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Det är mycket nu...   
  

Försvarsmakten  har  de a  påstående 
som  reklamslogan  för  sin  värvnings-
kampanj. Klubb 111 skulle kunna säga 
likadant.  Innan  semestern  hade  det 
bildats en ansenlig hög med väntande 
förhandlingar.  Nu  har  man  kommit 
igång med e  stort antal av dessa.   E  axplock 
ur högen är t.ex. hämtningen av uniformen där 
SEKO anser a  vi inte ska behöva offra vår fri d 
utan  a   det  ska  ske  på  arbets d. Naturligtvis 
har bolaget en annan åsikt, så det har blivit en 
central tvist av denna fråga.  

 

Lönekartläggningen 

 

Äntligen har MTR  levt upp  ll  lagkravet på a   
genomföra en lönekartläggning. Kartläggningen 
görs för a  visa om det finns lönediskriminering 
inom MTR.  Inom  lokalvården hi ades 23 olika 
fall av könsdiskriminering. De a är nu åtgärdat, 
likaså har en del av de gamla löneförhöjningar-
na som företaget missat  a  betala, blivit utbe-
talade. SEKO har upptäckt y erligare fall där vi 
driver förhandlingar. Lokalvårdarna är verkligen 
misshandlade av bolaget och behöver hela vårt 
stöd. Det här är bara e  exempel  i en tsunami 
av  förhandlingar  som omfa ar allt  från kollek-
vavtalsbro   via bro  mot  arbetsmiljöavtalet, 
ll  dispensavgi er  för  förarna  och  två  fall  av 

förhandlingsvägran, som sagt — Det är mycket 
nu… 

MTR kände trycket underifrån  
 

Många  u ryckte  kri k  via  kommentars-
funk onen på Tubnet, mot bolagets per-
sonalplanering  och  rekrytering.  Många 
frågade  var    ekonomin  låg  i  a   anställa 
nya  spx  sam digt  som  man  avslutade 
anställningarna  för  KSV  som  redan  var 

utbildade.  Företaget  såg  det  jäsande missnöje 
som  kommentarerna  gav  u ryck  för  och  tog 
intryck av de a. Utan de a tryck ”från golvet” 
hade  det  varit mycket  svårare  a   få  fram  en 
lösning för de nio som fick stanna. Det här bevi-
sar  a   vi  är  starka  llsammans  om  vi  arbetar 
mot samma mål. Det är vi  llsammans som är 
facket, och vi kan bli ännu starkare  ju fler som 
engagerar sig.    

 

1 miljon kronor 
 

Så mycket har man  lyckats spara  in på bekost-
nad av en medlems avtalspension. MTR har e  
väldigt märkligt  förhållningssä   när  det  gäller 
a  spara pengar. Hur många fler spx och förare 
kommer a  bli omplacerade så a  rä en a  ta 
ut  avtalspension  vid  61  alt.  63  år  försvinner? 
Ärendet är nu e   fall som AD  får avgöra. Visst 
ÄR  det märkligt  a   e   företag  som  använder 
sig av ord som ”ömsesidig respekt” inte respek-
terar en medarbetares rä ghet  ll e  värdig liv 
som pensionär när denne  sli t en  livs d  inom 
kollek vtrafiken.  Hur  många  miljoner  var  det 
som de skulle leverera i vinst  ll Kina?  
    

Medlemsak vitet 
Vi ska inte åka  ll Kina som väl är utan  ll Riga. 
Klubben har bestämt a  det blir två veckoslut 
e er varandra i oktober så a  även V2 kan  —> 
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—>”hänga med” på resan. Mer 
informa on kommer på klub-
bens hemsida, och under fliken 
facklig informa on på tubnet, 
när det börjar närma sig. 
 

MTR:s angrepp på Facket 
 

Först  tog de våra  lokaler och skyddsombudens 
rum. Alviks sta onsområde saknar helt sko-rum 
utan får åka  ll Gup, där vår nya klubblokal för 
övrigt ska vara  i  fram den. Nu  försöker de be-
gränsa vår  fackliga  d  som vi använder  för a  
sköta medlemmarnas ärenden. Den borde sna-
rare  utökas  då  det  blir  fler  och  fler  ärenden. 
MTR  skapade  admin-tjänster  som  var  avsedda 
för APT och Medarbetarsamtal. Nu försöker de 
schemalägga  trafikens  PSO- d  på  dessa  tjäns-
ter.  Det  betyder  a   när  det  då  äntligen  hålls 
arbetsplatsträffar  och  medarbetarsamtal  så 
dras fackets planerade  d in och där står vi med 
en lång ärendelista som vi inte får någon  d a  
ta  hand  om.  De  försöker  strypa  vår  fackliga 
verksamhet  både  dsmässigt  och  genom  a  
skapa  e   geografiskt  avstånd  ll medlemmar-
na. Kan det vara så a  de börjar känna av vårt 
engagemang för rä visa och arbetsrä .  
 
 

Interna onell ungdomskonferens.  
 

Två av den röda sek onens styrelsemedlemmar 
ska delta på en ungdomskonferens i Larnaca på 
Cypern. Konferensen anordnas av WFTU (World 
Federa on  of  Trade Unions)  som  är  e   inter-
na onellt  samarbetsorgan  för  fackföreningar 
över hela jorden. Det sker i samarbete med PEO 
(LO på Cypern) De kommer a  presentera klub-
ben och situa onen i Sverige.  

 

Nya tjänster för förare  
13‐15 september.  

 
På grund av växelbyte  i Nybodahallen har man 
tagit fram e  ny  tjänstepaket för dessa dagar. 
Inga  kollek vavtalsbro   har  hi ats, men  som 
vanligt  är  det  några  smärre  skönhetsfläckar. 
Förhandlingar sker torsdag 5 september.  
 
 

Na ru nerna för sta onerna 
 

Den 2  september vid placeringen dök det upp 
en  hel  del  nya  ru ner  för  na jänsterna. 
”Snackisen”  har  varit  sta onsinventeringen 
med  sina märkligheter  samt en  redovisning av 
sta onskontrollen  i  digital  form. Dessa  ru ner 
är  inte  färdigförhandlade  ännu.  Nu  har  vi 
tvingat  fram  en  samverkansgrupp  som  ska  ta 
hand om allt  runtom na spx.  Jampe  som  själv 
är  ”na arbetare”  ingår  i  samverkansgruppen 
som ska behandla alla kons gheter och räta ut 
alla  frågetecken  kring  inventeringen.  Formulä-
ret är e  rent under av akademisk filosofisk ka-
raktär som t.ex, hur många ingår i en bunt, eller 
hur många procent  kaffegrädde det finns. Det 
är väl all d 100% så  länge det  inte finns något 
a   jämföra med. Har du  frågor, synpunkter el-
ler klagomål om allt som rör de a, skicka dem 
ll jampe.klubb111@gmail.com så tar han med 

det  ll arbetsgruppen. Som vanligt är MTR op -
mister  i  överkant  när  de  tror  a   na spx  ska 
hinna med hur mycket som helst. Stressa  inte! 
Gör  så mycket du hinner  av  allt  arbetsgivaren 
har  lagt på dig. Glöm  inte din arbetspaus, den 
är  vik g! Hinner du  inte med allt  så  skriv THR 
och berä a  varför,  t.ex, Metro  ska  läggas upp 
eller a  nu är det dags a  öppna sta onen.  
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Skyddsombudsstopp i Hjulsta. 
 
Alla känner säkert  ll kioskrånet i Hjulsta och hur rånarna sa e eld på kiosken e eråt, och vilket 
bekymmer  det  ställde  ll med.  Skyddsombudsorganisa onen  ansåg  sig  tvungna  a   lägga  e  
skyddsombudsstopp då MTR  inte reagerade på det grava arbetsmiljöproblem som uppstod för 
spx vid arbete på sta onen. Inga astma ker eller andra med andningsbesvär skulle kommende-
ras  ll Hjulsta. AMV:s hela  skrivelse finns under fliken  facklig  informa on på  tubnet,  eller på 
Klubbens hemsida. E er lite möda lyckades bolaget  ll slut leva upp  ll kraven. 
 
A   lägga e  skyddsombudsstopp är den y ersta åtgärden e  skyddsombud har  för a  stoppa 
e  arbete som innebär fara för liv eller hälsa. När stoppet är lagt är allt arbete på platsen stop-
pat och  ingen får vistas där eller u öra något arbete. Brandrök är fylld med farliga ämnen som 
man inte ska andas in om man är rädd om sina lungor. Skadorna kan visa sig längre fram i  den. 
 
 

Äntligen nya rutor på C20 
 

Saxat från Tubnet ”I slutet av september byter TBT ut den sista frontrutan på C20‐vagnarna. 
Totalt byts 542 frontrutor ut, e  arbete som pågå  dag och na  sedan produk onsstarten i de‐
cember 2012. ”Frontrutorna har varit e  problem verksamheten har bro ats med sedan vagnar‐
na kom för nästan 15 år sedan. Nu ser vi a  vi har löst problemet”, säger Anders Forssblad, 
teknikchef Fordonsteknik TBT Stockholm.” ...Skyddsombudsorganisa onen för förarna har med 
förarnas hjälp drivit frågan mot fyra olika arbetsgivare under de 15 år C20 har funnits. Förarna 
ha under år lidit av alla brytningsfel samt mjölkvita fångs ilmer som vid vissa llfällen gjorde a  
man inte såg ut genom mi rontrutan alls, säger Gunnar Woldén, förare och huvudskyddsombud 
för Stockholms tunnelbaneförare. Vare sig arbetsmiljömässigt eller säkerhetsmässigt har de lös‐
ningar som arbetsgivare och SL gjort blivit op mala för oss som kör tunnelbanan. Under alla de 
år som frågan har varit uppe för diskussion har vi se  en hel del galna idéer ll exempel stålvaj‐
rar spända över rutan i e  sicksack‐mönster och andra säkerhetsbälten spända över rutan. Vi är 
idag mycket nöjda över a  arbetsgivaren äntligen anammat vårt förslag som vi la fram innan vi 
fick fångs ilm på mi rontrutorna i mi en av 2000‐talet och vi hoppas nu a  lösningen blir 
hållbar över d, fortsä er Gunnar Woldén.” Y erligare e  exempel på a  exper sen finns på 
golvet. 

Syraklo er i tåg och på sta oner  
 

Det  förekommer  for arande  så  se  upp! Undvik  a   komma  i  beröring med  klo ret  då  det  är 
mycket farligt för hälsan. Det är dels frätande på huden, och dels kan det angripa inre organ som 
lever, hjärta och njurar. Var försik ga och rapportera direkt!  

 
SKYDDSOMBUDEN INFORME-


