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Idris och AD 
 

SEKO och Almega har kommit överens 
med hjälp av AD:s ordförande 

som skulle döma i 
målet i bör- jan av mars. 
Alla parter sägs vara 
nöjda med den gjorda över-
enskommelsen. Därmed är den plane-
rade rä egången i AD inställd.  

 
MTR bekostar inga taxiresor 
 
Det var en gång… (så börjar alla sagor) i den 
när MTR tänkte på sina anställda. Då beställde 
sc taxi åt sina dagkommenderade spärrexpeditö-
rer som inte kunde ta sig hem när de slutade 
sent. En del sc var snälla, andra var mindre 
snälla, och godtyckligheten segrade i frågan om 
vem och när man skulle få taxi. SEKO påtalade 
skillnaderna i hur olika sc bedömde behovet av 
taxi. MTR menade då a  det inte fanns några 
taxiregler och a  det aldrig hade funnits några, 
men de skulle lösa problemet.  
 
Resultatet blev a  de gav stränga order ll alla 
sc a  de INTE skulle beställa taxi. A  deras vär-
defullaste resurs på grund av det driver runt på 
nä erna i förorterna, vilse, utan a  hi a varken 
buss, taxi eller annat färdmedel verkar inte vara 
deras problem. Tycker mig minnas a  deviser 
som ”ömsesidig respekt” och ”säkerheten först”   
är något som MTR anser eller kanske det ska 
vara ansåg, vara vik gt. Hur kan det här vara a  
visa respekt, eller a  sä a personalens säkerhet 
först? Så bli inte rädd, om du en na  ser någon 
hålögd person irra runt i di  bostadsområde, 
det är bara en av MTR:s DK-spärrisar som försö-
ker hi a hem. Respekt…löst!!! 

EU‐beslut hotar strejkrä en 
”minimum service level during public 
transport strikes”  
 

De sju orden i förslaget, som röstats fram av 
EU:s transportutsko , kan översä as med a  EU
-länderna har ansvar a  se ll a  kollek vtrafi-
ken rullar även under transportstrejker.  
 
– Det här är god ammuni on för poli ker och 
föreningar som vill ifrågasä a strejkrä en, säger 
Johan Danielsson på LO:s interna onella enhet.  
 
Även Moderaterna är emot förslaget. 
– Strejkrä en är en vik g del av arbetsrä en. 
Vill man värna den svenska modellen måste man 
värna den, säger moderata EU-parlamentarikern 
Christofer Fjellner, och menar a  i det här fallet 
får man sä a sin lojalitet med den svenska mo-
dellen före lojaliteten med par gruppen. 
 
Nu ska rådet förhandla med parlamentet och 
sedan, troligen den 26 februari, ska parlamentet 
rösta om järnvägspaketet. Om skrivningen går 
igenom parlamentet ska den vägas mot andra 
regler som skyddar fackliga rä gheter.  
 
Det är möjligt a  dessa väger tyngre – men för 
e  företag som hamnat i en arbetsrä slig kon-
flikt kan formuleringen ändå användas i dom-
stol. 
– Även om Sverige håller emot en sådan be-
gränsning kan frågan komma a  tas upp i EU-
domstolen. Risken är a  Sverige då tvingas in-
föra begränsningarna, och i så fall får vi en in-
skränkning av strejkrä en på den här delen av 
arbetsmarknaden. Det är oacceptabelt. EU ska 
hålla sig borta från strejkrä en, säger Johan Da-
nielsson. (referatet bygger på en ar kel på Arbetet.se 2014-02-14 av 

journalisten Erik Larsson) 
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Två koppar kaffe om dagen ger 
bä re minne 
 

 

Amerikanska forskare har kommit på att 
koffein förstärker människans långtids-
minne. Allt som behövs är två koppar 
kaffe.  

Nu konstaterar amerikanska forskare a  koffe-
inet gör mer än a  man orkar hålla sig pigg - 
det förstärker även lång dsminnet. Det är inga 
stora mängder som behövs, två koppar kaffe 
eller fyra koppar te räcker för a  effekten ska 
si a i minst 24 mmar e er. 

Bakom resultaten ligger hjärnforskaren Mi-
chael Yassa och hans kollegor vid Johns 
Hopkins university 

- Vi har vetat a  kaffe förbä rar människans 
kogni va förmågor men det här är första 
gången någon har visat a  det kan förstärka 
lång dsminnet, säger Michael Yassa i en press 
release. 

I en dubbel-blind studie lät forskarna e  sju -
otal personer studera bilder av e  antal objekt 
som en växt, sjöhäst och korg. Direkt e eråt 
fick halva gruppen en dos koffein på 200 milli-
gram. Motsvarande mängd finns två koppar 
kaffe. Den andra halvan fick placebo-piller. 

Följande dag fick personerna återigen a på 

bilderna, men nu hade vissa av dem hade by s 
ut mot liknande objekt. Det kunde ll exempel 
handla om a  en korg hade två handtag mot 

digare e . Resultatet visade a  de som få  
koffein var mycket bä re på a  skilja liknande 
bilder från varandra än de som få  sockerpil-
ler. 

- Om vi hade använt standardfrågor för min-
nestest utan a  ta med de knepiga liknande 
bilderna hade vi inte få  fram någon effekt av 
koffeinet. Nu visar resultatet a  del av hjärnan 
som står för mönsterigenkänning, som det här 
testet kräver, uppenbarligen hade förstärkts, 
säger Michael Yassa. 

Han menar a  de nya rönen kan bli värdefulla i 
fram da studier av hjärncellers hälsa. Forskar-
nas resultat presenteras i det senaste numret 
av den vetenskapliga dskri en Nature 
Neuoroscience.  

 

Glöm inte a  skriva THR!!! 
 
Allt som du anser som skrämmande, ho ullt 
eller skadligt är sånt som du ska skriva rapport 
om. Om någon behandlar dig illa eller har ten-
denser ll a  mobba eller kränka dig på annat 
sä  så ska du skriva rapport. Om du kryssar i 
a  du vill ha återkoppling så får du återkopp-
lingen e er någon dag längst ner på den 
elektroniska blanke en. Där ser du vem som 
har ge  återkopplingen och om din rapport är 
inskriven i avvikelsesystemet Compass. Är det 
e  ärende som rör fysisk eller psykisk arbets-
miljö eller säkerhet så SKA den vara inregistre-
rad i Compass!! Om den inte är det utan be-
dömd som ”ej relevant” så skriv ut rapporten 
och skicka den ll skyddsombudet eller ll 
fackexpedi onen. Mejladressen nedan går bra. 

 
SKYDDSOMBUDEN INFORMERAR 

 


