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lnställes vissa dagar på grund av strejk

Två karriärer...
fortsiittning frå,n sidan 5

dana anställda, som rekryte-
rats till något yrkesområde
inom banavdelningen utan att
ha ingenjörskompetens. De
exakta kunskapskraven för
denna grupp är inte faststäIl-
da ännu men utredarna re-
kommenderar att SJ på olika
sätt stöder anställda i denna
grupp om vederbörande mål-
medvetet söker uppnå en teo-
retisk kunskapsnivå. Det har
också ansetts lämpligt att in-
fria vissa övergångsbestäm-
melser i teorikraven i avvak-
tan på att de nya karriärvä-
garna helt hinner tillämpas.

Karriärplanen kommer re-
dan i vår att tilliimpas par-
tiellt vad den avser urval och
utbildning av underhållsom-
rådeschefer. Redan anställda
ingenjörer och anställda med
mästar- och arbetsledarut-
bildning har nu uttagits till
urvalsprov, som fö pågår när
denna tidning kommer till.
Hur dessa prov kommer att
utfalla och kollegiets uppgift
att fastställa sammansättning-
en av deltagarna i den första
uoe-utbildningen har vi an-
ledning berätta om vid ett
senare tillfälle.

När den utbildade erhåller
sin nya tjänst vore <iet önsk-
värt att alla - oavsett bak-
grund 

- får samma tjänste-
titel. Det skall inte gör'as nå-
gon skillnad på underhålls-
chefer utifrån den linje man
kämpat sig fram till målet
säger utredarna.

Tjänsten som underhålls-
områdeschef behöver inte va-
ra någon slutbefattning, Mån-
ga kanske också är lämpade
för vissa tekniska tjänster på
bansidans regionala eller cen-
trala nivå.

Text: BENGT HOLMQYIST

Hurra! Änttigen. SJ har slcie-
kat ut en anmaning att ilel-
taga i en pristiialan om för-enlcling ao kornmunickan,
Hurra! Signaturens kiipphöst
genom måruga, lå,nga liilanile
å,r', Hur mgcket gåshuil har
i,nte trafikaoilebtångens perso-
nal leoererut i biljettluekorna.
Gashuil i stället för f akta.
Arrnsaett, kallstsett och ilunk-
la påståenilen, Soammel, oatn-
mel och ailla tör att tala meil
Ferlin. Skitprat för att tala
meil kunilerna,

Förra året oar ilet en ilam
i stailen B. i Nlellansterige
som ringile till Lgchsele för
alt fä reila pa ett tåg från B.
lill Oskarshamn. ., Dorn suam-
lar så, f-benat på, stationen i,
B-., sa hon, s& hon kostaile på
sig ett samtal tilt Lgcksele, föriliir hade hon en gåns lått rilc-
Iiga u.pplgsningar. Viirst ao
a.llt i ilenno historia är att ilen
q,r sd,nn.

Nu kära aänner skall oi
frossa i kloka förslag.
_..Biort meil annonserna på
första siilan. Sltrotannonserna
kan ni flytta öoer till ilistrik-
tens orilersamling. Annonser-
na .om liaförsäkringar iir opsg-
kologislea, när ilei sätlei ett
företag, där det tar tusen åt
innon man råkar ut för någon
ol11cka.

Piirmarna skall Dara sri
snyggt utfortnaile att ilen som
en gå,ng hållit i en lcommu-
nicka [ör allliil skall känna
sig aara Du meil företaget, ln-
nehå,,llet skall oara så bra att

inte en enila soot ilotn hörs när
nå,gon läser i ilen. Man skall
hela tiilen se satnrnil, belåtna
leenilen hos läsarna aona n7,an
ser hos liisarna på, herrffise-
ringarna. Innehället behö»er
inte oara iletsamma, P& irr.-
sidatt ao prärmen bör finnas
en ilikt a7, t et Bo Setterlinil.
Dller ao signaturen. T er ilen
här som böriar ... Jag reser
inkognito aiila i oiirlilen, e!
ens koniluktören har ws onx
mitt natnn. Nu ilar eryres-
sen nNot fjärran ailressei ockjag i min slaf slumrar stilla
och sleönt sorn ett barn i en
moilerlig famn,..

Samtliga tåg som bara inne-
håller teekenf örklaringar lsan
ulgii ur publikalionen. Det iir
iu inte fråga om en katelces I
alla f all, Ni minns iu Luthers
förklaringar, Dom aar job-
biga ilom.

Tahell 707 innehåller som niju r:el hela alfabetet nlus 43
siffe_rangiona förkläringar,
Allileles hopplös är oiil inte
tabellen. Det liir oara taå, re-
sanile som hittat rätt. Låt aara
att ilen ena inte fiek sitt res-gods. Det fanns med, i den
Iösa bilagan,

En oiktig sale som aå inte
få,r förglömma, I ltommunic-
kan bör finnas mgiaet aillea
liiler som tåg instiill.es p g a
strejk. Della bör iu inle oara
sri surirt alt på förhand, aeta
d& ilesa instiillelser i sod tiil
planlägg s på slottsb acken.

ELLE§§EN

Ny p!'ofil

f Blågula flaggor smattrade
i vackert väder när Gotland
tog hand om SJs resebyrå-
chefer, inländska som ut-
ländska, såväl från Borlänge
som Berlin,

- Check Point Charlie, sa
Sven Jörgensen, Berlin, när
bussen trängde sej igenom
muren och Visbys knaggliga
gator trappade upp. "Muren"
var hemlandstoner för en
man från Berlin. Hr Jörgen-
sen har aldrig varit på Got-
land förr.

Men som sagt, ett femtiotal
resebyråchefer från hela Sve-
rige och "hela SJ-världen"
hade denna dag samlats till
SJs resebyråriksd,ag, som ord-
föranden, Bertil Hamysson,
fyndigt sa.

Och då log rosentapeter-
na med extra glöd i sam-
lingsrummet på Stadhotellet
i Visby. Kristallkronorna
blixtrade lite mer än tidigare.
Det blev en finemang stuns
på lampetternas laxskära höl-
jen.

Ordf, hr Harrysson i bn:n
kostY'rn och grön skjorta samt
fräsig slips, hade inte så
mycket över för den här ly-
riken utan konstaterade kallt
och klart att:

Året som gått har gjort att
vi måste tdnka över. Vi har
en femårsplan framför oss.
Han bortsåg då från krig och
annat elände, som skulle rub-
ba ritningarna, men alla tec-
ken tyder på en stark expan-
sion på resebyråfronten. Han
frågade också om vi (SJ re-
sebyråer) hinner hålla tak-
ten. Vi må tänka på kost-
nadsstegringarna. Marginalen
krymper. Men de stora före-
tagen klarar sig. Vi mås-
te också tänka på att alla de
tekniska hjälpmedel som står
till vårt förfogande underlät-
tar rationaliseringar.
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säljområde om förmedling av
resebyråns tjänster.

Rosorna på tapeten glödde
till lite speciellt när det kons-
taterades att SJs resebyråer
ska driva en fullständig re-
sebyråverksamhet, vilket be-
tyder att SJ ska säIja alla slag
av resetjänster.

Det var de stora linjerna
det. Men vardagens trivialitet
och dammkorn bör ju också
få sitt utrymme. Hälsingborg
var bekymrad över gamla
möbler, som byrån blev av
med och åkte på en snyting
på 150 kronor från ett annat
transportbolag. Sälj det till
Lions, hördes en röst från
bakre bänkraderna. Så må
det då bli.

Delegaterna fick så en in-
jektion på en timme av in-
tensivsnack på skånska av hr
Evert Ffansson om den inter-

na arbetsordningen för kom-
mersiella avdelningens rese-
byråsektion. RamlösakaPsY-
lerna väste som huggormar
och det gick rätt duktigt åt
med papper. Det var mYcket
att notera, se.

Chefen för hela den kom-
mersiella avdelningen, dir
Anders Ekelund gav en ele-
ga,nte eloge till resebyråkillar-
na f tjejerna för deras ar-
betsinsats. Som ett genom-
gående tema tog han uPP de
centrala problemen och kr:n-
de konstatera att konflikten,
som drabbade SJ, trots allt
har gett kunderna en Positiv
inställning till SJ.

- Vi ska fånga uPP den
här positiva sidan och det
finns goda möjligheter, sade
han. Dessutom påpekade han
de möjligheter som resebYrå-
cheferna och deras medarbe-

tare har när det gäller att
hänga med i skeendet.

Vi har framför oss

en konjunkturavmattning. Det
kan bli en besvärande ut-
veckling. Vi måste därför a1la,

på var sin plats, vara lYhörda
för alla signaler om transPor-
ter oeh meddela vidare vad
som har hänt.

Församlingen fick också
några g1ada, glädjande kara-
meller att suga På. Det blir
ändring i refinansieringen
och en ändring i Pensions-
kostnadsfrågan. Dessa dubb-
la utgifter kommer SJ nu att
slippa undan. Dessutom kun-
de hr Ekelund berätta att
SJs förslag om taxehöjning
fortfarande står kvar. För-
modligen kommer den att
trädaikraftljuli.

Text: CIAES HORN

Fofo: KATINKA AMINOFF

SJs resehyråer

SJs resebyråer strävar ef-
ter en egen profil. Den kan vi
få genom våra resebyråchefer
och det tack vare att SJ är så

stort.
Har vi resurserna, frågade

hr Harrysson. Tja, kanske
inte allt, men då mäste vi
hjälpas åt. Vi har dock de

största chanserna. SNAP-sY-
stemet ligger bra ti11 och På
data-området ligger vi före
de andra.

Solskenet stutsade från en

tegelpanna till en annan På
brutna visbytak och utanför
1åg östersjön djupblå och le-
ende. Då somnade en here
från Luleå, eller var det kan-
ske Boden. Hr Harrysson
presenterade riktlinjer för
SJs resebyråverksamhet, ett
diskussionsinlägg. Då vaknade
en herre från Luleå, eller
kanske det var från Boden.
Den är intressant men gans-
ka knepig på så sätt att den
är rätt enkel.

Det är tre enkla sidor med
vettig text där det bl a står en
hel del om SJs primärtjäns-
ter och tiil denna bakgrund
kunde man konstatera att
SJs resebyråer ska driva
fullständig resebyråverksam-
het enl de definitioner som
lämnas för medlemmar i
Svenska Resebyråföreningen.
Man ska också inom ramen
för den ekonomiska målsätt-
ningen försöka vidga försälj-
ningen av SJs primärtjäns-
ter, samt göra goodwill-
reklam för SJ.

Detta är endast några korta
rader. Det utkast som pre-
senterades för resebyråche-
ferna har inte spikats av
företagschefen eller kommer-
sielle direktören, men tål gott
att diskuteras. Nyttigt att ve-
ta är att enl nya förslaget ska
en resebyråchef kunna avtala
med stationschef inom eget

Med Visbydomen i bokgrunden någro ov SJs resebyr&chefer på grönbete fr v Sven Jörgensen, Berlin' Olle Borg

Resebyråsektionen, Stockholm, Greto Hielm. Uppsolo,. Beriil Ryhming, Molmö och Sven Bockmon, Stookholm


