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SEMESTERSTRUL SOMMAR 2013 
 

Förra veckan hade vi en förhandling om sommarsemester. Där 
informerade MTR oss på SEKO om att ett fåtal förare och trafikledare inte 

skulle få den semester som de sökt. Då pratade MTR att ca 30 st. förare 
skulle drabbas för att man har problem (förarbrist) fr.o.m. mitten av juli t 

o m mitten av augusti. 
Efter att gårdagens förhandling ägt rum och MTR lagt ut semestrarna blev 

resultatet att MTR flyttar semester för mer än ca 70 förare samt många 

trafikledare! 
 

SEKO anser att detta är oacceptabelt! SEKO föreslog att man kan lösa 
problemet som förra året med att erbjuda folk att flytta sin semester mot 

en ersättning. MTR vägrade med argument att vi har förarbrist samt brist 
på trafikledare hela året! 

 
SEKO anser att MTR inte kan planera. MTR visste om att problemet skulle 

uppstå för många månader sedan för att inte säga ett år i förväg. Istället 
för att satsa på utbildningen har man bestämt sig för att låtsas  

som ingenting vad avser semester problemet. När de såg att det kommer 
att gå åt helvetet, startade MTR några kurser istället, men även de 

kurserna blir det problem att fullfölja. 
 

Sedan anser SEKO att sättet MTR väljer att flytta semestrarna är 

godtyckligt. MTR informerar oss inte hur personalen har sökt semester och 
för vilka personer MTR flyttade semestern. 

 
Vi uppmanar alla som inte har fått sin semester enligt önskemål att 

kontakta oss. MTR har rätt att flytta semester inom semesterperioden 
(juni-augusti) men det får inte vara godtyckligt. 

 
Tyvärr visar MTR ännu en gång att en viktig sak som semestern är för 

oss, att koppla av och vara med våra nära och kära, inte är så viktigt för 
företaget. 

 
Kontakta oss, på tel. 08 6682906 eller via e-post 

sekotunnelbanan@gmail.com så snart som möjligt för att vi ska få ett 
grepp om situationen och se om det finns någon möjlighet att agera. 
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