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Kære alle. 

 

 

Turliste K17 ture over 9 timer: 

Vi har fået en del henvendelser på ture over 9 timer og vedr. reglen for disse ture. Arbejdstidsreglerne 

foreskriver flg:  
”Der kan planlægges dagture på op til 9 timer på hverdage. 
På lørdage og søndage kan der planlægges med dagture op til 10 timer. 
Ture over 9 timer kan dog maximalt udgøre 15 % af det samlede antal mødegange på det enkelte depot pågældende 
lørdag henholdsvis søndag. 
For togpersonale i reserven gælder, at ture over 9 timer på lørdage og søndage højst kan forekomme en gang om 
måneden, dog maksimalt 8 gange pr. år. 
Forud for turlisteforhandlingerne godkendes turenes opbygning og indhold i Planlagningsudvalget.” 

I K17 er flg. ture for Aarhus depot aftalt: 

Hold A:  Lør.  5.34-15.28  Lyn 14 Ar-Cph Ic 145 Cph-Ar  

Hold I:   Søn. 10.12-19.28 Ic 132 Ar-Cph Ic 161 Cph-Ar 

Hold I:   Lør. 12.34-21.58  Lyn 46 Ar-Od Lyn 53/953 Od-Te Lyn 962/62 Te-Od Lyn 73 Od-Ar 

BGU:     Søn  10.12-19.38 Ic 132 Ar-Cph Ic 161 Cph Ar 

 

Holdansøgning: 

Når holdvalget her i Aarhus er afsluttet og indplaceringen er offentliggjort så vil det blive muligt at at søge 

hold og kommer på ventelisten. 

Datoen for hvornår det bliver muligt at søge og komme på venteliste vil blive offentliggort d. 14.11.17. 

 

Sommer-/vintertid: 

Da urene skal stilles en time tilbage natten mellem lørdag d. 28.10.17 og søndag d. 29.10.17 kan der i enkelte 

tilfælde blive tale om en times merarbejde. Hvis du oplever dette skal der udfyldes en afvigelsesrapport med 

dette merarbejde. Dette er aftalt med Christian Elsvaag fra tjenestefordelingen. 

 

TPO Områdegruppeformand: 

Onsdag d. 01.11.17 kommer Mikkel Channo til Aarhus og han vil sammen med undertegnede være på 

skriverstuen til snak og debat om hverdagen og hvad I ellers har på hjertet. Vi er på stuen fra kl. 10.00 til kl. 

13.00.    

 

Medarbejdermøde: 

Som tidligere meddelt så afholder lokalgruppebestyrelsen medarbejdermøde tirsdag d. 31.10.2017 i 

idrætsforrningens lokaler.  

Man kan stadig nå at tilmelde sig. Selvom vi tænker at K18 turlister og holdvalg er hovedemnene så er andre 

emner også meget velkommen.  

Der bliver holdt 2 møder i løbet af dagen. Det første møde er i tidsummet kl. 10.00 til kl.12.00 og møde 2 er 

i tidsrummet kl. 12.30 til kl.14.30.  

Da bestyrelsen er vært ved lidt kaffe - the mm og lidt kage vil vi gerne hvis I vil melde Jer til på de 

ophængte tilmeldingslister på lokalgruppens opslagstavle. 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Bo K. Willestofte 

Lokalgruppeformand 

TPO Lokalgruppe Aarhus 


