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ARBETE PÅ KLUBBNIVÅ 
Som vanligt har det varit en hel del personären-
den av varierande sort.  
Förhandlingar har ske  om nya uniformsplagg 
och poäng.  
Provtågsförarna som ska åka ll Tyskland får 
bland annat 5000 kr extra.  

Mer finns a  läsa på Seko klubb 111s hem-
sida: klubb111.wordpress.com 

HÖJD PENSIONSÅLDER 
Lägsta åldern för u ag av allmän pension höjs 
från 61 ll 64 år i tre steg.  
1. 2020 ll 62 år  
2. 2023 ll 63 år  
3. 2026 ll 64 år  
  
 

 

SEKTIONSSTYRELSEN 2017 Funderar du över något så fråga oss, endera via mejl 

eller när vi träffas i mässen eller ute på sta onerna 
Ordförande: Rose-Marie Johansson  rosi.klubb111@gmail.com 
Vice Ordförande: Edgardo Luan-Rivera edgardo.klubb111@gmail.com 
Terese Kjelsson     terese.klubb111@gmail.com 
René Ahumada     rene.ahumada@mtr.se 
Simon Englund     simon.klubb111@gmail.com 
Jannis Konstan s     jannis.klubb111@gmail.com 
Ann-Kris n Ma sson    anki.klubb111@gmail.com 

LOKALT FACKLIGT ARBETE 

Trafikens tjänster har granskats, både de ll-
fälliga  tjänsterna för december, jul– och helg-
tjänsterna samt även paketet för 2018. 

Om det finns fler som är intresserade och kun-
niga inom ämnet får ni gärna kontakta Terese 
Kjelsson för a  starta upp en samarbets-
grupp. 
 
MTR  har i det nya paketet tagit bort res den 
NA-LIH som arbets d. Frågan blev en tvist 
mellan SEKO och Almega.   

Rosi och Terese har  varit på en 5-dagarskurs i 
arbetsrä . Terese har också varit på en före-
läsning om SEKO´s interna onella arbete. I 
mässen finns en dning om ämnet. 

GRILLFEST 
Det har kommit önskemål om en grillfest, likt 
den som hålls på blå linje varje sommar. Den 
som känner sig manad a  hålla i den, kontakta 
facket och anmäl di  intresse som arrangör.  
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Bilje hallens köld är hård, lysrö-
ren blinka och glimma. 
Spärrvakten gäspar 
i Vårby Gård, djupt under mid-
na s mma. 
Tågen vandra sin tysta ban, snön 
lyser vit på kur och gran, snön 
lyser vit på taken. 
Endast vakten är vaken. 
 
Si er där blå vid en spärrkurs-
dörr, blå mot det vita kakel, 

ar, som många nä er förr, 
upp emot klockans orakel. 
Lyssnar ll na radions 
moll och dur, väntar på 
"tre ons" sista tur, 
grubblar, fast ej det lär båta, 
över en underlig gåta. 
 
För sin hand genom 
skägg och hår, skakar huvud och 
stämpel 
nej, den gåtan var all ör svår: 
vad sker i Alléns tempel? 
slår, som han plägar, inom kort 
slika spörjande tankar bort, går 
a  ordna och pyssla, går a  
sköta sin SL-syssla. 
 
Går ll soprum genom sta ons-
hus, känner på alla låsen. Trafi-
kanterna drömma i månens ljus 
med fast grepp om bolagspåsen; 
glömsk av stress och julfest, bu-
set i bilje hallen låter mest: 

Selectan de lutar över 
fylld ll bredden av klöver; 
 
Går ll pla orm hör 
larm och rån, ser, hur de bråkar 
där nere; går ll kuren, där finns 
telefon 
larmar sin högsta ledare; 
Hon i husvagn sover go , 
vaknar och färgar håret små , 
Hon sin vakt känner, de är inte 
vänner. 
 
Vakten smyger sig sakta bort tra-
fikanterna de med makt, länge 
han märkt 
a  de, med kort hålla hans flit i 
förakt; barnen plankar, han o a 
ser 
flyger över, både upp och ner, 
må de ha en olycka: 
det är hans största lycka. 
 
Så har han se  dem, 
chef och spioner, stå bakom pe-
lare och smider 
båda är nöjda; men röda 
som pioner hava de ingen heder? 
Chef följde på chef snart, elaka, 
dåliga, gick - men vart? Gåtan, 
som icke låter gissa sig, kom så 
åter! 
 
Vakten vandrar ll 
kurens mäss: där har han thé och 
kaffe ont om plats gör honom 

less, helt slut är det på kaffe; 
ock nu har ple gå  för dagen, 
kanske imorgon han får kaffe i 
magen kommer chefen röd 
som en pion, följd av sin falska 
spion. 
 
Då har hon all d a  skälla om 
många motstridiga lagar, intet 
likväl om gåtan, som rör sig i vak-
tens tankar. Genom e  fönster 
i kurens vägg lyser månen på 
vaktens skägg, ljuset på skägget 
blänker, vakten grubblar och tän-
ker. 
 
Tyst är ej pla orm och hall, livet 
där ute är fruset, från utsida av 
sta onen small raketer skjutna 
av buset. Vakten lyssnar ock, 
halvt i skräck, 
springer ock ramlar på sin häck, 
undrar, varthän finns den fara, 
undrar, vad målet må vara.  
Midvinterna ens köld är hård, 
asbestdammet gnistra ock 
glimma. 
Trafikanterna nu sova 
i Vårby Gård, go  in ll morgon-

mma. Tågen sluta sin tysta ban, 
snön lyser vit på kur och gran 
snön lyser vit på taken. 
Endast vakten är vaken. 

En gammal goding från förr i repris Författare: Okänd  


