
                                                                                                 
 

  

NYTT FRÅN SEKTION RÖD  
     Nyheter från SEKO Tunnelbanans röda sektion tillsammans med skyddsombuden. 

 

Vecka 25/2014 

Sektionens mailadress: sektion122@gmail.com  
Ordförande: olle.klubb111@gmail.com                                      Vice ordförande: edgardo.klubb111@gmail.com 
                     Tel: 076 641 1034                                                                                Tel: 076 641 1284 

                                       Står du på rä  pla orm? 
 

                                       Kontrollera din tjänst noga så a  avlösningen inte spricker. 
 
           När sommartjänsterna kommer ökar risken för att du missar avlösningen. Tågen går 
på samma minuttal både norr- och söderut i LIH. Detta gör att risken för spruckna avlös-
ningar ökar så kontrollera din tjänst noga så du står på rätt plattform. 

Test med Pla ormsdörrar 

Gröna linjen utses som försökskanin för pro-
jektet om pla ormsdörrar/ pla ormsbarriärer. 
Som med allt annat ny  så ska tekniken testas 
innan fortsa  montering. Framförallt är det vårt 
klimat som oroar SL, så därför ska det u öras e  
tålighetstest av barriärerna. En mindre del av 
mi enspåret vid Åkeshov kommer a  få barriä-
rer monterat. Specialutbildad personal som öpp-
nar och stänger barriären under tes den kom-
mer a  finnas på plats. Tanken är a  det inte ska 
störa den ordinarie trafiken. Testet ska börja den 
1 December på Åkeshovs sta on. Det kommer 
a  bli spännande så vi hoppas på en rik g vinter 
med allt vad det innebär så tekniken verkligen 
blir prövad. 

SMS‐läsare för SMS‐bilje er  

Även på spärrsidan kommer vi ikapp den med 
tekniken. Även de a har sin början på gröna lin-
jen, närmare bestämt på Alviks område där man 
börjat montera läsarna för a  fortsä a söderut. 

Det känns lite orä vist men det är ju även de 
som får ta barnsjukdomarna så här i början. 

Kontokortsläsare 

Som jag sa så kommer vi ikapp den med tekni-
ken. Arbetet med a  planera för a  även vi ska 
kunna ta emot betalning via betalkort  i våra 
spärrar, är i full gång. Om vi har tur kanske arbe-
tet med montering och kabeldragning kommer i 
gång redan i höst. Mer informa on kommer när 
den exakta dsplanen är känd.  

Placeringen (Sta on)  

Placeringen är nu färdig, fastställd och anslagen. 
Vi får hoppas a  allt har gå  rä  ll och a  alla 
fel är rä ade. Skulle du upptäcka a  det är något 
fel så ska du ta kontakt med din sta onschef och 
berä a vad som är fel. 

Intranet‐hatare 

En god nyhet för er är a  e  
ny  Intranet är under ut‐

veckling. Mer info kommer. 


