hjelp. Som en følge av dette
produseres norsk vannkraft for bare noen øre pr.
Realiteten ble som vanlig en annen. Lørdag (11.12.) kWh og selges ut for opp til 6 kr,- kWh.
kom ordningen fra Arbeiderpartiet til hjelp for høye
strømregninger. Folk som bor i borettslag nedpriori- I alle andre sammenhenger hadde denne øvelsen
teres og mange blir utelukket fra ordningen. Folk på hatt et svært belastende ord hengende etter seg.
beste vestkant blir med i ordningen.
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Vi har spurt fem medlemmer om følgende:
1.

Tror du den nye regjeringa vil være en fordel for oss?

2.

Hva trur du gjennomsnittsprisen på strøm blir i 2022?

3.

Hvem vinner Nissene i bingen?
Tekst og foto: Johannes Haugen

Terje Thomassen, Mantena Lodalen
1.
Kan ikke bli dårligere.
2.
Alt for høy.
3.
Engelen Gabriel.

Arun Singh, Stadler Lodalen
1.
Ja.
2.
1, 20. Blir lik eller høyere.
3.
Følger ikke med.

Alessandro Luca, Mantena Lodalen
1.
Litt bedre.
2.
Lavere.
3.
Følger ikke med.

Magne Olsen, Stadler Lodalen
1.
Nei
2.
Noe opp.
3.
Må bli Bent.
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Håkon Eggen Kristiansen,
Stadler Lodalen
1.
Nei.
2.
Høyt nok.
3.
Vet ikke, følger ikke med.

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

Returadresse

Tusen takk for de fine blomstene på min
80-årsdag.
Hilsen Arne Severin Bakken.

Tusen takk for fine blomster på min
75-årsdag.
Hilsen Egil Eidsand.

Takk for gaver og oppmerksomhet ved
min avgang som pensjonist. Takk til
ledelsen på verksted Grorud, arbeidskolleger i boggi avdelingen og verkstedarbeiderforeningen.
Vennlig hilsen Arild Asbjørnsen.

Tusen takk for de fine blomstene jeg
fikk på min 75-årsdag.
Hilsen Tron Olsen.

Tusen takk for blomstene på min 75årsdag. Hilsen Åge Frydenberg.
Tusen takk til verkstedarbeiderforeningen for hyggelig blomsterhilsen på min
70-årsdag.
Med vennlig hilsen Håvard Libæk.
Tusen takk for de fine blomstene jeg
fikk på min 75-årsdag.
Hilsen Kai Arnesen.
Tusen takk for blomsterhilsen jeg fikk
på min 75-årsdag.
Hilsen Knut Andersen.
Tusen takk for oppmerksomheten ved
min avgang 28.2.2020.
Hilsen Kjell Bollum.
Hjertelig takk for blomst og oppmerksomhet på min 80-årsdag.
Kameratslig hilsen Gerhard Prøsch.
Hjertelig takk for oppmerksomheten på
75-årsdagen.
Hilsen Svein Åge Henriksen.
Tusen takk for blomsterhilsen på min
75-årsdag.
Hilsen Jan Tore Næsvold.
Hjertelig takk for oppmerksomheten
anledningen min avgang.
Hilsen Morten Wang.
Tusen takk for de fine blomstene jeg
fikk på min 85-årsdag.
Hilsen Kjell Bergersen.
Tusen takk for fin blomsterhilsen som
jeg mottok på min 75-årsdag.
Med hilsen Steinar Hokholt.

Vil takke Mantena ansatte for samarbeid i boggiavdelingen. Det var en
lærerik og sosial tid. Jeg ønsker alle en
riktig god jul og godt nyttår.
Med hilsen Odd Skjellum.
Hjertelig takk for blomsten og oppmerksomheten på min 80-årsdag.
Vennlig hilsen Jan Olav Alfarrustad.
Tusen takk for de fine blomstene jeg
fikk på 70-årsdagen min.
Med hilsen Finn Alnes.
Takk for de fine blomster jeg fikk på
min 75-årsdag.
Hilsen Hans Georg Størseth.
Vil med dette takke for oppmerksomheten, diplom og LO-nål som jeg fikk
ved 40-års medlemskap i foreningen.
Rekker neppe 40 nye år, men noen år
skal vel forhåpentligvis gå.
Med vennlig hilsen Rune Langdalen.
En stor takk til Mantena, fagforening
og kolleger for gaver ved min avgang.
Med vennlig hilsen
Trond Momkvist.
Hjertelig takk for oppmerksomheten
og blomsten jeg fikk på min 85-årsdag.
Det er bestandig hyggelig å høre fra
dere, og jeg følger med på det som
skjer rundt dere. Jeg ser at dere sliter i
motbakke, men jeg håper den nye regjeringen vil gjøre terrenget lettere for
dere. Lykke til!
Hilsen Arvid Lønhaug.
Takker så mye for flott blomst og
gratulasjoner på min 70-årsdag.
Hilsen Hjalmar Langrusten.
Tusen takk til Verkstedarbeiderforeningen for blomsten jeg fikk på min
70-årsdag.
Hilsen Lars Aril Johansen.

Takk for all oppmerksomhet på min siste
arbeidsdag ved Mantena Grorud. Veldig
trivelig at så mange husket på meg og
stakk innom kantina for en prat...
En spesiell takk til Vidar Olsen og Tor
Bjanes for utholdenhet ang. mitt mas på
telefon. Dere hjalp til å gjøre min arbeidssituasjon vesentlig lettere. Takk
også for godt samarbeid til gutta på 1.
linje lok vedlikehold. Takk for godt
samarbeid til Truls i lakken og de gutta
som jeg ble kjent med der. Grorud verksted er en bra arbeidsplass og samhold er
veldig viktig på tvers av avdelinger. Ta
vare på samholdet, og snakk sammen,
ikke bak eller via noen. I dagens arbeidssituasjon, med oppstykking av jernbanen, er det veldig viktig at alle trekker i
samme retning. Vi har en god fagforening, som dere betaler for, bruk den på
en god måte!
Hilsen Vidar Bråten, Industrimekaniker,
Prosjektavdelingen.
Tusen takk for blomsterhilsen på
min 80-årsdag
Med vennlig hilsen Steinar Knutsen.
Tusen takk for oppmerksomheten og
gaver jeg fikk ved min avgang.
Vennlig hilsen Åge Svendby.
Tusen takk for blomstene jeg fikk på
min 70-årsdag.
Hilsen Arild Karenersen.
Tusen takk for de fine blomstene jeg
fikk på min 75-årsdag.
Hilsen Karl Kleiven.

†
Tusen takk for kransen fra verkstedarbeiderforeningen ved min mann Svenn
Olsens bortgang.
Hilsen Marit Brodahl Olsen.
Takk for oppmerksomheten ved bisettelsen av Roger Haug.
Hilsen Inger Lise Haug, med familie.

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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