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Tanker og meninger i II iNFO" behØver

ikke å være NFO's offisielle syn.
Ettertrykk og sitat er tillat ved

oppgivelse av kilde.
rFORMANN HAR ORDET

.-

Når en får beskjed om å gripe en
fantasifull penn og i korthet

II slenge ned et eller annet" om

sentralstyrets virksomhet, får

HØsten êr over oss og al t blir
grått og trist, men jeg håper
ikke avisen bærer preg av årstiden. Jeg må innrØmme at saksen
har vært i bruk flere ganger
til dette nummeret, men da dere
alle er like flinke til å sende
meg stoff blir det slik.
Selv om min fantasi er god,
noen påstår også at den er
råtten, så hjelper ikke det,

jeg må benytte saksen endel.
siste''inr. vil bære mer preg av

Jeg håper innderlig at årets

at det finnes flere medlemer i
NFO enn de få som er her ved

r-

SASOSL-TS.

red.

unàertegnede problemer.

Hvorvidt det er manglen på
fantasi eller evnen til å fatte
seg i korthet som gjør det, lar
jeg andre få gleden av å uttale
seg om.

FØrst vil jeg si at de fleste
saker som S. Styret befatter seg
er av så seig materie at det kan
gå måneder, j a år, uten håndgripelige resul tater. Det ville
være, forhandlingsteknisk tåpelig,
å sette sakene ned på papir til
almén lesning. Derfor lar man

gjerne "info iS" lekke ut muntlig.

seLv når en"avtale"er bragt i
havn er det ofte lite smart å
briske seg på trykk. Det kan med-

fØre at man møter en mer irr i tert

motpart ved neste korsvei enn
nØdvendig var. uttrykket"stilletiende avtale" tør være kjent

for de fleste.

Nok om forfatterens problemer,

S. Styret 's er langt større, noe
som sikkert kommer til uttrykk
nedenfor. Autorisasjon, "L-check",
stikkord som forteller om årelang tautrekking, og mye vondt
blod. I dag har de verste stormkastene lagt seg og vi er nå med
i prosessen hel t fr~ planleggingsstadiet. "L-check mekanikeren" i
den form han ble presentert for
êss~~r .dØd og begravet, og selv
om CHAPLIN, nåvel.

Luftfartsverkets
tanker om saken har vært preget
av strØmlinj et terrotknikk og
kartbordsarbeid og lite forståelse
for argumenter fra terrenget, og

de som er loiáekj ent der.

Dette fØrte sam kjent til et møte
med Samferdselsministeren, hvor
denne forØvrig viste en imponerende
evne til å oppfatte en så inflØkt
sak, noe som gjorde at også han
oppdaget differansen mellom kart
og terreng. Det offentlige er nå
informert i tilfelle det skulle'

blåse opp igjen.

Som nevnt i en artikkel i et
tidligere "iNFO" er en av de
største faremomentene tilstede
ved et skiftbytte. Det burde vel
derfor være Ønskelig at overgangen
mellom N. og, D skift foregikk
uten at trafikken ble berØrt.
Dersom D-skift begynner 0620 kan
de gå rett på tarmac for å ta
hånd om trafikken med en gang.

Trette og sli tne nattarbeidere

~a~ derved ~å ~il en vel fortjent
hvil, uten a matte legge veien
om tarmac.
forts. side. 8

Som de fleste sikkert har oppservert
har våre kiea~~~rker ankommet. Det
henstilles til medlemmene om ikke

å foreta "villklistring'~

En av gjengangerene våre er
kravet til e. og U. fondet.
I ca. to år har vi med utallige

telefoner og brev forsØkt å
trenge inn i byråkratiet. Vi
har nu omsider bli tt lovet at
saken skal opp i fondstyrets
fØrste møte i hØst, trusselen
om rettssak hjalp kanskje ?
Vår mangel på interesse for

årets tarifforhandling har fal t

noen tungt for brystet og avsted
kommet lokale lØnnsforhandlinger
av uvant karakter, i det SAS
gjerne vil at vi skal ha den så
meget omtal te "50 Øringen", og
vi sier : Nei takk:
Utenlandsavtalen står for fall

og hva som skj er under de

forhandlingene vet knapt nok

skj ebnen.
Fra et sentralstyrt synspunkt
lever ikke NFO noe kjedelig liv
selv om fruktene ofte høtes

sent.

JiG i

ENDRING AV ARBEIDSTIDEN VED TS-E?

Arbeidstidene på skift er som
kjent: D 0700-1530, E 1510-2350,
N 2330-0720. Denne inndelingen
har bestått i en årrekke, uten
forandring ,men det er dermed
ikke sagt at dette er den beste
inndelingen. Mange av de ansatte
på ski ft kan tenke seg å begynne
tidligere. Ved å begynne 40 min.
tidligere på alle skift, vil man
da ~ved å slutte tilsvarende tidligere oppnå en rekke fordeler.

La meg nevne noen.

HVA BETALER VI FOR?
Qet jeg tenker på i den anledning
er landingsavgiften. Bare for
SAS er dette millionsummer hvert
år. Hva har så vårt selskap
igjen for denne avgiften bortsett
fra ATe. Nå har jeg svært liten
erfaring fra andre plasser enn
FBU, men dersom situasjonen er
den samme over alt i Norge, er
det ikke rart at vårt selskap
synes det er dyrt å ha hjulene på
bakken. Det en?ste som blir utfØrt
her er brØyting om vinteren og
feiing av RW. når dette virkeTig
er påkrevet. Flyenes parkeringsplasser blir feiet to-tre ganger
pr. sommer ellers skjer ingen
ting. Hvorfor har vi ikke en
"Fire-figther" st .by på tarmac?
Jeg er ganske sikker på at det
vil ta minimum 5min. fØr vi har
en brannbil på tarmac om noe
skulle skje, og det er for lang
tid. Jeg synes at de selskaper
som traffikerer FBU burde stille
krav om min. en "fire-figther"

st .by. De fleste håper vel på

at ingen ting skal skje, men når
ulykken fØrst inntreffer kommer

al t på en gang og i de fleste

tilfeller ender det med katastrofe.
Når det gjelder tarmac ser den
ut som en sØppelfylling
det meste av sommeren så jeg
synes at Lufthavnens folk burde
feie oftere. Jeg synes i det
hele tatt at STATEN burde yde
mer til de som betaler denne
skyhØye landingsavgiften.

T. T.
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N. F. O. I M0TE MED SAMFERDSELSMINISTER ASBJ0RN JORDAL.

MØte var kommet i stand etter
initiativ fra N F 0, idet man
Ønsket å drØfte den fremtidige

autorisasjon av flyteknikere

og flyverksteder og med referanse til NFês brev til Samferdselsministeren av 25.mai 1978.
Formannen i NFOs sentralstyre,

J. Giæver, innledet ved å utdype

NFOs syn på Lustfartsverkets
poli tikk, utspill angående
verkstedautorisasjon og fremtidig godkjennelse av de enkelte
flyselskapers vedlikeholdsorganisasjoner, hvor selskapene

sel v Ønsker myndighet til

internt å godkjenne sitt eget
tekniske personell. Han hevdet
at ved å fjerne det offentlige
ansvar i kraft av det personlige
sertifikat, ville man redusere
den enkel tes fagineresse og
ansvarsfØlelse. Han henviste
til enkel te saker og eksempler
for å belyse NFOs synspunkter.

Det ble stilt spørsmål om disse
var å betrakte som forskrifter.
SØraas pressiserte at Aie~er
kun er orientering og informasjon
fra LV og ikke no

en form for

forskrifter eller arbeidsunder-

lag.

Samferdselsministeren påpekte
at LV ved endringer av for
skrifter og bestemmelser som
berØrer vårt yrke og arbeidssituasjon, fremlegger disse for
organisasjonen til uttalelse
og hØring, slik forval tningsloven foreskriver. Han henstil te
videre LV om å ta kontakt og
sammarbeide med NFO ved utforming av forskrifter og bestemm-

elser.

SØraas," ,LV, frernhevet at luft-

fartsloven ikke er forandret
og at det ikke foreligger
planer eller er behov for å
forandre denne. Sertifikatbestemmelsene er også uendret
og han refererte til bestemm~
elsene fra 1963. Det ble også
uttrykkelig fremhevet at disse
fortsatt var i kraft.
Samferdselsministeren ville
vi te om det var arbeid i gang
med endringer av forskrifter,

og på hvilken måte disse be"-

handles.

SØraas bekreftet at det arbeides

med endringer og viste bl. a.

til avionikksertifikatet, hvor
forslag til forskrifter har
vært til hØring.
NFO~s representanter viste her
til LV~s meddelelser i form av
Aie~er 0.1. hvor det gis påbud
og rettningslinjer for flydrift

og vedlikehold.
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Her ser vi formannen iNFO
i samtaZe med samferdse Zs-

ministeren.

FRA "TECH LOG" HAR VI SAKSET

DYRT LEKET0Y I DE H0YERE

F0LGENDE ARTIKKEL.

LUFTLAG.
Det bri tiske flyselskapet B. A.

SVCIO-Nos. 2 and 3 Engines ran down-All 8

ved å benytte eoncord-flyet,

Booster pumps off

While passing through FL300 for FL350 with
climb power, No.3 engine started to run down, a
relight was unsuccessfuL. Immediately afterwards No. 2~engine also ran down. The Capt~_i?

had descended to FL290 to maintain speed

when the First Offcer called 'booster pumps' as
all eight pump switches were off. With all pumps
on, successful relights were made.
Whilst taxying out for take-off (Taxi check

completed) the aircraft was instructed to return
to the ramp for immigration purposes. 'After

landing' check was carried out. When on
chocks Nos. 1, 2 and 3 engs. were shut down to

avoid refuelling. Immediately this was done the
problem was sorted out and aircraft cleared for

departure. The shutdown check had not been
started so the E/O relit the other three engines

again, via the crossbleed start (no ground

equipment on hand) and the F /0 recommenced

'Start check' from item 'Start Engines' (as

tapte ifjor 170 mill. kroner

gikk det torsdag fram av sel~
skapets årsrapport. Selskapet
vil derfor be regjeringen om å
finansiere ytterligere tap
selskapet har ved å holde det
fransk-britiske prestisjeflyet
i luften. British Airways kunne
likevel vise til et overskudd
på 180 mill. kroner etter at

let

skatten var trukket, men tal

hadde vært dobbel t så stort om
ikke selskapet hadde må ttet
bære tapene fra eoncorde.
I lØpet av to år har selskapet
hatt et tap på 250 mill. kroner
på flytypen, og formannen i
selskapet sa at han ikke regner
med at flyet noen gang kan

dri ves med overskudd.

No.4 was already running). As a result of this
procedure the booster pumps were not selected
on.

The Captain considers that although the

E/O's scan check should have picked up the
omission, procedures require revision to avoid a
repetition of this occurrence and suggests either
inserting 'booster pumps' in the 'taxy' or 'before

take-off' check, or emphasising that when any
engine is left running the starting check must be
recommenced from the first item.

BRAATHENS SAFE 0NSKER SEG

ST0RRE FLY.

COMBI -JUMBO OSLGEN-NYC.

Fra og med 4. nov vil vi få
ukentlig rute mellom STOGEN-Nye, og retur med B747-

e~mbi. Ruten vil være Østgående
pa lØrdag, og vestgående på
sØndag. Samtidig som frakt~
k~pasi teten Øker fra 25-30t.
til 40-45t. vil denne ruten
også gjøre det lettere f~r pax
fra Østlandet å komme til Nye.
BGO, som tidligere har hatt
dir. rute til'd.Q~ fra Nye vil
ikke få dette kommende sesong.

Braathen ønsker seg et større
fly som med tiden kan avlØse
F-28, da denne snart er for

li ten. Vi har kikket li tt på

Boeings nye 767, som vil få en
setekapasi tet på omkring 200
sier Jan Gard i B. SAFE, men da
dette flyet ennå ikke har vært
luften må en jo si at det er
langsiktige planer vi steller

med.
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FRA "INFoRuM" HAR VI SAKSET

SVAR:

F0LGENDE:

eAPTAINS TRAVLE IN FIRST eLASS
In response to your eabin report
from Einar Eide we would like

PASSIV OVERFØRING AV FLYKAPTEINER

PÂ fie.

Følgend oppfatning er generell
og fra mitt synspunkt kostnadsbesparende for SAS.
Det snakkes ofte og mye om

sleskapets store utgifter, at

må tehold, innskrenkninger og
besparelser er nØdvenig. Det
forbauser meg derfor at vår
øverste ledelse finner det
riktig at flykapteiner i et
hvert tilfelle skal reise fie
ved passiv overfØring.

Ved pas s i v overfØr ing av kapt.
på rute med servering, lastes

to point out that travel in

First elass with full first class
service is a company policy for
men t pers one L ,
its top manage
to which category our captains
belong. We fully support this
policy as a means to further
compensate for the high respons-

ibi li ty these people have in

the successful running of the
company, and I hope that you
are able to give them service
on board without detriment to

the service in the tourîst class.

The cos t in vo lved is no t very

det f. eks. full t oppsett med

great when compared to the cost
of the decisions that this cate-

mat til 4 fie (standard) selv
om det ikke er booked en

gory of pe rs one L have to make

eneste betalende fie passasjer.

Dessuten må jeg som purser
avgi en A/S til å opvarte et
crewmedlem på fie alene, selv
om jeg kan utnytte denne A/S
for å gi betalende" y/c~~ax
enda bedre service, såvel som
service på company pass.
Kapteiner må gjerne fortsatt
få adgang til å si tte på fie
ved overfØrsel, men det bØr
lastes y Ie mat i de tilfelle
hvor det ikke er bokked betalende
f/d passasjerer. I tilfelle
som nevnt vil det være kostnadsbesparende med y/c mat, og den
ekstra service som kan ytes,
bØr fØrst og fremst tilkomme
betalende passasjerer som er en
av våre inntektskilder på våre

.flyruter.

Takknemlig for svar.

z z ze

~ - ~~::~
--

~~~-

--~ - __ -r /'
No man-made mechanism is better than
the man who rum ;t.

on behalf of the company 3 in
their dai ly work.
Best regards3

LENNART SJØBERG.
ps. uthevelser er fortatt av

iNFOs red.

Redaksjonen i "Inforum" har avstått fra å kommentere innlegget,
men det gjør ikke vi.
KOMMENTAR FRA "INFOs" RED.

At Einar Eide er en fornuftig
mann er det vel ingen tvil om,

men at Lennart S j Øberg ikke

deler Eides syn går jo klart
frem av svaret han gir.
Men jeg må få lov til å si at

L. S. tar munnen godt og vel

full i si tt svar. Top management personel, high responsibili ty and successful running
of the company, hvorfor består
ikke SAS bare av "captains"?
Det ser ut til at al t annet
personel er overflØdig og at
det er denne "kategori" som
"driver" selskapet både
"ansvarsmessig", "Økonomisk"
og med "suksess". Jeg synes
det er synd at L. S. fremhever
denne "kategori" til de grader
for i et "company" som dette,
er vi alle avhngig av hverandre
for at det store hjulet skal

holdes igang.
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Det er nok så at
det er "top management personel"
vi har med å gjøre, men jeg
kan jo bare nevne for L.S. at
det tar' minimum 4år å utdanne
en flytekniker, flygere
derimot utdannes på 18 mndr.
Det at en flyger så får flere
striper etter som årene går er
jo deres måte å avansere på.
Vi flyteknikere har også vår
må te å avansere på, nemlig fra
kjeledress til lagerfrakk, men
det står ikke noe skrevet om
at en som har avansert til "lagerfrakk", og som skal ut på en
jobb skal sitte på fie.
Så var det "stars and stripes"
på f/¿~ hvorfor i allverden skal
det være forskjell på crew i
overføringshensende, enhver som
skal utfØre en god jobb bØr være
skikkelig uthvilt enten han/hun
har 4-3-2-1, eller ingen striper
så demokratiske bØr vi være.
NEI, L. S. idag er det ikke noe
som heter "LOFTENS HELTER" lenger
vi blir alle satt til å gjøre
vår jobb og med en hver jobb
fØlger et ansvar, stort eller

INFO i s L I LLE N0TT i
Interessen for iNFOs sommer-

nøtt har vært enorm, kun en
eneste lØsning har kommet til

redaks j onen . Elyene vi hadde

valgt ut var: Mercure 100,
Tui44, e-130 og F-28.
Selv om vi ikke fikk noen
respons på forrige oppgave
gir vi oss ikke, så her kommer
en ny: Hvilke flyer dette:

li te, j eg synes du bØr glemme

glorien om ekelØv og fire striper
og heller tenke på jobben.
E. E. har fulstendig rett i det
han skriver, vi vet alle hvor
vanskelig det er med Økonomien
i dette selskapet, ikke minst
vi på den tekniske siden får

LØsning sendes iNFO§ red.,
innen 31/11.

merke dette. Jeg støtter E. E .

fullt ut og jeg tror også flere
av våre kapteiner støtter hans

syn.

red.

ARB. T I DEN VED TS-E :
Dagskiftet ville ved
å slutte 1450 unngå den stadig

Økende grad av kØproblemer i

trafikken. E-skiftet vil kunne
slutte~2310 og på denne måten få

en bedr,e nattesøvn og derved bli
mer n.o.:l.aqt. :~_dagen derpå". -

Dette betinger at N-skift må
begynne 2250. For mitt vedkommende
og mange med meg~ er den nåværende
situasjonen at den siste timen
fØ~\ man skal på N-skift fØles
bortkastet. Resten av familien
~ar ~ått ti~ sengs og selv går
Jeg a ser pa klokken fordi jeg
vet at jobben venter.
I mange andre bedrifter går nattskift fra 2200-0600.

d

En forandring av arbeidstidene
One of the things that set people apart is-that some
" of them refuse to call their mistakes lessons.
side 8

på skift burde være en oppgave
for NFO, i s amarbeid med de andre
foreningene for å Øke "?" trivselen

på arbeidsplassen og i pri vatlivet.
"Kiddi "

UN ION -NEHS ~

Vi tok i april opp med bedriften
diettspørsmålet ved arbeid på
GEN. Det er nå bestemt at GEN
likestilles med tj enestereiser
til andre stasjoner.

Fas tlØnns forhandlingene

ventes ferdig i lØpet av -78.
En eventuell avtale skal god-

í*l

kjennes av; medlemmene.

Den tekniske opplæringen
er etter vår oppfatning av
ledelsen nedpriori tert og vi
har derfor tatt dette opp.
Vi mener at etterutdannelse
ikke må settes til side som
det nå er gjort. Vi må også
kunne få utdannelse på flytyper
som ikke i Øyeblikket er aktuell
på den stasjonen en er. Dette
for at alle skal ha mulighet
til å fØlge med i den tekniske
utviklingen, og derved ha

mulighet for andre stasjoneringer 0.1.

Vi har tatt opp problemet
som fast innenlands stasjonerte
har med å kunne få forflyttning,
da det i mange tilfeller kreves
at stasjonen besettes av en ny
fØr en kan få ny stasjon. Vi
har påpekt at det her må legges

større vekt på ansini teten.
Bedriften påpeker de store

Økonomiske konsekvenser dette
kan medfØre, men vil være med på
diskusjoner for om mulig å
komme frem til ~n lØsning.
Bruk av natt, søn-og helligdags arbeid har hatt en Økende
mengde og vi har tatt dette opp

med bedriften med henblikk på ~,

den nye arbeidsmiljØloven. Dette
for å finne alternativer, som
f. eks. å legge s tørre arbeider,
T.O. osv. til dagtid.

LØnnsgl idnings forhandlingene

er i skrivende stund ikke ferdige
men SAS' s tilbud er ikke godtatt.
NFO avd. SAS formann var på
stasjonsbesØk sammen med TS avd.
leder S. Andersen den 22-24 aug.
Det var i denne omgang KKN og
LKL som ble besØkt. Hensikten var
å se på arbeidsforholdene og å få
samtaler med de ansatte.

HURTI GARBE IDENDE KOMITE ~

Vi har kommet et godt stykkke
utpå hØsten, og snart er snebygene over oss og hva har hendt
siden sist vi hadde hvi te vidder?
Ingen ting, vi skal forsatt ha

ubrukelig kj eledress og frakk.

Er det ikke på tide at vi som
jobber ute snart' setter makt bak
våre krav? Jeg synes at den

komi teen som har med vå'rt arbeids-

tøy å gjøre snart blir en ute~
arbeidende komi te, slik at de
også blir klar over hvilke forhold vi arbeider under til alle
årets tider. Det kunne hende at
"gjengen" oppdager at det finnes
mer enn "teak og tepper" i SAS.

T. T.

NY SJEF.
Siden forrige nr. av iNFO har
SAS fått ny toppsjef, det er
svensken earl-Olov Munkberg
som nå har overtatt lederstolen
etter K. Hagrup. Vi hilser vår
nre toppsjef velkommen og håper
pa et godt sammarbeid i kommende

år.

red.
(
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ER DETTE NOE FOR DERE SOM
STELLER MED VART SELSKAPs
0KONOf1 I ?

Funksjonær- rasjonalisering har
gi tt gode resul tater på Kongsberg

Våpenfabrikk. KV har de to siste
årene vært inne i en vanskelig
periode, hvor man har sett

markedssi tuas jonen forverres på

grunn av konjukturene og KV~s
konkuranseevne, samtidig som
bedriften har stått over for de

meget krevende forberdelsene

til store oppgaver som flyprosjektene. De vòksende oppgaver
har fØrt til Øket behov for
folk på funksjonærsiden.
For å lØse disse problemene
engasjerte KV konsulentfirmaet
AsbjØrn Habberstad A/s, og idag
vel ett år senere viser det

r'

såkal te Habberstad-prosj ektet

r-

positive resultater for bedriften
Gassturbindivisjonen lØser i dag
store oppgaver med færre funks.~
jonærer enn for ett år siden,
funksjonærstyrken i mekanisk avd.

på forsvarsdivisjonen er på vèi

nedover, kvali tetsavd. på forsvarsdivisjonen lØser større
oppgaver med samme- antall ansatte
og endelig har datadivisjonen
redusert funksjonærstyrken siden
ifjor. Dette skyldes ikke bare

Habberstad-prosjektet.

Like viktig er det at den hoZdn-

ingen 80m sa at bãre~..man.-":ßiJ~1;T.
fZere foZk3 og som synes å' --

hers ke før 3 nå er endre t.

/'

En stor del av æren tilfaller
også dem som har vært villige til
å flytte på seg og påta seg nye
oppgaver, heter det i artikklen
i KV-nytt, hvor det presiseres
at rasjonaliseringsarbeide av
denne art er det beste verktØy
for å oppnå lavere omkostningsnivå og bedre ~br~k av penger.

/"

ARB I EDSMENGDE OG AVL0NN I NG.

LØnn for strev er det noe som
heter, det er det vi opplever
her i selskapet. Det har vel
neppe noen gang vært så mye å
gjøre om nettene som det har
vært denne sommeren.
En god del av dette arbeide
skulle vært utfØrt i Stokholm

men p. g. a. den nye ferieloven
i Sv~rige ble de nØdt til å

s'l'~.:f.jja seg arbeid som så ble
óverført til Oslo. I Norge har
ingen slik ferie19v som gjør
det nØdvendig å overfØre arbeid
til andre baser. Her har vi bare
en "NY" arbeidsmiljØlov, som

egentlig forbyr na ttarbeid,

men med visse untak. Når det

gjelder oss er untaket fullstendig, "Ah takk for det".

Det er ingen her som er imot
å arbeide, men det kan bli for
mye og det har det vært i
sommer. Men uansett, alle fly
blir ferdig til å gå på rute
til bestemt tid. Hva så, vi
gjør bare jobben vår til vanlig
lØnn. Andre bedrifter blir pår
lagt å redusere nattarbeidet,
men lØnnen forblir den samme.
Vi, som får Øket arbeidsmengde
går også med samme lØnn, dette
er dagens demokrati og rettferdighet. Det skulle være morro
å se:iEfre der oppe"' etter fire
netters jobb, hvor du neste ikke
unner deg matpause for at flyene
skal være ferdig til morgenen.
så etter endt jobb setter du
deg ved rattet og kjører hjem,
enkelte opptil 8-9 mil.
Akkurat på hjemveien tenker du
vel ikke så mye, for da går
det meste på gammel vane, men
når du har fått deg 3-4 timers
sØvn da er du såpass at det er
bevegelse i de små grå igjen

og du spØr deg sel v, hva har

jeg igjen for dette? Det er
ikke mye vi forlanger, men når
enkel te misunner oss våre feriedager og langfri, ja da vet jeg
ikke. Jeg håper at vi ved neste
lØnnsoppgjør møter noe mer
forståelse for våre krav, krav
som aldrig har vært eller vil
bli urimelige.

-, .
"

T. T.

~,-::?
NFO har inn Zede t de ZokaZe
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ZønnsforhandZinger med SAS.

DETTE GJELDER OSS ALLE.

Nåf vi nå endelig har fått en
del nye verktØykasser på TS,
ville det være fint om disse
ble behandlet på en skikkelig
måte. FØrst og fremst, bruk
verktØyet på en slik måte at
det ikke til stadighet er
deffekte piper og nØkkler å
finne i kassene.
Og så, renhold av verktØyet.

Vi opple. ver stadig at det verktøyet som finnes i kassene er

full t av fett og ski tt.

Vi har fille-kasser, så hvorf8~
ikke ta med noen filler slik at

du kan tØrke av verktØy og ut-

(

styr når du er ferdig med jobben
Det er ikke en f lymekaniker

verdig å ha så dårlig orden og
renhold når det utstyr som det
vi stadig opplever her.

T. T.

(

~

Her ser vi en skiftZeder
i samtaZe med en av

Zinjestasjonene.

ARBEIDSVILLIGE! MEN?
Sommeren er over, og al t gikk
bra ? Hvert år, dukker de opp,
ferie~.avlØsere på KR, som ikke
får opplæring i noen ting, ikke

engang kjØring på tarmac.

Det må vel bare tilskrives
flyteknikerens go
de vilje at

ikke al t stoppes. AvlØseren er

~~~§~~'

arbeidsvillig, men hva hjelper
det, han blir jo satt til alle
de oppgaver som en erfaren stuér
har, og det kan ikke gå bra.
Det må kreves at et stuérlag
ikke svekkes til de grader at
det kun er~laglederen som er av
de faste, noe som vi erfarte
flere ganger i sommer. Dette
legger et meget sterkt press

på laglederen for han skal jo

til en hver tid sørge for at
lossing og lasting foregår
etter oppsatt plan, pluss at
han skal fØlge med ved event.

(

push-back. Burde ikke vi,

c
Oppfrisking av guZe striper

e r en vik tig j obb for hangar-

personeZZet.

sammen med laglederene ved KR
kreve at samtlige avlØsere får
skikkelig innfØring i jobben,
fØr de blir sluppet lØs på

tarmac?

T.T.

NY -ANSETTELSER i

ARBE I DST0YKOM I TEEN.

Etter en tid som fungerende
skiftledre på sk. 2 og en tid
som skiftleder-avlØser, har
nå Hulås bli tt leder av sk.3

Endelig skal vi få være med.
NFO har fått lov å stille en
representant til arbeidstøykomi
teen, og styret har vålgt
Magne Johannessen BGOOM som
repr., varamann F. Berentsen,
også BGOOM. Vi håper at det nå
vil bli mere fart i de saker
som gj elder NFO.
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organ for interne

Salat - tråkkeres
gOde giedesdrap

fOr bund,

og

rase r i u t b r u d d.

~nsvarl. red.mek. og vicepresident ISF: Tom Skalle

A-300 KURS.

BLADET "TROMS0"s UTSEND~E
I VADS0 MEDLEM I SALATTRÅKKERNES FORBUND ?

Fly måtie-nødlande!
I

men forhjulet lot seg ikke

i Av Jonny Hansen

reparere. For A unngA antennelse
da flyet tok bakken, ble derfor

skade da et Cessna-fly
I Ingen personer kom ti

hell' flyplassen skumla¡Új Den ene
av de to i eyet ,satte seg sA langt

i måtte nødIande på Vadsø

.

Iufthavn i går ettermiddag.

, Flyet fikk problemer

i med at hjulene ikke Iåste
~ og hele rullebanen på

bak som overhodet mulig - sam-

tidig som all bagasje ble flyttet
bak for at tyngden ikke skulle"
ligge pA forhjulet. Det var en viss

Fritiden kan brukes ti Z

spenning blant bakkemannskap-

så mangt.

da Cessna-flyet gikk inn for
Vadsø flyplass ble derfor ene
landing ved 16.:iO-tiden i gAr etter-

I skumIagt før flyet . fikk

middag, men det hell' forløp uten

I som
Under
prøvde feilen
de to
varflygingen
i flyet A reparere

uten at skader oppsto, og like etter
nødlandingen var man i gang med
à reparere feilen som viste seg Aj

.landigstilatelse.

dramatikk. Flyet kom trygt ned

stamme fra en delledninger som
ordnet
de to bakerste
hjulene,
.1de
som
var oppstatt.
Via en luke
fikk

~o

En hilsen til Jonny Hansen,
for hans oppf innsomhet

~
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MANNSKAPS MANGEL!

ble oppdaget ved 14-tiden. .

DET
ER

DIN
oppgave å skape

SAMHOLD
r"
MEDLEMSKA

~

i,-,,_I\

Norsk Flytekniker Organisasjon,

Boks 60 f
Oslo Lufthavn

Jeg er interessert i medlemskap og ber derfor om ¥tterligere opplysning om
NFO.
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