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Nye kollegaer.
Siden sidste lokalinfo er der kommet navne på vores nye kollegaer. Det er René
Henriksen og Klaus Milton Lindberg. Begge kommer fra DSB, hvor René de sidste
måneder har måtte falde tilbage i hans gamle job som togfører, efter DSB ikke
længere mente de skulle bruge så mange LKF. Klaus har været lidt mere heldig og
kører som LKF i københavn indtil han starter her. Begge nye kollegaer starter 1/12
2021. Tag godt imod dem.
Derudover arbejdes der i øjeblikket på at finde nye kollegaer til et uddannelseshold
med start 1/2 2022.

Sommerferiesøgning 2022
Sommerferiesøgning for 2022 starter den 27 november. Tur Grupperne og tider er
hængt op og sendt rundt til alle. Husk at få søgt din ferie. Du kan søge fra det bliver
din tid og helt frem til 6 december kl 23,59. I perioden mellem den 7 december og 12
december skifter ferie programmet til 2.søgerunde. Den kører så fra 12 december og
frem til og med den 20 december, men slut 20 december kl 23,59. Feriebogen
frigives til enkeltdags søgninger den 22 december kl 14.00 . På www.lpoarriva.dk
under Odense, bliver der inden feriesøgningen lagt en ny vejledning op inde under
feriesøgning. Denne kan benyttes hvis der skulle opstå problemer.

Og husk !!! NÅR DU HAR SØGT, TJEK INDE I “MINE FERIESØGNINGER” AT
FERIEN STÅR DER !! Står ferien ikke der, er søgningen ikke gået igennem og du
må prøve igen.

Turgruppen
Som skrevet tidligere ud så stopper vores turgruppe. Endnu engang stor tak til den
afgående gruppe bestående af Palle, og Frank. Det gør at vi nu skal ud og have
valgt 2 nye turfolk til kommende generalforsamling. Så hvis du har en turmand i
maven så kontakt mig gerne hurtigst muligt.

Generalforsamling 2022
Tiden nærmer sig så småt for næste års generalforsamling, som bliver den 2
februar 2022. Som noget nyt vil vi stille forslag om mulighed for brevstemning for
dem der ikke har mulighed for at være med. Helt konkret næste år kommer det til at
betyde at der IKKE vil kunne brevstemmes til alt med vedtægten, men afstemninger
efterfølgende og ligeledes personvalg vil man kunne brevstemme til. Dette skyldes at
der først under arbejdet med vedtægten bliver tilføjet muligheden for at brevstemme,
og det skal godkendes før det kan tages i brug. Nærmere retningslinier kommer
senere. I år skal vi også have snakket OK 23, men mere om det i afsnittet herunder.

http://www.lpoarriva.dk


Overenskomst ønsker OK23
Som nævnt ovenfor så skal vi til og igang med ønsker til overenskomsten OK 23.
Dette gør vi på næste års generalforsamling. Men allerede inden da vil jeg rigtig
gerne at folk får gjort sig nogle tanker om punkter/emner. Tænker lidt at vi heri også
benytter vores facebookgruppe for at få en debat igang, og så samler vi op på det til
generalforsamlingen på hvad vi skal sende videre til områdegruppen og DJ.

Julefrokost lørdag den 27 november 2021
Vores egen julefrokost er også lige om lidt, dejligt at se at så mange har meldt sig til.

Kollega frokost med kollegaerne fra LPO-DSB Odense
Vi har fået en invitation til kollega frokost med vores gamle kollegaer fra DSB. Det
foregår den 21 januar kl 18.00 i Bolw´n fyn Odense. Tilmeldingsseddel hænger på
tavlen ved kontoret.

K22 og Svendborgbanen.
Vi nærmer os så småt overgangen til K22, hvilket også betyder ret store ændringer i
kørselsmønsteret på Svendborgbanen. Der er selvfølgelig hele bekymringen
omkring de skarpe vendinger. Det er en bekymring der fra både turgruppen,
lokalgruppen og områdegruppen er blevet forelagt planlæggere og ledelse. Ifølge
ledelsen skal vi se ændringerne i et samlet hele hvor den køreplan, der er udarbejdet
gerne skulle gøre dagens afvikling mere robust. Dette må vi jo så se om de har ret i,
eller om det kommer til at give udfordringer som frygtet. I hvert fald kan det ikke
præciseres nok gange at du kører tog, når du kører tog, så alt form for pakning af
taske, og udpakning osv foregår når man holder stille.

Udover de skarpe vendinger giver K22 også udfordringer idet de faste minut afgange
bortfalder til fordel for en afgangstid udenfor myldretid, en anden i myldretid og en
tredje sent om aftenen. Så i K22 bliver det endnu vigtigere lige at holde øje med din
afgangstid, da den ikke nødvendigvis er den samme som sidste tog du kørte.
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