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Kære alle. 

 

 

Skiftetid mellem tog og bus i Langå/Hobro: 

Vedr. skift i Langå/Hobro har det vist sig at der stadig er problemer med tiderne mellem bus og tog. Vi har 

derfor været i dialog med tjenestefordelingen for at finde en løsning på problemet. 

Der gives 1 time til afspadsering, når man har haft under 10 minuter i skift mellem tog og bus og omvendt. 

Man skal skrive en mail til Christian Elsvaag ceh@dsb.dk med tognr. og dato. 

Hvis man har været pas eller stj ved skifte mellem bus og tog, så gives der ikke erstatning. 

 

Ophold/skiftelokale i Langå: 

På grund af at der bliver lukket mellem Langå og Aalborg på jernbanestrækningen har vi godkendt skifte-

/opholdslokaler i Langå mens sporarbejdet foregår. Opholdslokalet er i stationsbygningen og der vil være 

indgang fra spor 1.  

Nærmere info om skifte/opholdslokalet vil kommer ud ifbm info vedr. sporarbejde. 

 

Turliste K18-3: 

Turlister K18-3 er sat frem på stuen og er gældende fra d. 13.08.18. Ved lejlighed vil de også være at finde 

på lokalgruppens hjemmeside. 

DSB har meddelt TPO om at tjenesterne fra K18-3 tilpasses DI overenskomsten. Det betyder at ture i 

weekender må maks være på 9 timer 30 minutter. Tjenester mellem kl. 23 og kl. 05 må maks have en 

længde på 8 timer. 

 

Tog uden Tgf: 

Vi er bekendt med at der i den senere tid, har kørt tog uden tgf og har også samlet sedler sammen på dette. 

Men vi har brug for Jeres hjælp til at finde ud af hvor stor omfanget er. 

Så hvis I bliver bekendt med at, et tog kører uden Tgf, så vær rar at printe en seddel fra TVOP  og læg den i 

lokalgruppens dueslag nr. 39/40 

 

Brudsager: 

Der har været møde 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. De kollegaer som har fået 

tilkendt kompensation er underrettet. 

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

 

Fraværssamtaler mm: 

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

 

I ønskes alle en god sommer 

 

 

På bestyrelsens vegne 

 

Bo K. Willestofte 

Lokalgruppeformand 

TPO Lokalgruppe Aarhus 
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