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Årets Placering  
Årets placering för station verkar 
bli den värsta vi varit med om på 
länge. Tjänsterna har fått pass-
längder på över tre timmar. Vi har även 
fått många tjänster med långt omlopp och 
långa raster. Många tjänster är också 
ojämnt balanserade då rasten kan ligga 
tidigt på morgonen. Vem vill väl ha sin 
lunchrast efter 1 timme och 45 minuters 
arbete, men det är kanske något man 
praktiserar i ”höga tornet” på Rålambsvä-
gen. Bolaget är inte heller villigt att änd-
ra på mer än ett fåtal tjänster och då 
bara genom att göra förskjutningar på 
fem minuter  åt endera hållet.  

På SEKO Tunnelbanan -  Klubb111:s 
hemsida finns ett öppet brev till MTR 
där vi kräver att placeringen för station 
ska stoppas tills det är säkerställt att alla 
har rätt placeringsdatum och att det räk-
nats fram på rätt sätt. Deltidarna har 
även haft fel på antalet tjänster och fri-
dagsgrupper. För förarna har det varit väl-
digt många fel i placeringsordningen. Nya 
listor och ansökningsblanketter har publi-
cerats på tubnet alldeles nyligen. Ingen 
vet dock om de verkligen är felfria så det 
är viktigt att läsa noga. Bolaget nonchale-
rar dessutom totalt SEKO:s framställning-
ar om förhandling, trots att bolaget som 
de säger värdesätter en ”konstruktiv dia-
log”.  

För både trafik och station uppmanar vi 
därför alla medlemmar som fått ett felak-
tigt placeringsdatum att omedelbart ta 
kontakt med klubb 111. Skicka ett mail 
till nedanstående mailadress 

sekotunnelbanan@gmail.com eller ring 
klubbexpeditionen 08-6682906 

    Manifestationen 

Ett hundratal medlemmar och sympatisö-
rer samlades i Rålambshovsparken för visa 
sitt missnöje med b.la. MTR:s personalpo-
litik. Mötet inleddes med att olika talare  
som Jan Rudén, SEKO:s förbundsordföran-
de, Alexander Lindholm, SEKO:s Stock-
holmsavdelningens ordförande, Edgardo 
Luan Rivera, Klubbens vice-ordförande 
samt Lars Dahlberg (S) och Håkan Jörne-
hed (V) båda politiker från Stockholms 
läns landsting talade. Naturligtvis talade 
även vår egen klubbordförande Jannis 
Konstantis. (Talet finns på hemsidan) 
Klockan 12 vecklade vi upp våra banderol-
ler och tågade till MTR:s huvudkontor i 
DN-huset. Vi blev där mottagna av delar 
av ledningsgruppen, som vi senare grillade 
med våra frågor om allt från chefers upp-
trädande till tjänstekonstruktioner och 
säkerhetsbrister. MTR meddelade där att 
14 av de 16 provanställda som inte er-
bjöds fortsatt anställning, nu erbjuds 
förlängd anställning t o m augusti 
2013 och att det därefter finns möjlighet 
för tillsvidareanställning. Vi kommer att 
kämpa även för de två som kommer sägas 
upp. Vi vill tacka alla våra arbetskamra-
ter, för deras stöd. 

 

 
Solen skiner —  Grilla, 
bada och läs en bok! 
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SKYDDSOMBUDEN INFORMERAR 

 

Skador i automatkopplens infästningar 
 

Efter påtryckningar från trafikens HSKO Gunnar Woldén gick MTR och TBT med på 
en utökad kontroll för att se om fler vagnar hade skador. Undersökningen resultera-
de i att den tidigare siffran om åtta vagnar ökade till minst 16 vagnar med kopp-
lingsförbud. Då kopplingsförbudet innebär att det skadade kopplet inte får användas 
kommer dessa vagnar att gå som ledarvagnar. Det förekommer också vagnar som är 
totalt avställda. Dessa vagnar har skador i båda ändkopplen som är för stora för att 
man ska våga låta dem gå i trafik. Skadorna som det rör sig om är alltså sprickor i 
automatkopplets infästning i vagnen. På måndag v 23 kommer MTR, Bombardier och 
skyddsombud att träffas för en lägesrapport.  
 
Tendensen är att MTR återigen är villiga att riskera både personalens och kundernas 
liv och hälsa, genom att låta de skadade vagnarna gå i trafik. Vi kan bara hoppas att 
bolaget tar sitt ansvar och kommer på en lösning där varken kund eller personal lö-
per risk att skadas. Länken nedan går till inslaget med HSKO när de första skadade 
vagnarna var upptäckta.  
 
http://www.tv4play.se/program/nyheterna-stockholm?video_id=2363201 

6:6a lagd på tjänstepaketet på station 
 
Skyddsombudsorganisationen har skriftligt begärt en åtgärd av ett arbetsmiljöpro-
blem enligt kapitel 6, §6a i Arbetsmiljölagen. Vi har fått ett svar på vår begäran från 
arbetsgivaren. Deras svar visar tydligt vilken dålig förankring rent kunskapsmässigt 
de har om vårt arbete och om verklighet i vilken vi utför vårt arbete. Att alltid ha 
tio minuters gångtid inom en och samma station anser de inte vara rimligt då det vid 
vissa tillfällen bara betyder att ”man byter plats och sätter sig på stolen bredvid”  
Vi vill upplysa herr Dahlin om att det finns 99 andra stationer förutom T-centralen 
och att det finns något som heter toalettbesök, känns det igen mån tro? De förstår 
inte heller vad begreppet ”obalans” i en del tjänster står för. Det är med andra ord 
ett icke-svar vi fått. Vi krävde en redogörelse för hur de skulle lösa det vi ansåg vara 
ett arbetsmiljöproblem. Någon sådan har vi inte fått.  
 

Sommar och sol  
 
Ta hand om er hälsa och värna samvaron med familjen. Grillat är gott i goda vänners 
lag, och vem vet, i morgon kanske det regnar. Tiden är för dyrbar på sommaren för 
att slösa bort, var mån om dig och din familj. Ta vara på den ljusa tiden och fyll ert 
förråd av behövligt solljus inför mörkare tider.  


