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Kære alle. 

 

Skiftetid mellem tog og bus i Langå/Hobro: 

Vi har fået indleveret en del arbejdssedler hvor der kun er 1 eller 2 minutter i skiftetid mellem tog og bus i 

hhv Lg og Hb. Vi har været i kontakt med tjenestefordelingen vedr. dette. 

Det viser sig at det er forkerte bustider der står på arbejdssedlen og det vil fremadrettet blive korrigeret på 

jeres arbejdsedler. 

Er du pas i toget skal der ageres som passagerne ved tog/bus skifte og der er derfor kun 5 min til at skifte. 

Er du Tgf1/Tgf3/Tgc/Stj er du tjenestegørende og derfor skal der være 10 min til skifte mellem tog og bus. 

 

Ophold/skiftelokale i Langå/Hobro: 

Vi gør opmærksom på at der ikke er godkendte skifte-/opholdslokaler i hhv Langå og Hobro. Til gengæld 

holder der tog i Langå/Hobro når vi ankommer med bussen. Vær opmærksom på at det i nogen tilfælde er  

Nordjyskes tog vi skal med. 

 

Turliste K18-1c og K18-2: 

D.05.06.18 får vi en ”ny” turliste K18-1c som er gældende for perioden 05.06.18 til d. 29.06.18.  

Det vil sige at vi går tilbage til K18-1 som var gældende fra d. 07.01.18 til d. 21.03.18. 

 

Turliste K18-2 for perioden d. 30.06.18 til d. 12.08.18 

Vær obs på at der kan være korrigeret i turene på grund af totalspærring mellem Langå og Aalborg. 

Begge turlister er sat frem på stuen og er også på vores hjemmesiden.  

 

Afvigelsesrapport: 

Vær ligeledes opmærksom på at få sendt afvigelsesrapport når der er ændringer af ture som giver 

mertjeneste ifht turlisten/månedslisten. 

 

Brudsager: 

Der har været et par møder mellem TPO og planlægningsafd. vedr. brud på arbejdstidregler og sager hvor 

der er konstateret brud har ført til kompensation i form af frihed til den enkelte kollega.  

Så derfor, fortsæt endelig med at aflevere arbejdssedler mm i vores dueslag hvis i opdager ”ulovligheder”.  

 

Folder vedr. Arbejdstidsregler: 

Lokalgruppebestyrelsen lavede for nogle år siden en lille folder med de gængse arbejdstidsregler. 

Lokalgruppebestyrelsen har lavet en ny folder med lidt flere oplysninger vedr. arbejdstidsregler. Den er 

uddelt i Jeres dueslag. Den kan foldes således at den lige kan være i plastiklommen A749 og derved kan I 

altid have den med Jer. 

Skulle der være tvivlsspørgsmål så er du selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os i bestyrelsen. 

 

Fraværssamtaler mm: 

Ved indkaldelse til fraværssamtaler mm vil vi opfordre jer til altid at have en bisidder med . 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Bo K. Willestofte 

Lokalgruppeformand 

TPO Lokalgruppe Aarhus 


