
1

Her

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF
Nr. 14 – april 2003

HYTTEUTVALGET
HAR STARTET OPP
Styret utnevnte på første møtet
etter årsmøtet utvalget som skal
finne et passende hytteobjekt for
TAFs medlemmer. Følgende med-
lemmer er med i utvalget:

Harald Furuseth, Gjøvik
Geir Kristiansen, Gjøvik
Inge Steinli, Moss
Nils Are Magerøy (styret)
Utvalget har allerede hatt sitt første

møte, og kommet til at en hytte i fjellhei-
men vil være lettest å få leiet ut året
gjennom. Vi har jo erfaring fra Hauglund,
der hyttene stort sett var ledige 8 måne-
der i året. Det vurderes i første rekke tre
områder: Gol – Norefjell, Trysil og Lille-
hammer-området (Skei, Hafjell, Sjursø-
en). Leilighet (med vaktmester) kontra
frittliggende hytte vil bli tatt med i vurde-
ringen.

Arbeidet med å finne en passende hytte
har startet. Men det vil ikke bli foretatt
noen befaring før snøen er smeltet. Ut-
valget vil også ta med en bygningskyndig
person på befaring før et passende objekt
legges fram for medlemmene. Hvis noen
av foreningens medlemmer vet om at-
traktive hytter til salgs (vel og merke un-
der 1,5 mill.), er utvalget takknemlig for å
få tips. Hytta bør ha 8 – 12 sengeplasser.

Trafikksjefen sier nei til hjemmevakt
På drøftemøtet i november mellom TAF og ledelsen i TFØ (Trafikkforvaltning Øst) ble det signali-
sert at det skulle gjeninnføres hjemmevaktordning i begge txp-områdene fra 1. mai. Dette har man
nå kommet fram til ikke å være nødvendig, da erfaringene fra fjoråret var at alt for mange hjemme-
vakter ikke ble benyttet i aktiv tjeneste. Mail om dette ble sendt alle trafikkstyrere 1. april.

Det ble avholdt nytt drøftemøte
8. april der TAF viste til hva man
var enige om i november. Men
ledelsen stod på sitt, og hevdet at
man ut fra dagens budsjettsitua-
sjon ikke fant det forsvarlig å
gjeninnføre en ordning man mente
ikke ville ha den tilsiktede effekt.

TAF forlangte da å få med følgen-
de uttalelse i referatet: ”TAF er
imot at det ikke iverksettes hjemme-
vaktordning for trafikkstyrerne i TFØ
sommeren 2003. TAF bemerker at
dersom hjemmevaktordningen ikke
iverksettes for trafikkstyrerer grunnet
økonomi, må man se hele TFØ under

ett (eks. TSS Hamar). TAF mener at
en hjemmevaktordning er fordelaktig
for TFØ’s beredskap.”

For øvrig er det ingen endringer
av satsene når  man  utfører over-
tidsarbeid  (jfr.  særavtale  for per-
sonale i trafikkstyring).
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JERNBANEMUSEET I NYE LOKALER

TAF-medlemmene Thor Kristian Sanaker og Thor Olav Bjerke har flyttet inn i nye lokaler.

Redaktøren avla i forbindelse med årsmøtet i
Område 6 et besøk på Norsk Jernbanemuseum.
På tross av at besøket ble tatt på sparket, ble jeg
tatt vel imot av medlemmene Sanaker og Bjerke.
Det ble “ryddet” tid til en omvisning i museets
nye flotte lokaler i et tidligere verksted. Arbeidet
som blir lagt ned ved museet er av uvurderlig
betydning for alle med “jernbanehjerte”.

Den 29. juni foretas den offisielle åpningen av
de nye lokalene. Da vil man igjen kunne betrakte
tidligere utstilte gjenstander, men også en del nye
(gamle!). Det er jo blitt mye større plass, slik at

man også har fått plass til rullende materiell som
vist på bildet i selve hovedbygningen. Som tidli-
gere vil det selvsagt også være utstillinger i de øv-
rige bygningene ved museet. Det vil også bli til-
gang til et flott fagbibliotek. Og for de minste vil
som vanlig Tertitt-toget bli kjørt T/R Killingmo.

De som ønsker å støtte opp om arbeidet ved
museet, kan når som helst melde seg inn i Jern-
banemuseets Venner. Disse vil bl.a. hvert år få
tilsendt en flott årbok som beskriver virksomhe-
ten. TAFs medlemmer anbefales uansett å avleg-
ge Jernbanemuseet et besøk i sommer!

Museet har fått et innbydende inngangsparti i
den gamle dekkverkstedbygningen.
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MEDLEMMENE LENGST ØST

I anledning sykebesøk i
Kongsvingerområdet, ble
TAFs leder tatt vel imot
av denne trivelige
gjengen på KHDBs
hovedbase Kongsvinger.

På bildet har vi fra
venstre Geir Danielsen
(plasstillitsvalgt), Anne
Marie Stenmyren
(områdesjefens
uunværligere!), fung.
gruppeleder Odd Ivar
Bekkelund og bakerst
Erik Nystuen.

Et effektivt og moderne Jernbaneverk
Foreningene i NJF har fått frist til 22.4. med å komme med uttalelser om Jernbaneverkets forslag til ny
organisasjonsmodell. Dette kan man mildt sagt si er en uheldig måte å behandle en så omfattende sak
på. Det måtte kunne gå an å forlenge fristen til f.eks. 1. mai.

Undertegnede har imidlertid etter beste evne prøvd å sette seg inn i forslaget i løpet av påskehelgen.
Min umiddelbare konklusjon er at denne modellen er til å leve med. Av forretningsenhetene er det nå
bare BaneService som vil bli omgjort til aksjeselskap. All annen virksomhet i Jbv vil fortsatt tilhøre for-
valtningen, og internstyrene avvikles.

For det store flertallet av TAFs medlemmer som tilhører Trafikkforvaltningen, vil omorganiseringen ha
svært liten betydning, da denne delen av virksomheten allerede var på plass i fjor. Det eneste måtte
være trafikkdirektør Arne Habberstad, som nå rykker opp i jernbanedirektør Steinar Killis ledergruppe.

TAFs medlemmer i de såkalte støttefunksjonene er de som i første rekke får merke omorganiseringen
”på kroppen”. Men hva som konkret skal skje her, er fortsatt et ubesvart spørsmål i forslaget. Underteg-
nede har derfor signalisert til landsrådet at TAF ser det som svært viktig å være med i den videre pro-
sessen når det gjelder disse funksjonene. Det antydes f.eks. at Trafikkforvaltningen bør få egen perso-
nalavdeling.

TAFs styre har ikke rukket å behandle og gi uttalelse om forslaget når denne Bulletinen sendes ut. De
av dere som ønsker å sette seg mer detaljert inn i denne saken, kan klikke seg inn på BaneNettet.

Nils Are
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NJF NLF

1. MAI 2003
OSLO S

Østbanehallen, inngang fra Jernbanetorget

Bedriftskafeen, OPUS, åpner kl. 08.30
LO i Oslo, minnehøytidlighet, ”Osvald-gruppen”
Tale ved Sven Hugo Johansson kl. 09.30
Jernbanemusikken Oslo spiller kl. 09.45
Appell v/ Øystein Aslaksen, NLF kl. 10.00
Tale for dagen v/ Arne Drabløs, NJF kl. 10.15
Jernbanekoret synger

Vi slutter oss til hovedtoget

MØT OPP!

Arrangører: Lokomotivpersonalets Forening Oslo
Norsk Jernbaneforbunds foreninger i Oslo


