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Hej kollegor, 

Den senaste tiden har vi stött på utmaningar i vårt fortlöpande 

arbetsmiljöarbete. MTR är pressade av det ansträngda personalläget och har 

ställt in flera av våra möten, både de möten som MTR kallat till själva samt våra 

egna. Vi tycker att detta är olyckligt då vi anser att vårt arbete för en god 

arbetsmiljö inte skall vara mer eller mindre viktig beroende på personalläget. Vår 

förhoppning är att MTR har samsyn i frågan och att detta agerande inte kommer 

att sättas i system. Vi har alla spenderat mycket av vår fritid för att hantera 

frågor, vilket inte är hållbart i det långa loppet.  

Skyddsronderna gällande Infra har flyttats för andra gången, Områdeschef 

Anders Nordin har öppnat för att vi förhoppningsvis ska kunna genomföra dessa 

i början av Juni. Vi vill uppmana er alla att skriva rapporter samt att gärna 

kontakta någon av oss om det är någonting som ni behöver göra oss 

uppmärksammade på. Gällande infrafrågor så får ni gärna, i första hand, vända 

er till Cecilia Hansson (SEKO Lok), Johan Puka (ST) eller Elin Jacobson (SEKO 

Pendelklubben). Vi skyddsombud är måna om att ha ett bra samarbete, och då 

man som skyddsombud företräder alla kollegor oavsett facklig tillhörighet eller 

ej så kan ni givetvis kontakta vem som helst av oss. 

Vi har vid flertalet tillfällen påpekat för MTR att städningen av både Söd Depå 

och pausutrymmet i Söd lämnar övrigt att önska. Flera kollegor har påtalat 

bristerna för oss, främst gällande de högar av skräp som ligger på sidorna av 

spåren i Söd D, och som vi förare måste kliva runt i vid klargöringar. MTR har lyft 

frågan med Reneriet, och vi väntar på återkoppling. Vi önskar hjälp av ER i detta, 

skriv rapporter samt ta upp det med er GC. Ju fler av er som påtalar brister i både 

detta avseende likväl som alla andra frågor, desto större möjligheter ger ni oss i 

vårt arbete för att främja en bra arbetsmiljö. 
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