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Ordförande
har Ordet
Statligt ägt företag vägrar gå med på
garanti att de anställdas arbetstider och
löner inte ska bli sämre i framtiden!
Är det en tidningsrubrik om en
totalitär stat? Nej det är bl.a. vår
SJ-ägda arbetsgivares inställning.
De ingår nämligen i Almega, den
arbetsgivarorganisation som vägrar
gå med på att våra villkor skall följa
med vid verksamhetsövergångar.
Detta är en fråga som förhandlats
under ett års tid och som lamslagit
hela avtalsrörelsen inom Spårtrafik.
Nu måste det bli en lösning och vi
kan inte acceptera annat än en sådan
garanti. Eftersom de segdragna
förhandlingarna inte gett något
resultat tvingas vi ta till strejkvapnet
för att visa hur viktig denna fråga
är för oss. SEKO-medlemmarnas
stridsvilja är på topp och i skrivande
stund laddar vi för strejk.
Det verkar som vi också har med oss
de Kommunalanslutna bussförarna,
som även de lagt ett strejkvarsel. Att
vi som arbetar i konkurrensutsatta
branscher inte ska behöva se våra
anställningsvillkor och vår trygghet
försämrade för att ge underlag för ett
lågt anbud ser vi som en självklarhet.
Nu räcker inte ord till, det är dags för
handling!

”Vind i seglen” 50 nya medlemmar
Klubbens medlemsantal har skjutit i höjden det senaste året
och vi är nu ca 580 medlemmar.
Sedan årsskiftet har vi fått runt 50 nya
medlemmar och fortsätter ökningen i samma
takt under resten av året så är vi snart uppe
på rekordåret 2007 års nivå på drygt 600
medlemmar. Det är oerhört glädjande!
I en facklig värld där de flesta medlemsantalssiffror pekar neråt känns det bra att vi
lyckats vända trenden. Framgångsreceptet är
en kombination av flera åtgärder som vi gjort:
Utökat den uppsökande verksamheten ute på
fältet där vi kunnat möta många kollegor från
alla yrkeskategorier och förklara vikten av att
vara fackligt ansluten, klubbens arbete och
vad vi står för .

Anna Söderberg
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Ett ekonomiskt förmånligt prova påerbjudande, som sedan leder till att de allra
flesta stannar kvar i klubben.
Ökad information till medlemmar, men även
viss information som gått ut till alla kollegor.
Vi har med andra ord blivit bättre på att
kommunicera om vad vi faktiskt gör och
åstadkommer.
En omfattande kursverksamhet som varit
så populär att SEKO-förbundet kommit
med restriktionen att vi bara kan ta med
medlemmar på våra kurser i fortsättningen.
Något som vi tror är uppskattat med
Pendelklubben är att vår organisation är
väldigt transparent och demokratisk. Alla
viktiga beslut tas på våra medlemsmöten.
Styrelsens arbete styrs bl.a. av det
policydokument som medlemmarna tagit

fram och beslutat om. Det är alltid högt i tak
vid våra möten för att kunna diskutera olika
förslag och synpunkter som våra medlemmar
för fram.
Är det verkligen någon idé att vara med i
facket? och Facket gör ingenting! är ord
man ofta får höra som förtroendevald. Vi
kan definitivt visa på att om vi inte varit
så drivande som klubb så hade vi inte haft
den lönenivån vi har, vi hade haft sämre
arbetstidsvillkor och även sämre arbetsmiljö.
Vi har hela tiden ögonen på både ISS och
Stockholmståg för att se till att de följer
ingångna avtal och lagar. Bara under det
senaste året har vi drivit in skadestånd från
dem båda vid flera tillfällen när de felat.
Även enskilda medlemmar har haft hjälp av
klubben när det gällt deras anställning. Man
vet aldrig hur livet ter sig framöver och helt
plötsligt befinner man sig i en situation där
man behöver hjälp och stöttning av en fackligt
kunnig person i kontakten med arbetsgivare
och andra myndigheter. Klimatet blir bara
hårdare på arbetsmarknaden och som enskild
står man sig ganska slätt när något inträffar.
Till sist, en av de positivare anledningarna
till att vara medlem i Pendelklubben är
social samvaro. Vi ordnar middagar, fester
och utflykter där kollegor har möjlighet att
träffas och bara umgås under trevliga former.
Eftersom vi har många olika yrkesgrupper
representerade i klubben så är det värdefullt
att vi kan lära känna och lära oss av varandra
för ett bättre samarbete ute på fältet.
Anna Söderberg
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Turlistor på Station

Förutsättningen för att variera en turlista på standardstationen är begränsad
eftersom den ska enkelbemannas under hela trafikdygnet, alla dagar i veckan.
Eftersom det är ca 20 tim/dygn som skall
bemannas så passar det bra att dela upp i
tre skift beroende på man inte har raster på
station, utan 20 minuters måltidsuppehåll då
man inte lämnar stationen, så är det rimligt att
skiften inte är för långa.
Standardturlistan:
Standardturlistan på de flesta stationer
bygger på rundgången kväll – dag – morgon,
s.k. motursrundgång. Den innebär både föroch nackdelar. Den största fördelen, som
också gjort att den levt vidare så länge, är att
den ger maximal ledighet kring FP-dagarna.
Nackdelarna är att man måste ställa om

dygnsrytmen på mycket kort tid, vilket kan ge
bl.a. sömnrubbningar.
Blockscheman:
Innebär att man har samma arbetspass flera
dagar i sträck, t.ex. dag/dag/dag. Ett rent
blockschema är inte tekniskt möjligt. Men det
går att skapa scheman där man blandar två
typer av turer i ett block t.ex. kväll/kväll/dag
och dag/morgon/morgon. Det finns stationer
som valt att arbeta så.
Andra varianter:
Det finns också möjlighet för två eller fyra
personer på en station att fördela skiften

emellan sig. Det kan innebära att en person
jobbar morgon/dag och en annan dag/kväll
Denna variant finns på flera stationer.
Turlisteförhandlingar
En gång om året genomförs turlisteförhandling
enligt det lokala avtalet. Personalen på
stationerna ska då få möjlighet att påverka sin
turlista och komma med egna förslag. Behov
och önskemål varierar från station till station.
Våra turlisteombud har som uppgift att hjälpa
stationspersonalen att ta fram nya scheman.
Grundregeln är att hela personalen ska vara
överens om en turlisteändring
Turlisteombuden Station

Arbetsscheman på ISS
När turlistor och arbetsscheman förhandlas med ISS för städ och klottersanering så finns det en
avgörande skillnad mot förhandlingar gällande t.ex. tåg- och stationsvärdarnas scheman.
Förhandlingarna med ISS har mer handlat
om personalnedskärningar. Därför blir det
svårt att diskutera förbättringar av scheman
med ISS, när förhandlingen primärt handlar
om minskad personal och sämre städkvalité.
Varje gång det händer tvingas SEKO säga nej
till schemaförslaget, då vi inte accepterar
några personalnedskärningar, och resultatet
blir utebliven diskussion om vettiga scheman
som det går att arbeta på.
Ett annat praktiskt bekymmer när det
gäller schemaförhandlingar med ISS är
den okunskap vi under åren har mött
vad det gäller avtal, arbetstidsregler och
förutsättningar för arbetets genomförande.
SEKO går alltid noga igenom schemaförslagen
från ISS och åtskilliga gånger har företaget
tvingats riva sönder sitt eget förslag när vi
har sagt vårt. Och detta för att ISS missat
att en viss station inte kommer att städas
eller tåg inte plockstädas med schemat som
presenteras. Eller för att man glömt bort

(inte känt till) regler som 11 timmar nattvila
och missat att schemaförslaget innehåller för
mycket arbetstid, för få fridagar o.s.v. När
man av besparingsskäl därtill nyligen sade upp
den enda på företaget som kunde konstruera
turlistor så blir man inte särskilt optimistisk
inför framtiden.
Vi har förhandlat scheman där arbetsgivaren
trott att man kunnat ta bort en tjänst utan
att SEKO skulle märka det. Vi har bråkat om
städkvalité på tåg och stationer när personalen
minskats men sällan fått till en seriös diskussion
med ISS om scheman. Att scheman kan påverka
sjukskrivningsstatistik och trivsel tycks aldrig ha
slagit ISS och om det finns kummunikationer
till och från arbetet eller inte, för den som
slutar 03.30 i Bro eller Södertäljedepån, är inte
arbetsgivarens bekymmer.
Men oavsett problemen med
turlisteförhandlingar på ISS så har SEKO
alltid försökt uppmuntra kollegorna inom
städ och klotter att komma med förslag

till förbättringar av det egna schemat. Det
mesta går att ändra på om man tålmodigt
argumenterar för sin sak. Inom plockstäd
finns det på vissa slutstationer klagomål på
schemat som borde vara möjliga att åtgärda
om bara kollegorna på arbetsplatsen enar
sig om ett förbättringsförslag. Vad det gäller
fordonsvården har nattpersonal sedan 9
december (T13) klagat på att man börjar
för tidigt på kvällen och att schemat bättre
borde anpassas till verkligeten, dvs tågens
in- och utgångar i depåerna. Även här kan
förändringar komma till stånd om det finns
konkreta förslag.
Rainer Andersson & Freddy Soto
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Jag tittade på
turlistepaketet igen
och kliade mig i
huvudet..
Vad fan ska jag välja,
varför har hälften av
grupperna 2 nätter i
veckan!?
I slutändan kryssade
jag i 5 grupper i gruppvalet, jag kom in på
mitt sistahandsval.

Pendelklubbens turlistegrupp tågvärdar, från vänster: Magnus Wretman, Davy El - Hadjali och Stefan

I huvudet på ett turlisteombud
Anledningen till att jag började jobba fackligt
var att jag var missnöjd med hur våra grupper
såg ut; visst det fanns bra grupper men det
fanns även många väldigt jobbiga grupper.
Jag var i det här skedet väldigt nära att gå ur
facket men övertalades istället att ställa upp
som turlisteombud. Så här i efterhand över 2 år
senare är jag glad att jag tackade ja.
Vår grundtanke:
Alla av oss även vi som skiftarbetare behöver
hitta en rytm, väldigt få vill ha arbetstider som
spänner över dygnets alla timmar. Istället för
att jobba häcken av sig med 11 timmar mellan
turerna och längta till nästa lediga dag är det
inte bättre att känna att man har ett liv även
när man arbetar? Är det inte bättre att fördela
jobben så att de som vill jobba nätter får det
och de som inte vill slipper?
Vad har vi i pendelklubbens turlistegrupp
åstadkommit de senaste 2 åren?
Vi hade tidigt en klar strategi,
vi ville arbeta för:
- Koncentrera nätter till nattgrupper.
- Längre återhämtningsperioder mellan turerna.
- Jämnare turläggning från dag till dag.
- Fler tidsriktade grupper.

Som turlisteombud är det inte vi som ritar
grupperna men vi bestämmer om vi ska
tillåta undantag från vårt arbetstidsavtal. Ett
exempel på undantag är våra nattgrupper,
genom att tillåta och propagera för fler rena
nattgrupper lyckades vi inte bara skapa flera
av dessa mycket populära grupper men
framför allt förbättra många andra grupper
som därmed fick ett betydligt mer vilsamt
arbetsschema.
En av de viktigaste sakerna att tänka på
som turlisteombud är att alla turer måste
fördelas, det lätt att skapa några supergrupper
men svårt att sy ihop ett helt turlistepaket.
Förbättringar på en grupp kan ofta innebära
försämringar på en annan. Lyckligtvis är vi alla
olika och har olika dygnsrytm så genom att
skapa många riktade grupper kan man ofta få
fram ett bra slutresultat.
När vi tog över som turlisteombud var det
väldigt vanligt med 11 timmar mellan turerna
flera dagar i rad; visst kan det ibland vara
nödvändigt t.ex. för att hålla 19 regeln inför
en fridag men det finns ingen anledning att
arbeta så dag ut och dag in. Livskalitet mäts
inte enbart när man är ledig och genom
att skapa en jämnare tidmässig turläggning
kan man få fram ett bättre arbetsschema

utan att för den skull korta alltför mycket av
ledighetsytan runt en fridag. Vad har man för
glädje av några extra timmar runt en ledighet
om man är för trött för att njuta av den?
Hur vet vi att vi har gjort rätt, vad tycker våra
medlemmar?
Vår årliga enkät visar att merparten av våra
medlemmar delar vår övertygelse. Enkäten
är vår kompass som talar om ifall vi ror i rätt
riktning, så fortsätt att fylla i enkäten och se
till att kompassen stämmer!
Till sist
Som turlisteombud känns det ibland motigt
när vi inte får gehör för våra idéer om t.ex.
F – dagar eller mer ledighetsytor på grupperna
men tittar vi tillbaka är vi ändå nöjda med att
vi lyckats genomföra stora genomgripande
förändringar och ett i grunden förbättrat
turlistepaket. För 2 år sedan (T11) fanns det
ett stort antal vakanta platser på grupperna,
efter årets gruppval hade vi 3 vakanta platser
på hela turlistepaketet. Vi vet att vi inte kan
göra alla nöjda men vi gör vårt bästa och
hoppas att ni är nöjda med vårt arbete.
Stefan Pagliarini
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F – dagar
F – dagar eller 0 – dagar är en arbetsdag
med 0 timmar. De faller ut om vi gör mer
än 7 timmar och 8 minuter per tur.
För att få en F – dag måste man arbeta i snitt
14 minuter längre per pass på en 6 veckors
grupp, för att få 2 F – dagar krävs det att man
arbetar 28 minuter mer i snitt per arbetspass.
En del grupper som natt/eftermiddagsgrupper
får ofta F – dagar då man naturligt ofta gör
något längre turer. Morgongrupper å andra
sidan får aldrig ut F – dagar då vi enligt avtalet
inte får arbeta mer än 6 timmar om turen
börjar före. 05.00. Våra morgongrupper får i
gengäld en generellt kortare veckoarbetstid.
Enligt våra årliga enkäter så är F – dagar
mycket efterfrågade på grupperna enligt
fjolårets enkät vill över 75 % ha F – dagar.
Fördelar med F – dagar: Genom att arbeta
något längre pass kan man istället skapa
längre ledighetsytor, med en F – dag på
schemat är det möjligt att skapa en 4 dagars
ledighet på de flesta grupper. Med F – dagar
på schemat kan man skapa mer anpassade och
varierade fridagsupplägg.
Nackdelar med F – dagar: Man kan tyvärr
inte både äta kakan och ha den kvar för att få
något måste man även offra något, vill man ha
F – dagar får man vara beredd på att arbeta
något längre arbetspass.
Alternativ till F – dagar: Ett alternativ till
F – dagar är s.k. dolda F – dagar då man t.ex.
slutar med en halvnatt mot en ledig helg
vilket i praktiken innebär en 3 dagars ledighet
samtidigt som en halvnatt försvinner från
schemat utan att belasta en annan dag eller
annan grupp. Detta är ett smart sätt att få till
en bra helgledighet på en eftermiddagsgrupp.
Varför har inte fler grupper F – dagar?
STÅG hävdar att F – dagar kostar mer personal
då det blir en lucka en dag någon på en grupp
kunde har arbetat. Pendelklubben delar inte
detta resonemang vi hävdar att det jämnar ut
sig totalt sett då det i slutändan handlar om
den totala veckoarbetstiden och F – dagar i sig
inte innebär kortare veckoarbetstid.
Det här gäller framför allt blandgrupper
och eftermiddagsgrupper då STÅG för att
minska antalet F – dagar i stället lägger in
flera korta turer för att klara sig under 36
timmars veckoarbetstid. De här grupperna
skulle om man tillät en normal turutläggning
få en eller flera F – dagar utan att man för den
delen aktivt skulle lägga in extra långa turer.
Man skulle således kunna få F – dagar på fler
grupper utan att de skulle kännas tyngre.
Andra alternativ som ger längre ledigheter:
Extra helgtjänstgöring, Genom att tillåta
arbete 2 helgdagar mer per 6 veckors period
hade vi under 2011 och 2012 en uppgörelse
med STÅG som gav oss grupper med en 4

Magnus i aktion med att gå igenom enkäter

Öppet hus dagarna
Våra årliga öppet hus dagar om turer och grupper var
välbesökta och givande. Vi fick in många ideèr och
intressanta frågor.
Pendelklubbens turlistegrupp ser det
som mycket viktigt att lyssna på er och
få en era synpunkter på grupper och
turutläggning? Vi delar därför varje år ut
en enkätundersökning följt av 2 öppet hus
dagar då vi finns tillgäng-liga för alla som
har synpunkter och önskemål angående
grupper och turutläggning.

Enkäterna håller på att gås igenom och
svaren var inte klara vid tidningens
pressdatum. Vi kommer att ta med oss
resultaten till vårt möte med planeringen
där vi lägger fram våra förslag inför T14.

Enkäten är viktig därför att vi får en samlad
bild av hur saker och ting fungerar och hur
nya gruppförslag tas emot. Vi får via vår
enkät en bättre bild av vad var och en av er
tycker och inte bara ni som aktivt söker upp
oss med förslag. Årets enkät besvarades av
96 personer vilket är relativt bra men lägre
än fjolårets toppnotering på 115 svar.

Våra öppethusdagar var uppskattade och
vi fick in många intressanta synpunkter och
förslag, vi tillbringade den första dagen och
halva den andra dagen här på centralen
och åkte därefter ner till Södertälje för att
följa upp södertäljegruppens synpunkter
på arbetsscheman och stationeringsort. De
flesta södertäljestationerade trivdes med
sin placering och kände stor samhörighet
med sin grupp, enbart ett fåtal ville byta
stationeringsort till Stockholm.

I årets enkät har vi förutom den vanliga
kartläggningen av våra grupper även
koncentrerat oss extra på skubben med
frågor angående bl.a. viseringsskubb
och vrålskubb. Vi har även undersökt
södertäljestationeringen samt hur det
har fungerat med ledighet och semester.

Har ni synpunkter och önskemål ni inte har
kunnat framföra under öppet hus dagarna
så är vi i turlistegruppen alltid till ert
förfogande. Skriv gärna ett mail till
magnus.wretman@stockholmstag.se eller
hugg oss när ni ser oss på jobbet. Vi ses!
Turlistegruppen Tågvärdar

dagars och en 5 dagars ledighet på 6 veckor.
Vi kom även överens om ett extra lönepåslag
på 2500 kr per månad. Inför året ansåg sig
STÅG som tidigare beskrivits inte behöva
dessa helggrupper vilket har resulterat i ett
stort personalunderskott just på helgerna.
Pendelklubben hoppas att STÅG kommer

att tänka om och kommer att arbeta för att
”helggrupperna” återinförs.
Vi tittar även på andra alternativ att skapa mer
ledighetsytor i våra arbetsscheman vilka vi
kommer att lämna till STÅG i god tid inför T14.
Turlistegruppen Tågvärdar
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Tågstrejk till Midsommar?
Blir det Strejk & Lockout i lokaltrafiken & Vad ligger bakom?
Konflikten mellan SEKO & arbetsgivarna
När detta skrivs är allt vi vet att SEKO varslat om
strejk på järnvägsområdet från 20 juni och att
arbetsgivarna varslat om lockout från den 25
juni. Hur situationen ser ut när tidningen delas
ut vet vi naturligtvis inte. Vi kan vara ute i strejk,
lockoutade eller så har konflikten blivit avblåst
eller uppskjuten. Det vi kan skriva om här är
orsakerna till varslet och hur detta berör oss
som medlemmar i SEKO Pendelklubben.
Vad handlar konflikten om?
Huvudorsaken till konfliktvarslet är hur
våra medlemmar i framtiden ska skyddas
från avtalsdumpningar i samband med
verksamhetsövergång och byte av tågoperatör. Det har visat sig att det skydd som
finns i lagen, LAS 6b, inte lägre räcker till.
SEKO vill därför skriva in regler i det centrala

avtalet som innebär att även de lokala
avtalen ska skyddas vid upphandlingar och
organisationsförändringar inom spårtrafik.
SJs agerande:
Pendelklubben har tidigare skrivit om SJ
agerande mot personalen på Västtrafik
(”Göteborgspendeln) och sina egna
fordonsvårdare. SJ har genom olika ”smarta”
verksamhetsförändringar lyckats ”runda”
lagstiftningen och vare sig anställningar, lön eller
avtal är längre heliga när organisationsnummer
och namn byts på företagen.
En ny trend?
Att övriga operatörer kommer att följa SJ i
spåren är nog en mycket kvalificerad gissning.
Vi är på väg att hamna i samma situation
som rådde när Citypendeln vann anbudet om

Exemplet Stockholmståg
Vad som kan vara bra att känna till, i samband med strejkvarslet, är vad som höll på
att hända när STÅG tog över stationsverksamheten från ISS den 1 maj.
Pendelklubben och STÅG var till en början,
för 1,5 år sedan, eniga om att ISS-personalens
avtal och löner skulle följa med vid
övergången. Dessutom fanns en gemensam
ambition om att baka in deras avtal med det
som gäller för tågvärdarna. Båda parter ville ha
ett gemensamt avtal istället för tre separata.
STÅG:s chockbesked
När vi började närma oss övertagandet
märkte vi att STÅG:s intresse för att
förhandla övergången blev allt mer ljum
trots att klockan tickade och många frågor
behövde lösas innan 1 maj. Tre veckor
innan övergången fick klubben så plötsligt
signaler från STÅG om att de inte tänkte ta

över gällande avtal för personalen från ISS.
Överenskommelsen gällde inte längre.
Vad hade kunnat hända?
Om Ståg hade fullföljt detta hade personalen
som gick över från ISS fått behålla sina personliga
anställningsvillkor under ett års tid - men
avtalen skulle inte ha gått över. Efter ett år hade
personalen stått utan lokalt kollektivavtal och
utan förhandlade lönestegar, om parterna inte
hade kunnat enas under den tiden. En sådan
förhandling skulle ha blivit på arbetsgivarens
villkor. Som lokal fackklubb hade vi haft väldigt lite
att sätta emot. Resultatet hade kunnat bli stora
lönesänkningar och försämrade arbetstidsavtal
för de som gått över från ISS. Känns det igen?

pendeln 1999 på en kalkyl där dumpningar av
löner och avtal var det som skulle generera
hela vinsten. Vi är ännu några som minns den
tiden och vi glömmer det aldrig. Det är hög tid
för facket att sätt ned foten! Alternativet är att
acceptera att våra löner och arbetsvillkor kan
försämras från en dag till en annan.
Från Pendelklubbens sida har vi ofta och med
kraft kritiserat vårt förbund för dess ovilja
att använda sig av strejkvapnet. Ett varsel är
nu inte samma sak som att det verkligen blir
en strejk men vi ser självklart positivt på att
SEKO Spårtrafik tar fighten för att säkra våra
lokala kollektivavtal i en tid av upphandlingar
och ohämmade avregleringar av järnvägen.
Oavsett utgången så kommer det här att vara
den viktigaste fackliga frågan under lång tid
framöver. Olof Fryklöf
Ja, det finns en parallell till det som nu hänt våra
kollegor på ”Göteborgspendeln” (Götalandståg).
Samma tillvägagångssätt och samma ägare
(SJ) i bakgrunden. Ökad vinst på de anställdas
bekostnad.
Slutet gott allting gott?
Nu löste sig detta. Kanske för att Ståg insåg det
okloka i att köra över Pendelklubben och sin
personal bara ett år innan nästa upphandling
påbörjas. Eller var det för att SEKO hotade
med att göra det till en stridsfråga i de centrala
förhandlingarna? Oavsett vilket så var det
under en veckas tid osäkert hur det skulle gå.
Och hade Ståg inte tagit över de lokala avtalen
för ISS-personalen så kan man lugnt räkna med
att även avtalen för förare och tågvärdar på sikt
hade hamnat under attack.
En lärdom är att det behövs starka
fackföreningar i tider som dessa. Fackföreningar
som är villiga att ta strid till försvar av sina
medlemmars rättigheter! Olof Fryklöf
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Gnestapendeln försvinner 2014?
När pengar är viktigare än samhällsnyttan..
Mycket talar för att trafikverket i juni tar
ett beslut som innebär att pendeltrafiken
mellan Gnesta och Järna läggs ner från 2014.
Orsaken ska vara att fler aktörer vill börja
trafikera sträckan Stockholm- Göteborg och
att fjärrtågstrafik ska prioriteras framför
pendeltrafik. Det finns inte plats för alla på
spåren helt enkelt.
Rykten om nedläggning av Gnestapendeln
har funnit under lång tid och var ett av
skälen till att Pendelklubben motsatte sig en
stationering av personal i Södertälje. Denna
gång talar mycket för att ryktet är sant vilket
givetvis är ett dråpslag mot våra resenärer i
Mölnbo och Gnesta men också ett hot mot
åkandepersonalen i Södertälje om det skulle
uppstå en övertalighet på STÅG.

Varför händer detta?
Det finns inget samhällsintresse av att utöka
trafiken mellan Stockholm och Göteborg.
Antalet tågavgångar täcker idag behovet.
Däremot finns det ideologiska intressen av
få ”fri konkurrens” i spåren och det väger
uppenbarligen tyngre än samhällsnyttan
av en fungerande kollektivtrafik. Istället för
pendeltåg ska spåren fyllas av halvtomma
tåg på väg till och från Göteborg körda av
operatörer som i ett fullskaligt priskrig hoppas
ta kål på sina konkurrenter.
Att trafikverket tar beslut som styrs av ideologi
och inte samhällsnytta visar hur långt detta
med avregleringen av järnvägarna har gått
i Sverige. Men motståndet lär bli hårt och
än är inte sista ordet sagt i den här frågan.

Pendelklubben kommer givetvis att vara en
del av det motståndet.
På facebook finns nu gruppen: ”Behåll
pendeltrafiken i Gnesta” där man hittar
senaste nytt, länkar och info om de aktiviteter
mot beslutet som pågår.
Hur påverkar det personalen på pendeln?
Enligt Pendelklubbens uppfattning ska en
nedläggning av sträckan Gnesta- Järna inte
behöva leda till övertalighet på pendeln.
Klubben kommer att kontakta Stockholmståg
i frågan och ser företaget en sådan risk
måste anställningsstopp gälla tillsvidare.
Pendelklubben kommer också att förnya sitt
krav på att Södertälje som stationeringsort
tas bort och att samtlig åkande personal åter
stationeras på Cst. Olof Fryklöf

Frågor & Svar om Lönerörelsen
Vad får jag i löneförhöjning och när kommer den?
När kommer nya lönen?
Så länge konflikten, som gäller kollektivavtalen, pågår förs inga löneförhandlingar
på central nivå. När konflikten om avtalen
är löst ska lönerna förhandlas centralt
och sen återstår lokala löneförhandlingar
med Ståg och ISS. Räkna inte med någon

löneförhöjning till semestern.
Hur stor blir löneförhöjning?
En förhandling är en förhandling och på
pappret står SEKO och Almega väldigt långt
från varandra. Almega vill ha ett 3års-avtal
utan garanterade löneökningar och kraftiga

inskränkningar av rätten till sommarsemester
bl.a . Men med tanke på att många förbund
slutit avtal som ger ca 2% ,år ett, så är det
troligt att utfallet blir något liknande inom
Spårtrafik. De 2 procenten utgör sen den lönepott som ska fördelas lokalt på Ståg och ISS.
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Skyddsombuden Informerar
Att tänka på inför sommaren..
Passagerardörröppning
Under sommaren planeras även detta år
för passagerardörröppning för att HVAC:n
ska fungera bättre, trots att man ännu inte
bytt ut dörrknapparna. SL vill permanenta
funktionen efter sommaren, skyddsombuden
motsätter sig detta eftersom man ännu inte
löst problemet med dörrknapparna.
Det är viktigt att det kommer in
avvikelserapporter om dörrknappar krånglar,
dörrar som inte går upp så att passagerare
inte kommer av på ”sin” station. Men
även om det händer andra saker som har
anknytning till passagerardörröppningen.
Som hot och våld situationer t.ex. Om ni inte
rapporterar felaktigheter finns det stor risk
att systemet permanentas.
HVAC
I en tågvärdshytt skall det gå att erhålla en
temperatur som känns behaglig att jobba i.
Man skall kunna reglera temperaturen till
önskad nivå med en rimlig fläkthastighet.
Det tar en liten stund innan inställda
temperaturvärden börjar kännas av. Viktigt
är att den inställda temperaturen kan hållas
under den tiden som arbete utförs i hytten.
Om HVAC- anläggningen inte fungerar
som du förväntar dig skall inget arbete
utföras i denna hytt. Byt då hytt eller begär
tågsättsbyte om båda hytterna är felaktiga så
att tåget kommer till verkstad för reparation.
Det räcker inte att byta personal på tåget då
det är lika trasigt för den som löser av.

Stoppande fellistan
Den s.k. ”Stoppande fellistan” TM 2013001 är ett levande dokument som ska
underlätta för åkandepersonalen att
fordon behäftade med allvarliga fel tas
ur trafik, eller stannar kvar i depån. I den
godaste av världar ska detta fungera men

Vi vill också påminna alla om att stänga av AC:n
(hvac:en) i fordon littera X10, när ni lämnar
hytten. AC:n bör egentligen inte stå på läge
kylning i mer än max 20 minuter i sträck, sedan
bör ett annat läge väljas. Låt gärna AC:n vila
emellanåt, dvs ställ den på läge ventilation eller
stäng av den helt, om möjligt. AC:n ska inte
lämnas på läge kylning eller avfuktning i en hytt
där man inte längre ska arbeta, eller där man
inte ska arbeta under en längre tid (till exempel
om man byter hytt vid vändstation). AC:n har
begränsad kapacitet och kör man slut på den
redan under förmiddagen, får kanske kollegan
på eftermiddagen inte någon kyla. Tack på
förhand för omtänksamheten!
Kommunikation
Vad gäller vid trasigt kommunikationssystem:
Vid de tillfällen som de manuella utropen till
kupén inte fungerar ska tåget tas ur trafik
på Stockholms central, är kommunikationen
mellan hytterna ur funktion kan tåget
fortsätta i drift man lämnar då istället klart via
mobiltelefonen. Man bör ändå anmäla felet och
fråga ifall det finns möjlighet att ersätta tåget.
Om du råkar ut för en incident, tillbud eller
arbetsskada, är det viktigt att man skriver
avvikelserapport och ev. en skadeanmälan.
För att en rapport ska skickas till skyddsombud
måste ni kryssa i rutan delges SO. Kom ihåg att
skriva avvikelserapport! (Tekniska felrapporter
kan inte skickas till skyddsombuden i
nuvarande kompis 2.0)
Skyddsombuden
vid fordonsbrist bortser man ibland från
stoppande fellistan, dessa hytter placeras då
inbyggda i mitten av tåget. Vilket kan ställa till
det för oss tågvärdar beroende på fel.
Stoppande fellistan hittar man i Kompis/
Dokument/Ståg-TM (Tekniska meddelanden)
TM 2013-001
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X60B
X60B är nästa generation av X 60,
tåget som ska ersätta X 10 när de
fasas ut om några år.

Förarhytten i X61 Klämmorna på bilden ska bort
från manöverbordet så vi får plats för körplan
och platta i X60 B. Bild av Hans Johansson

X60B är i grunden senaste versionen av X
61 som trafikerar pendeltågslinjerna nere i
Göteborg.
Skyddsorganisationen har varit delaktiga
under design fasen av X60B och lämnat
in kravlistor på saker som vi vill ha
genomförda. SL beslutar nu om vad som
kommer att genomföras på tåget.
Öppningsbara fönster kommer tyvärr inte
att bli verklighet den här gången heller.
Det första man ser när man kommer
in i hytten på en X 61 är den bredare
instrumentpanelen som sträcker sig nästan
från vägg till vägg, en annan placering på
HVAC:n, och att där finns också en bilradio.
PIS skärmen är också flyttad och är nu
integrerad i instrumentpanelen.
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Arbetsmiljön på ISS
Var femte städare & fordonsvårdare är
utsatta för allvarliga tillbud på sin arbetsplats.
Livsfarlig arbetsmiljö är vardagsmat i ISS värd
och ingen tar det på allvar.
Om 20 procent av förarna eller tågvärdarna
under de senaste sju åren hade skadats
allvarligt, varit med om olyckor, hotats
med kniv eller misshandlats av resenärer,
hamnat i slagsmål med kollegor, trakasserats
på rasistiska grunder, saknat ordentliga
vinterkläder och handskar när det är 2030 grader kallt eller fått instruktioner från
arbetsledningen om att spola frontrutorna med
vattenslang under högspänningsledning så
hade det blivit ett helsikes liv!
Antagligen hade Arbetsmiljöverket för länge
sedan stängt arbetsplatsen om arbetsförhållandena varit sådana för förarna
och tågvärdar. Men nu gäller det städare
och klottersanerare, varför det tycks vara
acceptabelt att det fortgår. För faktum är att
uppskattningsvis minst var femte städare som
har arbetat på pendeln sedan 2006 har varit
inblandade i direkta olyckor och skadat sig i
tjänsten. Det är skärskador, fallolyckor ned
i graven i depån, akuta andningssvårigheter
efter sanering av pulversläckare utan
skyddsutrustning , klämskador, krosskador,
förslitningsskador på rygg och axlar på grund
av arbetsmomenten osv.
Om vi vidgar problemen har det under sju
års tid gång på gång uppmärksammats att
det saknas ordentlig skyddsutrustning så
att plockstädarna kan utföra sanering på
slutstationerna och i flera år fick fack och
skyddsombud bråka för att personalen
skulle få nödvändig utbildning i sanering och
erbjudas vaccin mot gulsot. Instruktioner
om hur arbetet ska utföras säkert och
ergonomiskt för att så lite som möjligt orsaka
förslitningsskador har mer eller mindre varit
obefintliga. Arbetsledning saknar kompetens
och utbildning i arbetsmiljöfrågor, personal har
städat trafikerade spår utan relevant utbildning
och frontrutor har tvättats med borstar av
metall (under högspänningsledning) och
fortsatte att tvättas trots att förbudet var känt.
SEKO har bråkat om ensamarbete och
krävt ordentliga arbetskläder,tillgång till
dusch och omklädningsrum och vi har gång
på gång uppmärksammat att arvodister
saknat allt detta. ISS saknar intresse för t.ex.
rehabiliteringsfrågor och samband mellan
scheman, arbetsmiljö och sjukskrivningar. Här
handlar det om att arbeta och inget annat.
När någon skadar sig kan det ta flera år
innan arbetsskadeanmälan görs och någon
kartläggning av rapporterade skador, olyckor
och incidenter har aldrig gjorts (om det ens
skrivs några rapporter). Det är lågbudget
över hela linjen och det är en skam att det
får förekomma i järnvägsmiljö.Men ansvaret
för detta är inte bara ISS, som givetvis ska
krävas på ett fungerande arbetsmiljöarbete,

Den bärbara acessmaskinen samt den som används på stationerna

Accesmaskinen ger axelskador!
Ökad andel axelskador på stationerna med accesmaskinen
När vi 2008 började använda Access för
biljettförsäljningen trodde vi att det skulle bli
lättare och enklare att sälja biljetter, än med
den gammalmodiga ombudsmaskinen.
Dock innebär försäljningen många fler
knapptryck, upp till 15 för att göra en biljett!
Det finns 50 olika biljetter och displayen
är liten. Dessutom har vi ett stort antal
funktioner för resekassa, återköp mm.
Detta gör att vi trycker knappar tusentals
gånger varje dag vi jobbar. Eftersom
stationsvärdar började kontakta oss
angående menyn samt för att många fick ont
i axel, arm eller handled, genomförde vi en
enkätundersökning.
Vi fick 52 svar.Tydligt är att många har
(20 st.) eller har haft (12 st.) värk i axel,
arm eller handled. 11 stationsvärdar
hade varit hos läkare och fått recept på
smärtstillande och därtill 14 brukade köpa
receptfria värktabletter. En del hade gått till
sjukgymnast, någon väntar på operation.
Nästan alla tyckte att Access-försäljningen
har blivit mer belastande efter att vi fick
större sortiment, med Uppsala-biljetterna.
“Väldigt många biljetter i menyn, resenärerna
stressar till tåget.” “Flera av de vanligaste
biljetterna får man leta efter och bläddra
länge.”UL/SL-biljetterna ser väldigt lika ut
och med flera alternativ, det leder till stress.”
Dock har bara en stationsvärd gjord en
arbetsskadeanmälan, och vi uppmanar
alla som har pågående värk i axel/arm/

handled att göra en sådan. Dels är det viktigt
för ens egen skull, om besväret skulle bli
värre, dels är det viktigt för att kunna visa
till arbetsgivaren och i sista hand till SL att
de tusentals knapptryck vi dagligen utför
leder till slitningar och värk! Det är ju inte
meningen att vi ska bli sjuka på grund av
arbetsredskap vi är tvungna att använda!
Arbetsledaren kan hjälpa till med
arbetskadeanmälan, men ni får
gärna kontakta skyddsombuden eller
försäkringsinformatörerna också om ni
behöver hjälp med att fylla i blanketten.
Vi fick många vettiga förslag till förbättring,
t.ex. öka bemanningen på vissa stationer,
större display eller touch-skärm, lathund
med numrerade knappar, stationsanpassade
menyer och att apparaten ska identifiera
biljetten och föreslå en likadan då man bara
behöver trycka på “OK”. “Självklart ska inte
giltigheten stå längst ned i långa listor när
innehållet kontrolleras!”
En förbättring har genomförts efter många
klagomål från stationsvärdar om att
zonbiljetterna tog enormt lång tid att göra:
de zon-biljetter man säljer mest av införts i
snabbval. Det visar att förändringar är möjliga!
Vi tackar alla som har svarat! Vi kommer att
presentera resultaten till arbetsgivaren och
kräva en riskanalys ang. Access-maskinen. Vi
kommer också att kolla närmare på några hårt
belastade stationer och vi återkommer om det.
Ann Shamany & Liisa Saukko

utan vi har alla gemensamt ett ansvar för
att en förändring kommer till stånd. Vi kan
konstatera att skyddsombudsarbetet i det
stora hela inte har fungerat inom städ.

har intresset för arbetsmiljöfrågor inte varit
särskilt stort. Om kollegor själva bryter mot
arbetsmiljöregler är det svårt att peka finger åt
arbetsgivaren.

Men det beror inte bara på de enskilda
skyddsombuden. SEKO Pendelklubben har
ett övergripande ansvar för detta och vad
det gäller kollegorna inom städ och klotter

Arbetsmiljön på ISS måste prioriteras inom
Pendelklubben, och till hösten måste detta arbete
inledas med att flera skyddsombud blir valda.
Rainer Andersson & Freddy Soto
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Nya Viking Grace, Foto Sonny Johansson

Medlemsmötena i maj
Medlemsmöten till sjöss & på land
I maj hölls det tre medlemsmöten, ett på
land med middag på Mandarin City efteråt
och två på Ålandsbåt. Vi hade konferens på
utresan i den nya båten Viking Grace, vilken
var mycket fräsch. Planeringen med bollhav
ovanför konferensrummet var kanske inte helt
lyckad, men mötena flöt på fint ändå. Det var
glädjande att en hel del pensionärer också
passade på tillfället att åka med.
Det var många viktiga punkter på
dagordningen. Vi rapporterade om hur
SJ försökt dumpa villkoren för personalen
på Västtrafik (pendeln i Göteborg) och
hur det skulle kunna påverka även oss på
Stockholmståg. Det är orsaken till den stora
konflikt som avtalsrörelsen just nu präglas
av. Vi rapporterade också om vad som
hänt före, under och efter Stockholmstågs
övertagande av stationsverksamheten. Ett
annat ämne som alltid är viktigt att diskutera
är medlemsdemokratin och vi följde upp det
beslut som togs på årsmötet om att se över
klubbens valordning. På dessa möten var
uppfattningen att vi ska fortsätta med det

system vi har nu, men vi kommer följa upp
detta från styrelsen och återkomma till ämnet
igen på höstens medlemsmöte.
Styrelsen beskrev läget i avtalsrörelsen och
vilka avtal som redan slutits av andra fackförbund. Utifrån det så redogjorde styrelsen
för förslag till olika strategier vi kan ha i de
lokala löneförhandlingarna. Vilka grupper ska
vi satsa extra på? och Finns det några andra
krav än påslag på lön som vi kan föreslå? var
frågor vi diskuterade. När det blir dags att
förhandla lokalt kommer vi att kalla till extra
medlemsmöten om det.
Det var färre medlemmar som hade anmält
sig till dessa möten än det brukar vara när
vi gjort resorna i september. En orsak kan
vara att Ålandsresorna inte var på fredagar
som de brukar vara. Detta berodde på en
planeringsmiss av styrelsen. Vi får göra en
utvärdering kring detta och se över planeringen till nästa år. Vi vill ju självklart att
så många som möjligt av våra medlemmar
ska vilja delta vid dessa tillfällen.
Anna Söderberg

Skyddsombudens
planeringskonferens
Pendelklubbens skyddsombud
samlades på Vikingterminalen
för att deltaga i årets planeringskonferens, Ålands hav och Viking
Grace hägrade.
Grace är Viking Line´s nya färja som går
mellan Stockholm och Åbo, konferenslokalerna var fräscha och luftiga. Maten
ombord har också blivit bättre, med större
och ljusare restaurangdel.
Laddade med frågor om hur det kommer
att bli när station och städ lämnar ISS. På
agendan stod bland annat hur skyddsorganisationen inom pendelklubben ska
organiseras efter sammanslagningen,
väktarfrågor, men även Citybanan och
den nya uppgången i Solna som öppnar i
oktober.
Några ex av Pendelbladet bör läggas på
slutstationerna och i depåerna så även
Pendelklubbens medlemmar i andra
personalkategorier än station och åkande
kan ta del av tidningen på ett lätt sätt.

Skyddsombuden för station & Städ

Skyddsombuden för åkande “chillar” på däck

Skyddsorganisationen kommer nu med
förnyad kraft att gå in i den nya verksamheten
framöver. Skyddsorganisationen kommer att
verka på ungefär samma sätt som tidigare
med några få modifikationer.
Skyddsombuden
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I Backspegeln.
STÅG betalar skadestånd till Pendelklubben.
Våren 2012 tog Stockholmståg in en ny
underentreprenör för tvätt av pendeltågens
frontrutor på CST. Arbetsgivare är skyldiga att
förhandla detta med facket enligt MBL§38
och facket har också vetorätt i vissa fall.
Någon sådan förhandling genomfördes
aldrig. Det visade sig också att den nya
underentreprenören inte tecknade spårtrafikavtalet vilket är helt oacceptabelt för
Pendelklubben.

Efter en tvisteförhandling betalar nu STÅG
20.000:- i skadestånd till Pendelklubben
och medger att man handlat fel som
inte förhandlat frågan. Vi tror oss också
vara överens med STÅG om att det är
Spårtrafikavtalet som gäller för personal
inom pendelverksamheten vilket är betydligt
viktigare än skadeståndet som sådant.
Förhandlingsdelegationen

Skadestånd till stationsstädarna på Centralen.
I juni 2012 så förhandlades de nya
tjänsterna för städningen av plattformar
m.m. på Stockholms C med ISS. Vid sista
förhandlingstillfället var turlistorna inte helt
klara, men trots det så körde ISS ändå igång
verksamheten den 1 juli.
Efter sommaren hade vi fortfarande inte fått
förhandlingsprotokoll eller slutförhandlat
turlistorna. Vi bad att få dem, men ISS sköt
upp det gång på gång. I april tog de äntligen
tag i frågan, eftersom de behövde kunna
lämna över till Stockholmståg. Det visade
sig att den överenskommelse som Seko
Pendelklubben anser att vi slöt om att det

skulle vara 32-timmars arbetsvecka inte följts,
utan personalen hade gått på 36 timmar per
vecka . Vid en tvisteförhandling så insåg ISS
att de brutit mot det lokala avtalet och vi kom
överens om att de skulle betala skadestånd.
Vanligtvis går ett skadestånd till förbundet
men Seko ansåg att det i stället skulle gå direkt
till de individer som lidit skada av att arbeta
för många timmar. ISS gick med på det och de
betalade 11000kr var till den personal som haft
fasta tjänster på Stockholm C sedan 1 juli 2012.
Förhandlingsdelegationen

Stationernas övergång
Efter en hektisk tid både för arbetgivarna och styrelsen har nu överlämningen från ISS till
Stockholmståg genomförts den 1:a maj. På grund av dålig planering från de båda företagen
är det flera detaljer som ännu inte fallit på plats.
Alla fast anställda stations- och betalvärdar
samt städare som fått erbjudande att gå över
har tackat ja. Även arbetsledare och en del
administrationspersonal har följt med över.
Det är ca 125 arvodister från alla
yrkeskategorier som valt att ta anställning
på Stockholmståg. De har inte fått ta med de
timmar som de arbetat in på ISS, däremot
får de behålla det lönesteg de låg på vid
övergången. Eftersom det inte följde med
så många arvodister som man räknat med,
så kommer Stockholmståg att anställa 44st
sommarvikarier som garanteras 5 veckors
jobb. Inför övergången förhandlades ett
nytt arvodistavtal fram som gäller alla
yrkeskategorier inom Stockholmståg. Det avtal
vi hade gick inte över med automatik eftersom
arvodister inte omfattas av LAS§6b.
För den personal som blev inlasade från 1
mars så har vi kommit överens om att de ska
ingå i poolgruppen. De kommer ha kvar sin
%-anställning men de får tillägg och andra

villkor som övriga poolgruppen har. Vi har
även förlängt dispensen för obegränsad
mertid till efter sommaren, som gör att de
kan komma upp i tjänstgöringsgrad. Därefter
ska en genomgång göras av Stockholmstågs
behov av skubbpersonal. Vi utgår från att flera
skall få heltidsanställningar, men även högre
%-deltid. Företaget har även visat sig positiva
till att skriva ett nytt poolgruppsavtal där man
bakar ihop alla varianter som nu finns. Arbetet
med det påbörjas troligen efter sommaren.
Den 29 april öppnades sekundärerna i Skogås,
Jordbo och Rotebro upp hela trafikdygnet.
De har fått nya turlistor och det har inneburit
8 nya tjänster. Alla praktiska detaljer samt
turlistorna är inte 100% på plats ännu, men vi
utgår ifrån att så sker inom närmsta veckan.
Det mesta praktiska arbetet har trots allt flutit
på ganska bra under och efter övergången. Det
har varit en del fel i stationernas turlistor och
med bemanning, men det mesta har rättats
till. Det har införts ett nytt planeringsprogram,

Pussel. Planeringsavdelningen på
Stockholmståg har ännu inte koll på alla
regler och överenskommelser som funnits
med ISS, men vi jobbar gemensamt på att
lösa det så fort som möjligt. Vi har hört att
det varit en del problem med och kommit
olika information om turbyten på stationer.
V i träffade Stockholmståg den 5 juni och
tog bl.a. upp det. De förklarade att det varit
problem för planeringen att hinna med efter
övergången, men att det ska fungera i princip
som tidigare framöver.
Om ni har något annat som ni tycker vi ska
ta upp med Stockholmståg så kontakta oss
gärna. Vi uppmanar er också att kolla er
lönespecifikation extra noga i juni så att det
stämmer med tillägg och semesterdagar m.m.
Anna Söderberg

Pendelbladet

Myntets baksida
vad den glättiga retoriken inte visar,
en text om upphandlingar.
Det sköljer just nu en våg av avregleringar
och upphandlingar på den svenska arbetsmarknaden dessa påverkar oss som konsumenter och som anställda på olika sätt. I
vissa fall har de fungerat som på t.ex. telemarknaden i andra fall har de lett till fördubblade elpriser eller vanvård av våra gamla.
Vi som är anställda på järnvägen har gång på
gång kastats runt i en upphandlingskarusell
utan like och varje gång det är dags hotas våra
anställningsvillkor när giriga entreprenörer
jagar högsta möjliga vinst på vår bekostnad.
Resenärerna drabbas även de, en upphandling kostar hundratals miljoner & medför
stora trafikproblem efter en upphandling
speciellt om SL går på det lägsta budet som
man gjorde i fallet Citypendeln. De hundratals
miljoner som läggs på upphandlingar kunde
istället läggas på en förbättrad kollektivtrafik
Problemet är att politikerna har bestämt
sig för att upphandlingar är bra och sparar
pengar, man har börjat leka företag och glömt
bort de samhällsansvar man har beträffande kollektivtrafik och sjukvård. Syndromet
går även igen hos olika myndigheter som
trafikverket när man nu föreslår en eventuell
nedläggning av gnestapendeln vilken troligtvis
slaktas på ideologins altare.

SEKOs kampanj om man hade frågat Jernhusen

Pendelklubben arbetar för en stark kollektivtrafik fri från upphandlingar vi anser att
resurserna ska läggas på verksamheten och
inte plöjas ner i oändliga upphandlingar.
Stefan Pagliarini
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Medlemsförmåner
SEKO-kortet
– laddat med rabatter och
.
erbjudanden på allt från resor, friskvård och
hemelektronik till teater och frisörbesök. På
www.seko.se kan du ladda ner en app med
erbjudanden.
Försäkringar – i medlemsavgiften ingår bl.a.
Medlemsolycksfall Fritid, Barngrupplivförsäkring
och SEKOs Kompletterings- TGL
Inkomstförsäkring - ersätter cirka 80 procent
av din lön vid arbetslöshet under de första 100
dagarna och har inget övre tak som vissa andra
förbund.
Utbildning – du kan gå SEKO´s kurser och även
klubbens kurser med ersättning för förlorad
inkomst. SEKO samarbetar med ABF, LO och
andra fackförbund när det gäller utbildning för
både medlemmar och förtroendevalda.
Semesterförmåner - Som medlem får du
rabatt på semesteranläggningar i Riva del
Sole och La Serra (Italien), Gullholmen
(västkusten), Rørvig ( Danmark), Hotell
Gyllene Hornet (Tällberg, Dalarna), Fjällhornets
stugor (Härjedalen).  
Rabatt på Folksams försäkringar
– Hemförsäkring, Medlemsbarn,
Medlemspension, Tillval: medlemsolycksfall
fritid, Sjuk-och efterlevandeförsäkring
El - LOs avtal med Telge Energi: ger dig
som SEKO-medlem möjlighet att teckna ett
förmånligt elavtal.
Medlemslån - Som medlem i SEKO har
du möjlighet att ansöka om förmånliga
medlemslån hos Nordea eller Swedbank

Till sist
Från att vara en 4 sidig tidning med några få skribenter som sattes ihop på en
helg har Pendelbladet nu växt till en matig tidning på 12 sidor som involverar hela
Pendelklubben. Månadens nummer har rekordmånga skribenter och flera fasta
avdelningar vilka är här för att stanna.
Vi vill särskilt tacka skyddsombuden vilka har bidragit med viktigt innehåll till tidningen. Redaktionen känner sig sporrade av det genomslag och den uppskattning
vi har fått av er läsare så håll till godo med ett rykande färskt nummer!

På Gång
Familjeresa till Gävle järnvägsmuseum

Medlemsmöten i September

Den 24:e och den 31.a augusti planerar vi en
familj resa till Gävle tillsammans med SEKO
Lok. Vi kommer att få chartra en x60 för
resan dit. Så boka redan nu, och håll ögonen
öppna för vidare information. Välkomna!

I september kommer vi att ha medlemsmöten.
Även här kommer vi ut med vidare information
med datum och plats inom kort.

Fotografer i detta nummer:
Jessica Eriksson, Stefan Pagliarini, Irene
Sandberg, Hans Johansson, Anna Söderberg & Sonny Johansson
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Månaderna
Gäller ej A-Kassan

