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KLUBB 106 styrelse kan nås på flera 

sätt. Framförallt via email och per-

sonlig kontakt. 

Email: seko.klubb106@gmail.com 

Vem som är med i styrelsen hittar 

du på våra anslagstavlor samt på 

www.facebook.com/lokfcst & 

www.klubb106.se 

Denna tidning vänder sig i första hand till er medlemmar men även förare på SJ i allmänhet. Den skrivs av infogruppen i den 

lokala klubben. Som medlem är du välkommen att skicka in text eller förslag på vad som ska skrivas här i tidningen. Kon-

takta oss om du vill veta mer eller har något du vill publicera i tidningen. Vi är på ständig jakt efter bilder till tidningen! 

Foto: Sveriges Järnvägsmuseum, SJDM840, Seved Walther 
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KLUBBSTYRELSEN 

Skicka gärna mail: seko.klubb106@gmail.com 

Gilla oss på facebook: SEKO Lokförarna SJ 
Stockholm 

Blogg: www.klubb106.se 

Vi bemannar vår fackexpedition på 49an (Cst) 
varje torsdag.  

mailto:seko.klubb106@gmail.com
http://www.klubb106.se
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SOMMARTURLISTOR 

Juli månad närmar sig hastigt och efter 
midsommarhelgen stängs getingmid-
jan av för att sedan öppna igen den 
20:e augusti. Det innebär en hel del 
förändringar i våra turer. Nya platser 
vi får bekanta oss mer med nu under 
sommaren är Älvsjö gbg, Flemings-
berg och Stockholm Södra. Även Bål-
stalinjen kommer att vara avstängd 
under tre veckor mellan 16:e juli och 
25:e augusti. 

Turlistematerial för juli månad har 
kommit ut  för granskning och den 
20:e juni kommer Maja Stiegson och 
Anders Arnesson från vår lokala tur-
listgrupp, i sällskap av skyddsombud, 
gå igenom och granska de aktuella 
turerna. Har du tankar, frågor eller 
synpunkter så är det bara att komma 
förbi här på fackexpeditionen där vi 
mest troligt kommer att befinna oss. 
Om tid finnes kommer vi även att 
börja planera inför kommande turlist-
arbete kring T19.  

 
GETINGMIDJAN 

 

När Det Stora Banarbetet drar igång 
har SJ gett oss alla en halvtimmes tid 
på månadslistan för att läsa in oss på 
materialet. Fyra dokument är obligato-
riska, resten kan läsas om vi har tid över. 
Räckte tiden för det obligatoriska? 
Om inte - påtala gärna problemet för 
din gruppchef.  
Känner du att du egentligen hade be-

hövt en sväng till Älvsjö, för att titta 
på bangården och få platskännedom, 
innan det blir dags för skarpt läge? 
Påtala gärna även detta för din grupp-
chef. 
 

Att allting kommer att fungera klock-
rent varje dag är en önskedröm, som 
väl få av oss, som varje vecka är ute på 
spåren, kan tro på. Därför kan det 
vara bra att ha några saker i åtanke 
innan du beger dig iväg på dessa ban-
arbetsturer. 
Ta en arbetsdag och ett moment i sän-
der. SJ planerar, och vi ska veta vad 
som gäller. Om något är oklart - ring 
och fråga. Hellre ett samtal för mycket 
än ett för lite. Är det för snålt tilltaget 
med tid? Stressa inte. Arbete ska inte 
planeras med inbakad stress, och ris-
ken att något blir fel ökar om du för-
söker kompensera brister i planering-
en med att jäkta. Vi kan inte vara på 
två platser samtidigt. Skriv rapport, 
säg till OPSL/din gruppchef, om du 
märker att något inte funkar. 
 
 

Och så de gamla vanliga arbetstidsreglerna: 
•Arbeta max 5 h innan rast. 
•Nattvila hemmastation = minst 11 h. 
•Nattvila bortastation = minst 8 h. 
•Maxlängd arbetsdag: 12 h. 
•Fridagsperiod = 24 h + 12 h runtom. 
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SVEGOLYCKAN  
 
En buss fylld med elever, lärare och 
annan personal från Ängsskolan i 
Skene på väg mot fjällen, råkade den 2 
april 2017 ut för en hemsk olycka ut-
anför Sveg i Härjedalen. Tre ungdo-
mar i bussen omkom och 36 personer 
skadades så pass att deras skador 
ingick i den utredning om skuldfrågan 
som pågått fram tills nyss. 
 

I maj månad kom slutligen beslutet 
från åklagarmyndigheten att åtal kom-
mer att väckas mot enbart föraren av 
bussen. SHK (Statens haverikommiss-
ion) riktade i sin utredning kritik mot 
bussbolaget för att de, trots att de följt 
alla lagar och regler, inte hade tagit 
exempelvis tid på dygnet i beaktande 
då de utformade arbetspass. SHK an-
såg i sin rapport att det vore väldigt 
olyckligt om föraren utpekades som 
ansvarig, samt att de bakomliggande 
faktorerna och hur uppdraget planera-
des visar på systembrister i vägtrans-
portbranschen. Trots SHK:s rapport 
åtalas alltså nu endast föraren för 
vårdslöshet i trafik, vållande till an-
nans död och vållande till kroppsskada 
tre mycket allvarliga åtalspunkter som 
alla faktiskt har långa fängelsestraff på 
straffskalan (från dagsböter till 6 års 
fängelse), allt detta för att föraren ut-
förde sitt arbete utifrån de regler och 
lagstiftning som finns. 
 

Har detta något med oss som lokfö-
rare att göra? Ja, i högsta grad - Vi är 
ansvariga för våra tågs säkra framfö-

rande och skulle i händelse av olycka 
kunna hamna i samma juridiska situat-
ion som bussföraren ifråga, även om 
riskerna ser lite annorlunda ut på järn-
väg jämfört med vanlig väg. I och med 
beslutet från åklagaren placerar man 
alltså ett större ansvar på den enskilda 
individen istället för organisationen 
och planeringen bakom, vilket ställer 
oss lokförare i ett läge där vi antaglig-
en behöver bli modigare i att ta oss 
själva ur säkerhetstjänst allt oftare för 
att inte riskera att hamna i en riktig 
skitstorm. Hur ofta händer det inte att 
man känner sig trött under en tur? 
Hur ofta händer det inte att man efter 
en överliggning med alltför få sömn-
timmar och tidig uppstigning känner 
att man är snudd på helt färdig när 
man kommer fram till slutstationen, 
men att man då ska slutföra turen ge-
nom att växla, göra rundgångar etc? 
Om det nu inte åligger planerarna att 
ta den mänskliga hänsynen då man 
lägger upp arbetet så måste vi som 
kollektiv bli aktivare i att säga ifrån om 
vi känner oss trötta så att vi aldrig nå-
gonsin sätter oss i den situationen att 
vi riskerar åtal trots att vi har gjort 
”rätt”. Även om vi inte äger rätten att 
leda och fördela arbetet och inte har 
rätt att arbetsleda oss själva, så har vi 
vår ”säkerhetsventil” i form av att vi 
kan ta oss själva ur säkerhetstjänst vid 
behov. Kanske borde vi göra detta 
oftare, och om så sker så kanske det 
pressar planeringen att i slutändan 
göras med större marginaler och 
kanske läggs då färre växlingsrörelser i 
slutet av tunga turer. 
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SOMMARKLUR 

 Mest möts vi av allehanda trafikplatssig-

naturer på spåren ute i vårt land. Vilka 

platser som gömmer sig bakom dessa är 

lätt att ta reda på, men vilka orter är det 

som gömmer sig bakom dessa olika smek-

namn?  

 

Världens ände 

Sveriges reservhuvudstad 

En kanonstad 

Lejonstaden 

Tigerstaden 

Potatisstaden 

Kringelstan 

Skostaden 

Kvastarnas stad 

Textilstaden 

Palmernas stad 

Poppelstaden 

Parkernas stad 

Violstaden 

Björkarnas stad 

Eken 

Rosornas stad 

 

Ett av dessa smeknamn representerar 

dock inte någon svensk stad, och en av 

städerna nedanför representeras inte av 

något av de nämnda smeknamnen. Vilken 

i vardera kolumn är det som blir över? 

 

 

 

Stockholm 

Flen 

Göteborg 

Trelleborg 

Visby 

Karlskoga 

Motala 

Karlsborg 

Linköping 

Trosa 

Malmö 

Umeå 

Örebro 

Alingsås 

Borås 

Kalmar 

Södertälje 
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SJ-chef lämnar 

sitt uppdrag 

Den höga chef på SJ som av nättid-

ningen etc.se för ett tag sedan ertappa-

des med att i sociala medier ha gett 

uttryck för en mycket tveksam männi-

skosyn och värderingar har lämnat 

sina uppdrag inom SJ. Vi inom klub-

ben tycker förvisso inte att politiska 

åsikter i sig är något som ska leda till 

uppsägningar eller avsked (hur för-

kastliga vi än anser att de är). Vi är 

dock synnerligen tillfreds med att per-

sonen inte längre har något personal-

ansvar eller möjlighet att utöva makt 

över våra medlemmar. Förtroendet 

för chefen, och tron på att denne var 

kapabel att behandla alla underord-

nade lika, hade varit obefintligt. Att SJ 

samma dag som nyheten kom häv-

dade att de fortfarande hade fullt för-

troende för personen som chef är 

minst sagt märkligt då sanningen up-

penbarligen varit en helt annan, men 

vi är som sagt nöjda med att man 

kommit till insikt om att personen 

omöjligen kunde fullfölja sina uppdrag 

som chef. 

BRA ATT TÄNKA PÅ 
INNAN SEMESTERN 

BÖRJAR 
 

Innan du beger dig av på en härlig 
semester så har du skyldighet att kolla, 
om möjligt, hur första turen efter se-

mestern ser ut. Att sitta med jobbmo-
bilen under semestern är ingenting du 
skall behöva göra. Det är även värt att 
tänka på att när du är tillbaka på din 
arbetsplats efter flera veckors ledighet 
så kommer det antagligen finnas en 
hel hop med nya (ofta säkerhetsrelate-
rade) dokument att gå igenom. Som 
arbetstagare har du en skyldighet att 
gå igenom dessa dokument innan du 
utför ditt arbete. När är det då tänkt 
at t  detta  skal l  h innas  med? 
I början av turen har du 14 minuter 
orderläsning utlagd. Har du varit borta 
en längre tid så räcker detta inte. In-
nan du går på ledighet kan det alltså 
vara en bra idé att maila din långtids-
planerare och begära mer tid för or-
derläsning på din första dag efter se-
mestern. 

 

DRIFTSTÖD 
 
Under sommaren kommer driftstöd 
med stor sannolikhet ha samma pro-
blematik som övriga SJ med brist på 
personal. Det kommer kunna yttra sig 
i att det tar längre tid än vanligt att 
komma fram då arbetsbelastningen 
blir hög när driftstöd bara bemannas 
av en person dagtid. Normalt är be-
manningen två. Tänk på att påtala när 
du inte får tag i personer i tid så att 
driftstödet får stöd av oss förare i att 
bemannas upp.  
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MÖLKKY & GRÖNAN 
 

Den Mölkky som var 5:e juni blev 

framflyttad och genomförd fredagen 

den 8:e juni. Nästa tillfälle för 

Mölkkyspel är preliminärt satt till 

10:e juni. Då är du varmt välkom-

men!  

Som tidigare annonserat är även 

Gröna Lund på gång senare under 

sommaren. 7:e och 14:e augusti är 

aktuella datum satta för femkamp på 

Grönan. Även detta tillsammans 

med Klubb SJ Trafik. Mer info kom-

mer närmre inpå. 
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PENSIONSMIDDAG 

Fredagen den sjunde juni anordnade vi i klubben en middag för de av 
våra medlemmar som senast gått i pension under 2017 och 2018. Sju av 
våra kära kolleger delade, tillsammans med några från vår styrelse, en 
god middag på Blekholmens restaurang belägen nere vid vattnet vid 
Klara sjö. 


