
 1 

NYHETSBREV TIL MEDLEMMER I TAF 
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Det store ”pensjonsslaget”! 
 

ngen ser ut til å være lei seg 
for at det ikke ble streik i for-
bindelse med vårens lønns-

oppgjør. Etter at partene hadde 
utsatt hele avklaringen en hel 
uke, kom det endelig til en løs-
ning: Bruttopensjonsordningen 
er sikret! Det var nok ikke dette 
resultatet regjeringen hadde 
ønsket seg. Men med stortings-
valget rett ”rundt hjørnet”, kun-
ne ikke regjeringen ta sjansen på 
å provosere de tilsatte i offentlig 
sektor. Vi har derfor all grunn til 
å si oss fornøyd med resultatet. 

 På neste side er ”limt inn” 
vedlegg 1 fra riksmeklingsman-
nens møtebok. Det går tydelig 
fram at man i prinsippet skal til-
passe offentlige pensjonsord-
ninger til den ordningen man ble 
enige om på Stortinget i pen-
sjonsforliket av 2005. Men så har 
vi heldigvis Grunnloven i ryggen. 
Dette innebærer at vi er sikret 
66 % av pensjonsgrunnlaget ved 
67 år etter 30 års opptjening. 
Men detaljene kan du lese deg til 
på neste side. 

Nils Are 
 

Forbundsleder Kjell Atle Brunborg tok seg tid til å stille på foreningens tillitsvalgtsam-
ling 3. juni. Det var spennende å høre om hvilke utfordringer man sliter med under 
årets lønns-/pensjonsoppgjør. Når det gjaldt den økonomiske delen av oppgjøret, har 
vel de fleste fått med seg at de aller fleste TAF-medlemmer får 2.400 kroner i år. 
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STOR TRAFIKK I MOSS 
 

 
 

elastningen på togekspeditøren i Moss er nå blitt såpass stor at områdesjefen har fore-
tatt en analyse for å kartlegge behov for eventuell ekstra bemanning. Dette resulterte i at 

det er behov for å oppbemanne stasjonen til to mann på ettermiddag/ kveldstid samt to timer 
mandag morgen. Det er spesielt personovergangen mellom plattform 1 og 2 som krever mye 
oppmerksomhet fra txp’s side. Ny tjenesteliste med økt bemanning er derfor planlagt iverk-
satt fra høsten. 

Personalet i Moss tar seg av ca. 110 tog i døgnet. På de mest belastede timene kommer 
og går det 8 tog. I tillegg er det skjøting, deling, bortkjøring og henting av lokaltogsett i 18 av 
døgnets 24 timer. Mandag morgen er det spesielt mye skifting av disse togsettene. Det er 
ikke bare persontogstrafikk i Moss.  I perioder er det stor trafikk til/fra Mosseverket (Peter-
son) med Peterson Rail 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trafikkstyrer Inge Steinli og gruppeleder 
Bent Erik Hansen tok seg tid til å smile 
til fotografen ”i tiden mellom togene”. 
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Styret 

 
Noen lurer sikkert på hvem som sitter i TAFs styre og hvordan vi ser ut!? 
Her ser du gjengen knipset av tidligere TAF-medlem Vidar Edvarsen som nå er tilbake i 
Elektropersonalets forening. Styret er her samlet på vårt nye felleskontor som vi deler 
med landsrådet (LTTA). Vi har fått et meget trivelig og lyst kontor som vender ut mot 
Schweigaards gate i Oslo. 
 
Styret ble valgt på årsmøtet 12. mars. Fra venstre har vi nestleder Henning Larsson 
(Togseksp. Hamar), 1. vara Kristin Nymoen (Fellestj. Hamar), styremedlem Unni Johan-
sen (Toginfo Oslo), kasserer Anne-Kari Martinsen (Fellestj. Hamar), oppl.sekretær Vig-
dis Berg (Togeksp. Elverum), sekretær og Bulletin-skribent Nils Are Magerøy (Togeksp. 
Alnabru) og leder Terje Wold (Togeksp. Halden). 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bulletin ønsker alle medlemmer en  
riktig God Sommer! 
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PS!  

Hytta vår på Sjusjøen (1173) har fortsatt en del ledig plass 
utpå sommeren. Bestill nå, for etter 1. juli går utleieprisene 
noe opp. Det skyldes i hovedsak økte kommunale avgifter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gå inn på www.njf-for.no og klikk på booking for hyttebooking! 
 

 

 
Gamle uniformer! 

Vårt medlem Roel Houtsma på Arkivseksjonen, Fellestjenester på Hamar, etterlyser 
gamle uniformer – gjerne avlagte NSB-uniformer til bruk på Urskog-Hølandsbanen 

på Sørumsand. Roel er tjenestefordeler på UHB i tillegg til jobben på Hamar. Men for 
å kunne bemanne tog og stasjoner, trengs det selvsagt bekledning til de som stiller 

opp på sin fritid på museumsjernbanen. 
Derfor: Send en mail til Roel hvis du har noen gamle effekter! 

 

http://www.njf-for.no

