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Turplanlægning i højtiderne.

Alle har fået deres ture omkring jul og nytår tilsendt fra Morten Riis. Husk at din nuværende
tur slutter ved start af disse overgangs ture, og de nye ture starter når disse slutter.
I forbindelse med højtids turene er der særlige forhold i forbindelse med at julen falder i og
omkring weekend. Dette står beskrevet i lokal aftalens bilag
Ad pkt. 6 Særlige forhold.
I årsdag hvor datoerne 24/12, 25/12, 31/12 og 1/1 falder helt eller delvist sammen med en
weekend gælder der følgende særlige forhold:

● Hvis én eller fllere af de overstående datoer falder sammen med
arbejdsweeken (jul eller nytår) og lokomotivføreren har jule- eller nytårsfri på
datoen, tildeles vedkommende en EXHT-dag og/eller en højtidshviledag på
datoen/datoerne

● Hvis en eller flere af ovenstående datoer falder sammen med
arbejdsweekenden (jul eller nytår) og lokomotivføreren ikke har jule- eller
nytårsfri på datoen skal vedkommende arbejde arbejde denne dag.

● Hvis en eller flere af ovenstående datoer falder sammen med friweekenden
(jul eller nytår) og lokomotivføreren ikke har jule- eller nytårsfri på datoen skal
vedkommende arbejde arbejde denne dag.

● Hvis en eller flere af ovenstående datoer falder sammen med friweekenden
(jul eller nytår) og lokomotivføreren har jule- eller nytårsfri på datoen, flyttes
de(n) manglende fridag(e) til enten andensteds i samme periode, eller i
påsken. NB. Parterne er enige om at arbejde på en løsning, hvor disse
flyttede fridage synliggøres.

Julen

Julen står for døren, og den skal vi da vel næsten også kunne mærke. Vi har dog ikke det
store julepynt, så alle der har lyst til at donere et stykke julepynt til depotet,kan tage noget
julepynt med i første uge af december som man så sætter op. LPO giver lidt julesnack i løbet
af december.

Ture og kørselsmønstre i K22

I K22 vil vi se store ændringer i vores normale kørselsmønster, idet det ene togsystem
bortfalder uden for myldretid. I disse tidsrum vil vi få skarpe vendinger både i Svendborg
men mest i Odense. HUSK nu i forbindelse med disse skarpe vendinger at gøre hvad i nu
kan for at komme afsted igen til tiden, men ikke skynde sig mere end vi jo ALDRIG begynder
at pakke taske, LA osv ned før vi holder stille. Dette er alene et spørgsmål om sikkerhed.



Nye kollegaer til Odense.

Som I alle jo nok allerede ved så er vi godt igang med rekruttering af nyt personale til
Odense. Som erstatning for Finn Ebbe Lauridsen som forlader os til årsskiftet har vi fået
Mathias Andreasen. Yderligere to vil blive ansat pr. 1 december 2021. Disse har vi samtaler
med dags dato. Derudover vil vi få to ansat to nye lokomotivfører elever 1 februar 2022 som
så skal uddannes i løbet af 2022.

Som vi kan se udfra dette gøres der meget for at få rettet op på personalesituationen så
mængden af overarbejde kan nedbringes. Men der går jo desværre stadig lidt tid før de nye
kollegaer er på plads og selvkørende, så der kan sagtens stadig være behov for at vi tager
en ekstra vagt engang imellem, og fra ledelsen er der en stor tak til alle der hjælper med at
få dækket vagterne.

Ferie Søgning sommer 2022

Sommerferie søgning 2022 starter Lørdag den 27 November 2021, og slutter søndag den 19
december 2021. Ferie grupper og tider bliver sat op i nærmeste fremtid. Forhandling af
ferierækker foregår fredag den 5 november.

Venlig hilsen

Morten K. Jørgensen
Lokalgruppeformand
LKF-Odense
Telefon:31141906


