
                                         Kallelse till MÖTE 

 

Bäste fd kollega och arbetskamrat! 

 

För ett år sen gick jag i pension och upplevde snabbt att det jag saknade var kontakten med 

mina kollegor och arbetskamrater. Jag funderade och pratade med lokala fackliga 

representanter och arbetskamrater om vad man skulle kunna göra åt detta. 

 Nu skriver jag till DIG som befinner dig i liknande situation som mig. Jag har ett förslag. 

Jag föreslår att vi bildar en pensionärs- och kamratförening under fackets 

vingar. 
 

Detta är en kallelse till ett konstituerande möte för denna förening. Målsättningen för 

föreningen är att vi tillsammans ska verka för att vi, som är pensionerade, ska ha möjligheter 

att träffas regelbundet och umgås med varandra och även med dom som fortfarande jobbar i 

tunnelbanetrafiken. Dessutom ska vi också verka för att facket driver frågor som berör vår 

levnadsstandard som pensionärer. Som t ex beskattningen. 

 

Den första åtgärden bör vara att organisera regelbundna träffpunkter för oss. Mitt förslag är att 

vi utser ett lämpligt kafé eller konditori för vardera Tub 1, 2 och 3 där vi har en eftermiddag i 

veckan som vi kan träffas på. Tidpunkt och veckodag får vi själva bestämma lokalt, men 

kaféet bör ligga relativt lättillgängligt och inte vara SÅ populärt att det redan är fullsatt av 

ordinarie gäster. 

 

När vi väl får möjlighet att träffas regelbundet på detta sätt så kommer idéerna att flöda om 

vad vi mer kan göra tillsammans. Dessutom finns ju möjligheten för var och en att i mindre 

eller större grupper bestämma om egna aktiviteter som t ex muséi- eller teaterbesök. Ja, 

möjligheterna är väl så stora som fantasin….och pengabörsen förstås. Men jag tror ni hajar 

idén nu. 

 

Detta utskick går ut till alla som finns i fackets adressregister. Vi har försökt att få bolagets 

(MTR) hjälp att nå ut till alla pensionärer i samband med att dom skickade ut årskortet, men 

fick inte gehör för detta. 

 

Kostnaden för att vara med i den fackliga familjen är under 50 kronor per månad för oss som 

är pensionärer. Det ska villigt erkännas att allt inte står väl till inom arbetarrörelsens 

organisationer, men det är något som det går att göra något åt. Utan fackliga organisationer 

skulle vi bli rejält överkörda och våra villkor försämras ytterligare, så det är en billig summa 

för att vara med. Vår tunnelbaneklubb har dessutom nyligen bestämt att vi pensionärer ska ha 

rätt att delta på fackmöten framöver – även om vi inte har beslutande rösträtt på dessa möten. 

  

Tycker du att det här låter bra så träffas vi för att besluta om detta på facklokalen i 

Liljeholmen (innanför spärrarna i den södra biljetthallen) 
 

                                         Onsdagen den 20 mars 

                                           kl. 14.00 

 

Mina fd arbetskamrater Elisabeth Ström och Erik Wastesson har deltagit i diskussionerna och 

utformandet av denna kallelse. 

 

                                      Väl mött och på återseende 

                     Janne Hägglöf , Bettan Ström & Erik Wastesson 


