
DU SOM ÅKER PENDELTÅG!

 
Vi som arbetar på tågen, som städar eller ser till att du kan köpa din 
biljett har problem som du bör känna till. 

Vi som städar tåg och stationer har fått sämre villkor sedan vi 
flyttades till ett nytt MTR-bolag. De kinesiska ägarna kräver vinst och 
då får vi som städar sämre arbetsvillkor. Även Du drabbas då vår 
möjlighet att hålla tågen och stationerna rena försämras. Är det OK?

Vi stationsvärdar har tillgång till en toalett som vi inte får besö-
ka utan att vi anmäler det. Vi måste ringa och begära avbyte och 
ibland får vi vänta mer än 45 minuter. Biljettexpeditionen får inte vara 
obemannad en enda sekund. Tycker du att det är OK? 

Vi tågvärdar ska ersättas med kameror då MTR vill spara pengar. 
Man påstår att det ökar tryggheten och säkerheten på tågen. Men fak-
tum är att det försämras om vi försvinner.  Inga kameror kan ersätta 
det vi tågvärdar ansvarar för. Med en ensam förare ombord på tågen 
kommer förseningarna bara öka. Är det OK? 

Om det här inte är OK kan Du hjälpa oss. 

Kontakta de politiskt ansvariga som har gett MTR uppdraget att sköta 
pendeltrafiken. Fråga varför tågvärdarna ska bort och varför villkoren
försämras för oss som ska se till att du kommer fram i tid med hela, 
rena och trygga tåg.  

Personalen inom pendeltrafiken 

 
ANSVARIGA POLITIKER I TRAFIKNÄMNDEN 
Ordförande: kristoffer.tamsons@sll.se
Vice ordförande: tomas.eriksson@sll.se



ÅKER DU PENDELTÅG 
ELLER TUNNELBANA?

VISSTE DU ATT MTR,
 majoritetsägt av kinesiska 

staten, kör pendeln och 
tunnelbanan? Dina skatte-
pengar finansierar detta.

VISSTE DU ATT MTR vill ha 
ensamrätt på spårtrafiken i 

stockholmsregionen?

VISSTE DU ATT MTR
gör allt för att

försämra villkoren för
oss anställda?

VISSTE DU ATT MTR vill ta
bort tågvärdarna vilket 
försämrar din trygghet

och säkerhet?Är det så
vi utvecklar vår

demokrati?

Våra politiker och
media tiger.

Privatiserad kollektivtrafik
leder till detta!

Flygbladet är bekostad av skadestånd som MTR fått betala för upprepade 
avtalsbrott mot personalen på pendeln. 


