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FORMANNEN HAR ORDET_

selges. 32 av de eldste DC-9
selges. LEASE-BACK er fellesnevneren. DC10-10 fra Delta
Airlines (amerikansk registr-

(enda litt til)

En arbeidsgruppe jobber med
saken, og et oppfølgingsmøte

Representantskapsmøte er avholdt på Holmen F jordhotell den 30. og
31. januar -88. Ingen store endringer ble vedtatt rent organisasjonsmessig, bortesett fra at en sentral kontortjeneste, bemannet

vil bli avholdt den 25/3. Det

erte), del' British Caledonian
skal ha heavy maintenance. Vi

er spesiel t beregningsgrunnla-

get ved innrappoertering til

har grunn til å tro at det

Folketrygden og UNI tilleggsforsikring som antas å ha vært

ter of intent". DC-10-10 har

Når det gjelder valg, benytter jeg anledningen til å ønske en velkjent NFO-personlighet velkommen som Sentralstyrets organisasjons-

ikke centergear.

sekretær, Egi 1 Førrisdal fra SAS.

Vi ser j 0 en del problemsti 1-

Første halvårs vesentlige aktivitet er naturlig viet vårens hovedtariffrevisjon. Vi har pro dato fått en midlertidig inntektslov,

med sekreteriatsmedlemmer, er planlagt real isert første hal vår -88.

25. mars viI bli inngått "let-

for lavt.

SAS COMMUTER

1 inger fra vår sektor, som

Etter lang tid (1 år) er det
nå kommet til enighet mellom
respektive organisasjoner og

vi er sikker på våre kollegaer
på den kommersielle side over-

etabler ing av dette commuter.

norske teknikere (sertifiser-

hodet ikke ser. Spes i e 1 t ten-

SAS om forutsetningene for

kes her på FAA godkjennelse av
/'

ing). Da det er meningen å

Vi har grunn til å tro at det-

(

ha disse i trafikk fra desem-

bel' -88, bør nok dette forsø-

te viI bli en "seIvstendig

juridisk enhet", Iokalisert i

kes løses raskt.

tel'. En europa-del og en virk-

somhet in-norge. En anbefal t

grep. I skri vende stund er ikke lov om inntekts og utbyttestopp
endelig sluttbehandlet i Stortinget, og jeg føler meg overbevist
'om at norske flyteknikere ikke viI tape sin innflytelse på lønns og
ER I K THRONDSEN

skal disse flyene inn på skan-

dinavisk register.

innstil1ing fra SAS Airline
ti 1 styret i SAS vi 1 i sl ut-

ten av mars gi det definitive

PENSJONIST
Herul f Asbjørnsen OSLTS-E/1,
har gått over i pensjonistenes
rekker etter oppnådd alders-

oppstartsignalet.

Det ser ut som om at det har

KJ ÆRE LESER

bli tt en tradisjon, i forbindelse med avtalespørsmå 1 i SAS,

grense og vi ønsker lykke ti 1.

Lenge siden sisto Jeg går ut i

at det skal være problemer.

NFO. A VD. SAS NYTT KONTOR

nummer 4-87 uteble. Som nevnt
i siste utgave skyldtes dette
et lengre kursopphold for un-

Det er det også denne gangen.

fra at juleribba ikke satte
seg i halsen, sel v om INFO

Etter mange, lange og trange
år, står vi nå foran et vemo-

Det å finne frem ti 1 hvem som
skal tegne og innestå for av-

dig øyeblikk. "Rugekassa",

dertegnede.

"Stærkassa", "Bodega'n", "Kvi-

taleprotokol leI' på bedri ftens

sten", mangt et uttrykk har

Grunnet et feilskjær imine

vært benyttet om kontoret i 6.
etasje. Nå skal det flyttes!

vegne er tydeligvis et følsomt

tema og skaper usikkerhet om

de man fører forhandl inger

postrutiner, fal t et innlegg
fra Jan K. Langebro ut i for-

Datoen er satt foreløpig til

rige nummer. Med bakgrunn i

ca. 24. april. Vi har fått

med, virkel ig er representantel' for selskapet. Sanksjonering og reforhandlinger av and-

mitt "mas" om stoff, er dette
nærmest utilgivelig. Jeg bek-

tildelt 24 kvadratm. i 1 etg,

i det nye personalhuset, i

re enn de man har ført for-

enden mot sjøflyhavna. lYloder-

handlinger med, kan ikke leng-

ne, lyse og trivlige lokaler

er godtas. Derfor må protokol-

bør kunne varsle om mer og
større engasjement i saker

len om SAS commuter, sl ik den

forel igger med forståel se og
intensj on, være det dokument
som dokumenterer enigheten

knyttet ti 1 våre medlemmer.

Ti 1 1 i tsmannsfunksjonen står

foran en interessant utvikl-

mellom partene om dette spørsmål. Vi håper derfor at SAS nå
rydder opp en gang for aIle i

ing, i et mi 1 j ø del' Norske SAS

Flygeres Forening og Norsk

dette uverdige forhold.

tur. Ni B-767 er bestillt med

Kabin Forening er våre nærmeste naboer over gangen. De LOorganiserte holder hus i femte
etasje sammen med IA. Vel, vi
holder på at en viss avstand

sett 34. AIle Scanairs DC-8

fornøyd.

SAS TEKN I SK

Store utfordringer står for

ytterligere opsjon på total t

bør det være, så langt er vi

\

\

lager.

Jeg har fått forespørsel om jeg viI "akseptere" innlegg fra personer som ikke er medlemmer av NFO. Selfølgelig viI eventuel1e innlegg

bli vurdert på lik linje med aIle andre. Eneste forutsetning er
at skribenten tilkjennegir seg med fullt navn og eventuel1t adresse
hvis jeg ikke kjenner vedkommende. Det er forholdsvis høyt under
taket hos oss og jeg viI betrakte innlegg fra "ikke medlemmer"

som en posi ti v innsprøytning.

På tross av inntektslov, høye renter, lave renter, mer skatt og
mannskapskrise ved min avdeling er humøret på topp. Ikke slik å
forstå at jeg ikke ser alvoret, men faktum er at bidragene til
INFO denne gangen har strømmet inn, noe jeg inntil nå bare har
opplevd i søvne. Kjempebra, fortsett med det og INFO viI overleve

1988.
Hvis trykketiden er på min side, sier jeg god påske. Hvis ikke,
er det for tidl ig å si god sommer.
RED.
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arbeidsforlhold i en årrekke uten organisert opposisjon.

-sisteEtter hva vi nå har forstått,

CPH men del t i to virksomhe-

som etter min mening fratar NFO forhandl ingsretten sentral t som
10kal t i 1988. For 1989 finnes små utsikter ti 1 bedring for oss som
fri ttstående organisasjon.
Vi holdt derfor en times pol i tisk streik mot dette offentl ige inn-

AVD.SAS INFORMERER

HVOR BLIR nET AV
HANGAREN?
I over 10 år har det fra TS
hold vært påpekt behov for en
ny hangar på Fornebu, og for
2 år siden val' saken kommet
så langt at den skul Ie

for for SAS-styret

MINST TO NYE VINTRE UTE
Resul tatet er uansett beslutn-

spørre: Er det normalt at SAS-

styret bruker 2 år på å fatte

endelig beslutning.

besl utninger i en sl ik sak?

HVA SKJER?
Hva har hendt siden? Hvor står

Hal' saken i det hele tatt vært

styret? En ting til: Denne (
gang

Dette er ikke bortkastede
penger en

ten hangar

(

på Fornebu/Gardermoen el leI'

Arlanda. Hvorfor Arlanda? Jo
fordi den nye tekniske sjefen
Krister Kalin fremfor oss har
påpekt at det er behov for en

I det siste nummeret av INFO,
brakte vi en oversiktstegning
av hvordan det nye hangarbyg-

utøking av hangarkapasi teten

bygd, kom ti 1 å se ut.

grunnet med at ARN får flytypeansvaret for B-767. Vi

Som vi også kunne meddele

på Arlanda, sannsynl ighvis be-

efterpå komme å kreve mer
hangarplass til egenproduksj-

on. Til det ble det svart at

Sikkert ikke. For oss som
jobber på Fornebu, hvor 60%
av al Ie overnattende fly må
sjekkes/vedlikeholdes uten-

evt. hva slags hangar.

Jeg teller minst 7 spørsmåls-

tegn i innlegget og synes
det er på sin plass med en

redegjørelse fra det skrivebordet som sitter med saken,
gjerne i INFO. Jeg kan garan-

ring på 2 år, og bare 4 månedel' efter den tredje utredn-

tere spal teplass.

ingen. Hva skal dette være
godt for? Jeg viI kalle det

~

trenering.

4

noe vi ikke er bortskj emt med.

et sol id og posi ti vt inntrykk,

Gledel ig val' det å få hj emløn-

mer. "Norsk Standard" 1 igger
til grunn, det ble NOK 900,-.

Dette har fal t våre svenske
kollegaer tungt, da de ikke
erholder dette "vekslingsgebyr". Man har ihvertfall ikke

6 april. Et internasjonalt ut-

kommet ti 1 en ighet så langt.

Det som bl ir problemet fremover er utvi 1 somt å få SAS ti 1

dalende gratis. Her må det ti 1
(

"koster" for mye i motsetning

har SAS invi tert representantel' for f lyteknikerne fra res-

målbevisst gjennom flere år.
BRANNSLOKKING

i løpet av april -88. Jeg

TS, med krav om ny behovsvurdering. Den fjerde behovsvurde-

tifikater. Det er en kjennsgjerning at innen Europa er

ti 1 10kal t ansatte. Imidlertid

ti vi tet er avhengig av om

har bl i tt sendt i retur ti 1

stående avtale. Forhandl ingsleder for SAS, B. Sandberg gav

stor tålmodighet og jobbes

kunne vi håpe på en byggestart

en

se er medlem av EF og antage-

å satse på skandinaver. Vi

det blir hangar/ikke hangar,

for noe undrde til at hangarsaken påny

produkti vt, endte med signert
protokol1 om endringer ti 1 be-

Treg materie men intet Kommer

saken nå gikk som den skulle,

sti 1 leI' meg del'

To dager med venting og Ii te

og manet samtidig til et ini-

krympet utgave. Det kan virke
som om hensikten ikke er å få

bare på TS. Arbeidsmiljø,
tri vsel og ikke minst effek-

Fergestad på at hvis hangar-

REVISJON AV UTENLANDSAVTALEN

innenfor EF.

Dette er en sak som berører
svært mange mennesker, ikke (

NY BEHOVSVURDERING!
På et møte i j anuar -88 håpet

gav en bred og fyldesgjørende
innføring i revisjonen av ICAO

stykket for planting i glass-

spill i Europeisk sammenheng
viI også bli forsøkt, da det
er viktig å samle flyteknikerne rundt en felles holdning

skal bli billigst mulig?

dørs.

gården!

legges en ny og vesentl ig

en funksj oneIl og effekti v
hangar som kan dekke noe av
TS si tt behov. Er målet at det

dette nok ikke val' så enkel t.

eralen Al f Nottingham, som

kjøpt trær til 30.000 kroner

Båndene er knyttet og et nytt

naden ti Ibake fra sluttbehand1 ingen i SAS-styret. Nå plan-

hangarer ti 1 Linj ef lyg, for så

nye hovedkontoret i Frøsundavik står ferdig og her har man

møte mel lorn f lyteknikerne i
SAS viI avho 1 des i STO den

i siste INFO, hadde Teknisk

så logikken i å leie ut SAS-

9 j elder. Som et appropos, det

forbindelse med NFO' s Representantskapsmøte. Dette første
møte val' meget positivt. Våre
kollegaer fikk treffe AEI gen-

nsdelen inn i "ordnede" for-

Di visjonsledelse trukket søk-

påpekte straks at vi ikke

og må s i opp folk. Det synes
som om budskapet ikke har nådd
hel t ut til de det virkelig

sertifikater en sjelden vare.

en gang ble

get, hvis det no

landsavtalen hadde vi som målsetting å samle representanter
for NFO, dansker og svensker.

1 ig det eneste land med "akseptabel" standard på sine ser-

K. Grønskar .

en havner

av at selskapet er konkurs

tiati v fra dansk hold, da dis-

en kan vi ikke skylde

på Luftfartsverket.

er sikkert er at det er bevi 1get penger til prosj ektering.

"fotfolket" får man inntrykk

Forut for revisjon av uten-

Annex 1, s i tuas j onen i Europa,

fremmet for behandl ig i SAS-

saken i dag? Det er det ikke
lett å finne ut av. Det som

f 1 å te. Når man snakker med

FLYTEKNIKERNE I SAS

Dette lot seg først gjøre i

ing at de neste 2 vintrene
må vi tilbringe utendørs på
Fornebu. Til slutt viI jeg

fremmes
for en

med investeringer i ny fly-

(Iitt til)

red.

r

pektive NFO avd. SAS, Service-

Siden nyttår har svært mye av

tiden gått med ti 1 å "bI i in-

klubben 537 og Svensk Transport ti 1 et møte 20. og 21.

miske situasjonen innen sel-

formert" om den rådende økono-

april for drøftelser. Dette er

skapet. Vi har vel vært klar
over at etter festen Kommer
bakrusen. Dette ser vi nå da
man med forskjærskniv skjærer
i stasj onsbemanningen. 200
funksjonærer skal bort. Dette

henvendelse 10. april-87. Det-

som en oppfølging av NFO' s
te ser vi meget posi ti vt på.

PENSJON

Som al Ie er kIaI' over, vi 1

Det vi reé 1 t snakker om, er å

tariffoppgjøret gi oss en pensjonsreform. Hvor god denne er
gjenstår å see Som følge av revisjon av utenriksavtalen, har
vi kommet i gang med en gjennomgang av pensjonsforhold. Vi
har grunn til å tro at SAS her

fra 11.1% til 13%, slik at man
ikke får for svak økonomi fra

mer. Et første møte er avholdt.

er i 1 Ie og vi føler med våre

kol legaer. Dessverre er det
slik at denne "snuoperasjonen"
har fått en noe gal merkelapp.

er vi 1 1 ige ~i 1 å rette opp

heve bruttogevinstmarginalen

skjevhetene for våre medlem-

(forts. neste side)

1992 og utover i forbindelse
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\

v/M.Arnesen

ti 1 en eventuell kostnadsøkn-

TECHNICAL TRAINING
Kapasi teten ved skoleavd. må
anses å være et stort problem.
Gjennom lengre tid viser kapasi teten ved OSLTH at avdelingen ikke makter å utdanne OSL-

kontra diett og hotel1utgifter

\

/1

ing for f lere instruktører

~~)d

samt produksjonstap viI være
marginale, ja kanskje til og

\

med vise besparing. Det er
akseptert at kval i tet starter

med opplæring, hvilket er et

grunnelement i utviklingen

basens behov. Når det 9 j elder

l7.'

av "egenkontrol 1 " konseptet.
Hvordan kan OSLTS/OM sikres
å oppnå den ønskede "Technical

elevplasser i CPH og STO har

OSL vært den tapende part.
OSL TH må settes i stand ti 1 å
gjennomføre kurs til de tideI'

// '.'

/,

,/' , .,-

på utdannelse? Sist men ikke
selv kan bidra med noe særlig
instruktørvikarer, fra en gruppe som al1erede i produksjo-

helt annen måte enn hittil.

Introduksj onsfasen bl ir ufor-

...'t ,.,

.:~J "

/

"

g

/' /'/. ,

minst, tro at produksjonen

u tdanne persone 11 på kommende
flytyper, dvs. teknologi på en

'-::'"

/Y(/
~./

Standard", fagl ig ekselens
uten tilstrekkelig tilgang

en krever. Produksjonen må være beredt til å
som produksj on

~

~

\ .. ~,.:,;:,~.: ~""

....:\.

:,\

~ ", "~:~:_,,,'ì ._-..,.,.

, \,

(

nen er sterkt belastet, ja

holdsvis lang som en følge av
at teknikerne ikke har fått en
tilstrekkelig utdannelse til
rett tid for innkjøring/familisering. Eksempler på dette er

da bygger man luftslott.

TS/OM har for Knappe ressurser
ti 1 produksj onsoppgavene sl ik

F-27, MD80 og sist DC9-51.

det er i dag. Overtiden med
ca. 800 til 1000 timer i uka

.///'.,' I',
"

fordel t på 200 mann fortel1er

OSLTH har erfaringsvis knapp

kapasi tet ti 1 å innfri de øns-

" -

sitt! Selv SPT viI måtte vike.

ker produksjonen har til kvalifikasjons og kompetansegivende kurs på DC-9, i likhet med

Mannskapsmangelen er et ti 1-

manglende kapasi tet ti 1 å for-

offentlige eller selskapene

ene SAS' s egne krav om brushup, videre TS/OM' s krav til å

har kapasi tet ti 1 å fyl Ie på
med skikkel ige fagfolk.

onskapasi teten på det nødvendige nivå.

Man står foran et vei valg,

--~.. ~

leggsproblem, del' hverken det

kunne opprettholde produksj-

del' en TH-avdeling med tilstr-

ekkelige og kvalifiserte ressurser er det eneste som kan
sikre at SAS fortsatt kan lig-

Ut over DC-9 har OSL måttet
kjempe om elevplassene ved de

andre skolene. Grunnet stats-

ge i tet internasjonal t på

teknisk standard. Ved ikke
å satse NA, vi 1 utvikl ingen

tilskuddsordningen i CPH med
minimum krav om 9 danske ele-

vel', blir det tilbake kun tre

gå mot laverekvalitet OSV,osv.

\'

i,
\

plasser til fordeling.

NFO 50 AR

OSL TH må bemannes og styrkes
slik at vårt behov for utdan-

Det skal vel nærmest et under

nel se på DC9, MD80, -51, B767,

ti 1 for at denne dagen nå vi 1
bl i markert i regi av NFO sen-

ATR-72 eller Dash 8 og sist

traIt. Vi i avd.SAS viI ta

ini tiativ til å drøfte et lok-

men ikke minst erstatteren for

DC9 (MD80-81 -82-83-87 el leI'

al t SAS arrangement. En aften

B737-200 og B737-400).

med "Gressholmen" og 50 begi-

venhetsrike år burde være et
interessant emne for såvel

Det må også ti 1 føres kapasi tet

unge som pensj onister. Dette

for videreutdannelse innenfor

ny teknologi som nye flytyper

viI bli lagt frem for Halvårs-

~/ ....-,.-""
..~~:.¡,~.;::-~,;, ,'~,

, //'// '

~.~~~;,;;1:~:l~;t..i:;f.';,t~,;:.....,. ". 10.

~ ,,:;;¿~~~~:\'" ~+-.r-""~~'" .' .

/' ,,/

,/

~~-~.-.'..

. ~~~~..

\\/ BlLLG.STê
.
ALTêRNflTiv?

møte som forslag eventuel t.

naturligvis viI romme.

(forts. neste side)

Dette er stort sett et enkel t

regnestykke, del' bl. a. hensynet
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UNDERSKUDD pA FLYTEKNIKERE
I 'lJSA

Dette val' et bosted som firma-

vi bodde på Gran Canaria og

et ~hadde ordnet fra Norge.
Crew bodde selvfølgelig ikke

Lanzarote val' som Hotel Gyldenløve og SAS-hotel let i Oslo,

del'. Men så val' det slik at
de tre dagene i uka vi måtte

tar jeg ikke munnen for full.
Nå val' det grei tt nok begge
steder, men det noe med forskjellsbehandlingen som setter

være på Lanzarote, val' det

den stedl ige agenten som ordnet med bosted og han innkvart-

Takket være et godt tips, følger det også i dette nummer en oversettelse i redaktørens språkdrakt av en interessant artikkel, hentet
fra et amerikansk tidskri ft. Denne gangen dreier det seg om behov
og tilgang på flyteknikere i Statene. Artikkelen sto på trykk i

erte oss selvfølgelig på det
samme sted som de andre Braathenansatte (les crew). Hvis

Aviation Week & Space Technology i november -87 og er signert Edward

standard mel lorn det stedet

seg litt fast i halsen. Jeg
vet at det er forskjell på

Kong Salomo og Jørgen Hatte-

maker, men er det slik i Bra-

jeg sier at forskjellen i

athen da?
Rol f Dybwad

H. Philips. Vi kan konstatere at det ikke er vanskelig å trekke
paraleller til norske/skandinaviske forhold.

Begynnelsen på artikkelen

sert elektronisk og mekanisk
utstyr. De får en bedre lønn

det i grove trekk handler

og flere fordeler enn det

legger j eg 1 i ten vekt ,på da

f lyselskapene kan ti Iby. FAPA

om hvor lett det er å ansette

I \ i .. ,---- . =-~,_c_.",.."...-c_..,.J

(

regner med at ca. 50% av de
sertifiserte flyteknikere i

cabin attendants. .l\merikanske

selskaper har ansatt flere
tusen i løpet av det siste

USA er ansatt i ikke-luftfart
relaterte jobber. Disse fore-

året og har problemer med
å følge opp den nødvendige

trekker en mer innbringende

skoler ing av disse.
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~l I ", 1I _" ,'.,

(

, , ' ,. 'f-'1 r :~- \

I l""\".r..":~",:"',:.~w, .l..'*",,,~l~.t \ ,oi-'..~. i"" ~"""".~~'" -:'; ,

. ", ..,!

~:~' " ~' i " ~~ , " .,
~ '¡

(

,,~..

still ing i bransjer hvor deres
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allsidige, høye tekniske bak-

grunn er en nødvendighet og

BEHOV FOR 50.000 FLYTEKNIKERE.
Inntil nå har personellmangel

II

et krav.

i amerikansk luftfart stort

tel', men både internasj onale

og lokale selskaper begynner
nå å få problemer med å opp-

~

r"
'.,\
(
i, ,,",
- -~,\i
\

MANGLER SIVILT SERTIFIKAT.
Når mul igheten byr seg, verver
selskapene teknikere fra for-

sett bl i tt fokusert på pi 10-

svaret. Disse har en god ut-

drive kvalifiserte fly/avionicteknikere. President of

dannelse og erfaring, men

mangler sivilt sertifikat.

både evner og kunnskaper ti 1
å arbeide på kompl iserte sys-

ii;
s.. '.
~: .

selskapene frem til 1997 er
50.000 flyteknikere. Fordi

temer som er vanl ig for tunge

A/P (airframe & powerplant)

sivile fly. For å løse dette

\ii

problemet, vurderer selskapene
å ti Iby kursprogram som skal

ii !::ItI:;

jetfly, kan de p.g.a. dette

ti 19angen av sertifiserte

ikke utføre maintenance på

teknikere med erfaring fra

tyngre fly idag begynner å
svikte, regner FAPA med et

gi de ex-militære muligheten

ti 1 å skaffe seg et A/P serti-

underskudd på nærmere 40. 000
A/P teknikere i begynnelsen
av 1 990-årene. Det totale

fikat utstedt av FAA.

antall sertifiserte flyteknik-

FL YSELSKAPENE HJELPER SKOLENE.

ere i Amerika er ikke kjent,
men FAA's statistikker viser

Det økende behovet for teknik-

en nedgang i antall ny-ut-

Pan Am, World Airways og Delta

årene.

har ansatt 1200 mekanikere.

FLUKT FRA YRKET? .

For å øke elevenes forståelse

(

1 i I .~

\

. I.
,.~~'"
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ere bekreftes ved at Uni ted,

stedte sertifikater de siste

I./''/ /

i løpet av det siste året

.' .;:~;,~~.'.. ".

./:~.:.~..,

F 1 yse 1 skapene reg i s trerer en

ny konkurranse fra bedrifter

for utstyr og vedl ikeholdsrutiner, viser flyselskapene

som rekrutterer ny-utdannede

interesse for å hjelpe A/P

flyteknikere. I stedet for

skolene med innkjøp av rele-

(
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//

:",' F: ,/ti ,

,,/1./

. .- ....... L-..,._~~. .

l:" ~.' :".-"" ¡ i!,.....
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vant verktøy og anskaffelse

fly, arbeider disse med avan-

:,.."J'- .

,- "

6

i ~,'"

I~ ~-_. 1

.n "','

Selv om de er i besi ttelse av

Future Aviation Proffesionals
of America (FAPA), mI'. Kit
Darby, sier at behovet ti 1

r, ..._~ ~_:.
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av power plants, skrogdeler
og komponenter. I et forsøk

'TIL SYDEN

på å høyne n i vået på yrkes-

fJ"

skolene, assisterer American

Air 1 ines ved utarbeide lse
Like før jul hadde jeg en

ene, men

effekti vt

seks ukers stasjonering på

Gran Canaria og Lanzarote.

det som

da han val' på jobb.

Opplegget fra Braathen SAFE

sk j edde

Etter å ha bli tt utsatt for

denne sesongen val' at et f 1y
skul Ie 1 igge del' nede ei uke
av gangen med dagl ige turer

det spanske byråkrati på si tt

værste med at en del spare-

parts val' havnet inn på 1ager-

opp til forskjel1ige steder

et ti 1 Iberia, val' det en
fryd den dagen Oscar kom på
jobb. Jeg hadde foretatt en
del ørkesløse vandringer fra

i Norge og Sverige.

Dette fungerte bra da jeg

val' del', sjøl om det val' lett

kontor ti 1 kontor hvor det

for å akkumulere seg en del
"småsnag" som vi ikke hadde

satt en "gube" med stempel,
uten å ha fått utrettet noe
som heIst. Oscar fikk delene

mul ighet ti 1 å utbedre. I

tillegg til denne ene nattstoppen hadde vi en god del tran-

ut etter bare en fire-fern

si ttstopper samt en form for

timer.

stand-by tjeneste for tran-

si ttstopper på Teneri ff.

Men t i 1 noe he 1 t annet. Det
er å anbefale på det sterkeste

Det val' satt opp ski ftplan

å leie seg motorsykkel på

Gran Canaria. Kjør med forannet Gran Canaria som ble

for denne tjenesten, men etter

nuft osv. Det val' et hel t

å ha prøvd å gå den et par
uker, måtte vi lage oss en

egen variant som ikke tok

RT/TRAINING

INTERNA TI ese8.. s

Airlines i~': T echnic,an "naO" hcen'" in tne la,t
"eo colOl"
~ ¡)nc "e3~- fe a\!,ofacin~ afe feenii\.

Of oua e 0\ ne~ lO .
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store selskapene seg til små-

f 1y og commuterselskaper for å
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Üfle \0 neòu\~' flanageT 0 he aU. nìC'- in 1he

småflybransjen, men tendensen
er at også dette området har
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Man inin¡. fOT ¡"fl "qua"'~ f: ~\UòentS Renewed e a S\Uòenten\ anò main-,

iz,eÒ \~" teac'nin~ 'hI a\\enòan ... of aU- 1 (' ennanc "ne equllm \n'g enV\fon
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vanskl igere for å holde på
sine folk. Som et eksempel
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har mistet 12 mann ti 1 de
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store se 1 skapene.

oppdaget på aIle de små fjell-

stiene hvor det ikke val' mul ig

1 ivet av en og samtidig dekket
det som skul Ie dekkes. Det

å komme fram med bil. Det

resul terte i at det ikke ble
særlig mange fridager, men i
det minste fikk vi mul igheten

er ikke tvil om at en del' kan

få naturopplevelser en ikke
finner maken ti 1 mange steder

på jorda. Og jeg viI tilføye
at den som ikke har gjort

til å sove litt om natta. Ä

få søvn på dagtid del' nede

viste seg å være svært vansk-

annet enn å 1 igge ved basseng-

kanten på Playa Del Ingles,

1 ig. Enten val' det ryddedamer

'ot\" ~nning \0 e;.. ""oò ;i,,'ionic~¡\, need ,,:et1S. d1feC\0:\sa. o\:\a.. s: 'ne\t' \0 utl(_
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KV AL I F I KASJ ONSKRA VENE SENKES.
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En representant for Northwest
sier at det er mangel på kva1ifiserte flymekanikere, men
mekanikere generel 1 t er det
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for

nok av. Selskapet har del'

begynt å ansette folk med

~~!.~\Ö \nòicatt a

ingen 811er Ii ten flybakgrunn.

P. g. a. dette reduserte nivå

vet ikke hva Gran Canaria

som skulle vaske på rommet,
el1er det val' vaktmesteren

er. Total t sett en fin sta-

sjonering og en erfaring rik-

som reparerte dassen. Noe
sagt etter en liten "mod"
av vaktplanen fungerte det

på personellet har Northwest
forandret si tt interne kurs-

'Ó¿
~.t('.,('(' v~

ere.

val' det hele tiden. Men som

program for mekanikere s1 ik

~L~ ..v/ co..

at det nå inneholder et 2-

./..01.,0' .l.;., ./('1' Vl-/q~.-(' "' .
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Men det val' selvfølgelig ikke

hele utmel'ket.

forlangende", men jeg b1ir

så forundret over forskjellsbehandl ingen av de ansatte.

Kort fortal t så bodde vi i

1 ingagenten og varden som

San Augustin. På et sted jeg

vi 1 karakterisere som et ned-

rent praktisk kunne drive

det med hand 1 ing av fly. Han

sl itt svensk masseturismested.

Jeg tror de fleste som har
vært i syden skj ønner hva
j eg mener med det.

de en gang i tiden jobbet

for SAS. Vet ikke om det val'

del' han hadde lært a11e triks-

kurset er ment å lære fra
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Nå el' ikke jeg sånn del' "stor-

ukers inroduksjonskurs. Dette

/. Cò~ "C'/ ~ 6 "v/ "i "('Q "'~.; .f

bare bra. Tenker da i første

Meget snille fly. Meget trive1 ig crew. Og ikke å forg lemme
Oscar. Det el' sjelden å treffe
så hjelpsomme og al'beidsomme
folk her i landet. Oscar val'
ansatt hos den sted1 ige hand-

had

det val' vil'kelig
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SKILSMISSE
.. TJ ÆREBORG

,', FREKK I S FRA

UTPLASSERTE
SKOLEELEVER

SAS"

ITl _ ITl _

være for

Hvor frekk kan man

HVEM HAR

sø

for selskapet. Vedtaket førte

eksempel
er å finne iNFO's medlems-

ti 1 store protester fra norske

blad nr. 3-87.

En tid ble det til og med
forbudt for Sterling å ta

Med ti ttelen P. M. W. skal del'

da t terse 1 skaper .

gang er først ute med noe

hos oss på OSLTS, riktignok

ANSATTE KAN TEGNE AKSJER

med feederpassas j erer fra
Gardermoen ti 1 Kastrup og

Dette val' det første steget
i en 3 punkts plan, hvor før-

v.v. Diskusjonen gikk på trus-

nytt. Del' skal nå utvikles et
program som skal prøves ut på

ikke så ofte, men det hender.
Erfaringene med dette er ikke
udelt positive. De siste tilfellene har i al lefal 1 skapt

irene

I november -87 ble pap

ANSVARET?

å markedsføre seg? Et

undertegnet av direk tør Einar

og svenske myndigheters side.

Lundt for overtakelse av Ster-

1 ing Airways A/S med diverse

leI' mot det skandinaviske

Det andre steget er å finne
investorer i Skandinavia som
vi 1 sti 1 Ie som garantister.
Det skal også bl i gi tt anledn-

De samme truslene kom også

ing for de ansatte til å tegne
seg for aksjer.

navia/New York v. v. Man har

(

da Tjæreborg/Tower Air startet

1egge mul ighetene ti Irette
for at det nye selskapet skal

bli børsnotert, men dette

det har vist seg at de blir
svært så husvarme.

de har drevet med i aIle år.
81 ir noen imponert av dette

nå fått tillatelse også fra
de norske og svenske myndig-

reaksjoner blandt oss, da

en masse pos. f lyvninger som

med sin bi 1 1 igrute på Skandi-

Det endelige målet er så å

ungdomsskoleelever som 9 jester

enkel te stasjoner, som skal
utføre noe mer enn det absolutt nødvendige for å kunne
sette fly i operasjon. Dette
viI bl.a. spare selskapet for

1 uftfartssamarbeidet.

ste steget fal t på plass.

Av og ti 1 har vi utplasserte

imponeres med at SAS nok en

PI NL I G

Det er pinl ig når man ser en
fra denne kategorien bli kas-

"nye" SAS' s P. M. W. , burde

(

hetene.

de ikke finnes innen S, A. F. E.

KONKURRANSE pA LIKE VILKAR

Allerede da vi begynte I. T.

mat. Det samme individ ble

ende fly.

tet ut av gal ley' av en purser,

da vedkommende prøvde å snause

ABC charter skal belastes

flyvningene fra Sverige med
DC-6B fly, fast stasjonert i

med charteravgi ft, noe char-

Denne transaksjonen betyr at

men som apex el leI' superapex-

vi planlagte vedl ikeholdsarbeider i tillegg til nattstopp
inspeksjoner. Hvor mange plan-

med logen i hånda, diskuter-

seksjonen og reiseseksjonen.
Det betyr også at Sterling

terpassasjeren må betale,
passasjerer slipper å betale.
Passasjerer sam reiseI' på

Gøteborg og Arlanda utførte

senere sett syklende alene ute
på tarmac, farlig nær to taks-

lagte motorski fter, superchargerski fter, komponentski fter,

ende snag med cockpi t crew.

storby-weekend i vanl ige rute-

Da en av ski ftets garvede
ble han bedt om å gå ut igjen

Et springende punkt er om

viI ennå ta en tid.
STERLING FRIERE

Tjæreborg-Sterling gruppen
deles opp i to deler. Fly-

T. O. iS og spec. insp. items vi

fly slipper også å betale

kan fly mer for andre reise-

denne skatten.

utførte allerede den gang er
det vel ingen oversikt over,

tidl igere. Avtalen sikrer

Sentral t i problematikken er

men en ting er sikkert. Vi utførte allerede den gang større

med Tjæreborg om flyging i

med samme rettigheter og forpliktelser for flyselskapene.

arrangører og dermed stå i
et mye friere forhold enn

fri konkurranse på 1 ike vi lkår

Sterling den kontrakt de har

mange år fremover og et fortsatt fruktbart samarbeide sel-

(

Det er verdt å merke seg at
det er den danske regjering

for "dette fikser jeg".
"REPRESENTERER" SAS TEKN I SK

II Ie er det at disse opptrer i

og mer P. rv\. W. enn SAS Kommer

ti 1 å utføre på noen linj e-

som har vist vegen ti 1 åpning

PROTESTER FRA NORGE OG SVERIGE

av fri konkurranse i luften
for de skandinaviske lands
vedkommende.

Adskil1ig større rØre enn

ski lsmissen mel lorn Sterling
og Tjæreborg vakte det i såvel
pol i tiske som luftfartskretser

,

\'

f,

kjeledresser med "SAS LINE
MAINTENANCE" på ryggen og bl ir

tatt ti 1 inntekt for oss al Ie.
Vi ønsker ikke å få vårt ren-

Etter inngang ti 1 jetalderen,

skulle det være kjent at vi

har fortsatt å gjøre vedlike-

ommè ti 19riset av ungdolTsskoleelever uten landekjenning.

linjearbeider på våre stasjo-

Skal ordningen med ungomssko-

holdsarbeider utover rent

1eelever på TS fortsette,

ner, og dette har øket i takt
CHARTERFRAKT

Da den nye skandinaviske re-

da Sterling si st i august

fikk dansk tillatelse til
å fly ABC flyging til Canada

gjeringsavtalen om SAS-konsesjonene ble undertegnet høsten

med 30% av setekapasiteten,

med økning av flåten. Dette

så må det skje i ordnede former, med en ansvarlig tilstede, slik at vi kan unngå slike

har vi ti 1 hensikt å øke yt-

terligere i takt med flåte

uheldige episodeI'.

og kapasi tet på stasj onene.

1987, ble det også vedtatt

en 1 iberal isering som angår

samtidig som de fikk forlenget
tillatelsen frem til år 2005.

Tidl igere hadde man hatt dispensas j on for 2 år om gangen
på disse flygingene, noe som

selskapenes operasjon. Denne
avtalen gir blant annet mulig-

S.A.F.E. og er blitt en rutine

heter for frakt med charterselskapenes fly. Den gir også

høyt am.

mellom de tre skandinaviske
8

K. G.

Så det nye som SAS er først
ute med er 25 år gammel t i

muligheter for selskapsreiser

us i kkerhetsmomenter

en ble påtruffet stående

teknikere kom for å assistere,

stasj on i lang tid fremover.

skapene imellom.

ga store

En ann

for ass som vi ikke roper
Seks j onsleder

O. Enervold
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REPRESENTANTSKAPSM0TE I

lignende. Dette er vel et

NFO

tankekors for oss aIle, slik
at en bør vel muligens engasjere seg i positive sammenhen

(skilsmissé. . . forts. ).
tel' den kravet om antall over-

gel' også.

foregikk grei t og uten de

i bladet å lese seg til sammensetningen av det nye sen-

At møtet i år ble holdt over
to dager val' på grunn av den

tralstyret (side 2, red. anm. ).

erfaring en hadde fra tidlig-

Ved oppsummering og avsluttningsinnlegg fra formannen

ere år, hvor det på sl utten

av møtet nesten ikke val' folk
igjen til å foreta valg etc.
Det ble hel leI' ikke det tids-

hvis de viI, er transitthallen

(\

ga tene etter møtet kom dette

sakene.

svært overraskende. Når en
ser på aldersammensetningen

Al f Nottingham, Secretary Gen-

ellers i foreningens sekreteriat, hadde vel de fleste

eral i AEI var bedt inn som

håpet på at formannen val'

observa tør ti 1 møtet og han
holdt et svært fyldig og in-

ungdommelige friskhet i enda

(

nasj onal t synspunkt.

Det er kanskj e ikke kj ent
vi 1 bl i holdt en konferanse

hvor det viI bli fattet svært
viktige avg j ørelser angående

punktet på engelsk, uten at
det satte en demper på delegatenes taletrengthet.

WF

ST

i Brüssel fått oversendt en

er ti 1 vedl ikehold av AWACS

S. Nystad WF
M. Guldstein ST

Arbeidsted viI bli nær GeilenKirchen i Tyskland. Fullsten-

de forskjellige punktene som

dig sti 1 1 ingannonse kan fåes

ble debattert på årsmøtet,

ved henvendelse til NFO kontoret, el leI' ta kontakt direkte

med:

teknologisk arbeidskraft eller

oppgavene val' det nødvendig å

bla 9 j ennom hovedavtale og

overenskomst fra side ti 1

STUDIEUTVALG
Formann:
H. Sola BU
Medlemmer: J. K. Langebro BU

B. Nordli ST

f lysikkerhet, utdanning av

tagerne ble inndel t i grupper

som samarbeidet med å løse
forskjellige aktuelle oppgavel'. For å f inne svar på

P. Korsmo ST

GERMANY

Recruitment of post LM-111,
A/C systems spec. at
NAEWF E-3A Compnent.

i kaffepausen og under sammen-

komsten om kvelden. Kursdel-

S. Mauroy FOF
M. Johannesen SAS
G. Jhonsen WF

rammet av streik, gå-sakte osv.
at flyteknikerne blir omtalt i

den eller aldri hvis det er

så engasjert at Nilsen måtte
svare på mange spørsmål både

Medlemmer: S. Hansen tek. sek.
P. Birkenes BU

K. Grønskar SAS

avisene eller dagsrevy. Sjel-

beres de påfølgende dager, men
foredragsholder Jan E. Nilsen
(vår advokat) gjorde en glimrende jobb. Kursdel tagerne ble

Formann: L. Brattli

(,

5 i 30 Gei lenkirchen

Ref.

Mye "tørt stoff ", skul Ie absor-

TEKNISK UTDANNELSES. KOMITÈ

Det er når tredj emann bl ir

heng vi har fått presseomtale.

av NFO' s historikk.

L. Stamnes SAS

NAEWF E-3A Compnent,
Civilian Personel Branch.
Recui tment Officer

sær 1 ig vært i negati v sammen-

ten.
Kursleder Egi 1 Høstaker åpnet
med å la samtl ige del tagere
få presentere seg sel v og der-

BU

FOF
SAS

Formann: K. Paulsen
Medlemmer: R. Dybwad BU

Det er ønskelig at flere nord-

men kan nevne at vårt ansikt
utad ble det snakket en del
om. Det har i den siste tiden

B. Starholm
A. Rosenberg

etter fulgte en gjennomgåelse

menn tar del i det tekni ske

Vi 1 ikke gå særl ig inn på

perioden 1. ti 1 5. desember-87
for å bli kjent med Hovedavtalen og F lyteknikeroverenskoms-

E. Høstaker FOF

vedlikeholdet av disse flyene.

14 flyteknikere fra hele land-

TARIFF KOMITÈ

sin f lyflåte.

de 150 land ICAO omfatter.

Møtet foregikk under dette

et val' samlet i Haugesund i

K. Grønnskar
N. Terjesen
M. Guldstein

sti 11 ingsannonse vedr. teknik-

sertifiseringsbestemmelsene i

Med hensyn til de forskjellige
komi tèer og utvalg har disse
fått følgende konstellasjon:

G. Hoe 1

Vi har fra den norske delegasjonen ved NATO's hovedkvarter

i Montreal i regi av ICAO,

HAUGESUND

Med 1 emmer :

.. OBB I NATO?

for de fleste at det i 1992

Sentralstyrets sammensetning

Info sekr.:

Fra Trøndelagsbenken,
Rolf Dybwad.

tekniker sett fra et inter-

NFO KURS I

INFO KOMITÈ

noen år.

nen for den autoriserte fly-

KOMITÈER OG UTVALG

for 1988 finnes på side 2.

den som kunne representere den

formati vt innlegg om si tuasj 0-

M. Guldstein.

SAMMENSETNING AV NFO ' s

1989. Etter såkalte "bak mål"
samtaler med en del av dele-

at en fikk en rolig og grei

det 9 j enstår ennu å se.

SELSKAPENE KAN SAMARBEIDE

At selskapene kan samarbeide

ikke vi 1 Ie sti 1 Ie ti 1 valg i

behandl ing av al Ie årsmøte-

"Comair", men hva som Kommer

ut av dette samarbeide, ja

kunne den samme opplyse at han

presset i debattene, slik

Ved forhandlingene om SASkonsesjonene ble det også
lagt opp til et samarbeide
selskapene i mellom til å
starte opp et nytt selskap

vikl ing.

er vel mul ig på et annet sted

fant seg ti Irette.

nattinger fra 7 til 3 døgn.
Dette gir muligheter for mye
friere former for chartergi muligheter for videre ut-

store opposisjoner og det

i Asker. Det val' et trivelig
sted, hvor delegatene tydelig

på Kastrup et bevis på.

se 1 skapene og skull e også

Regnskap, budsjett og valg

I år ble møtet holdt over
to dager på Holmen F j ordhotel 1

hovedsteder og til slutt kut-

side.

O. Dahl FOF

Vår Studieleder Jan. K. Lange-

bro avsluttet et velykket og

L.Brattli WF

godt 9 j ennomført kurs.

Per Reidar Ramsl i.

0KONOMI GRUPPE

Kasserer: D. Langeland

R. Dybwad BU

E. Grohshenn i 9 SAS
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Ny~ oppi~~i~gs og f~gpi~~~~
fo~ f iym~k~~ik~~f~g~~~

PLANNED MAINTENANCE WORK
( PMW )

to år som lærling i bedrift.

Opplæringsrådet for Flyindustrien har utarbeidet nye opp-

De definerte kompetansekrav

flymekanikerfag og disse er

på:

lærings og fagplaner for ni

Det er med stor undring vj i Braathens SAFE leser INFO nr.3/87 med

all erede i bruk ved f 1 ymek.

dufoss.

vi jobber på 81' nok ikke god nok. Derfor tillater jeg meg å komme
med en liten informasjon om hvordan vi jobber i Braathens SAFE.

La oss ta noen av s j ekkene:
Pre-dept. sjekk utføres av
kaptein e1 leI' aut. flytekniker,

Hos oss har vi kjørt etter

tilsvarende system i svært

mange år. Dvs. at al Ie ute-

men er kapteinens ansvar.

stasjoner hvor det er stasjo-

Ingen signering. S-sjekken

utføres hver 24. time av aut.
flytekniker. A-sjekken utføres
etter 150 A/C hI'S., 1/2 B-

nert folk og del' det er mul ig-

heter for bruk av hangar, er
både store og små komponent-

ski ft og sj ekker på forskj el-

sjekk og B-sjekk utføres etter

300/600 A/C hI'S. Disse sjekkene utføres av aut. f lytekni-

lige nivå utført. Unntatt

81' sjekker på C-sjekk nivå
og større, dvs. tungt vedlike-

fyl 1 ing av gearbokser, og
ski fting av fi 1 tere. Likeledes
struktur-sj ekker i form av visuell sjekk, eddy-current og
boroskops j ekker av motorer.

regi av de nye prøvenemder
innen de enkel te fag, prøvene
er ensartet for hele landet og
det blir prøvd om kandidatene
tilfredsstiller de gi tte kompetansekrav innen teori, lab.-

dets mul igheter.

(

Den totale opplæringstid frem
ti 1 fagarbeiderni vå bl ir fern

år, hvorav tre år på skole og

øvelser og erfaring.

DET TOTALE OPPLÆRINGSSYSTEM KAN SKISSERES SLIK:

(

Grunnkurs

2 års lærlingkontrakt

for

skjema og i loggboka (LMR).

fra vasking, greasing, etter-

Avsluttende fagprøve skjer i

redegjøre for systemet og

ker, signeres for på eget

hold. Dette være seg jobber

c) Industriens krav.

Siden dette er nytt i Norge
viI Sekreteriatet her søke å
I'

a) ICAO' s recommendation.

b) Luftfartsmyndighetenes
krav (BSL C 7. 1) .

1 inj ene på Sola, Bodø og Bar-

overnevnte ti ttel. Informasjonen oss imel lorn når det gj elder måten

GAMMEL T SYSTEM I BU

innen de enkel te fag er basert

m/ avsluttende fagprøve:

Mek. fag

Tungt vedl ikehold el leI' C-

Komp . mek

Struktur-

sjekk utføres etter 3000/3600

A/C hI's., avhengig av hvilken

Fylkeslinjer

landingsfrekvens f lyene får.

enkel te stasjon med unntak av

gel' Pl'. fly

de to sistnevnte, hvor Sola
sender folk. F. eks. i Stock-

holm leiet vi plass hos SAS

VK 2

Flytekn. fag

nivåer har vi 4 stk., som

Grunnkurs

flettes inn etter et bestemt

Elektro

Landsl

i nj

gjøres med D-sjekken, men

B-767 (tilsvarer en B-sjekk på

denne Kommer ikke inn i bi Idet

B-737) og den ble utført ca.
hver 3.uke. Her ble det sendt
folk fra flere stasjoner både

mek.

før på et langt senere tids-

(

VK i

VK 2
A vionikk

A vionikk

g
p

(I) r

1nteriør- og

ø
v

utstyrsmek.

e

System-

F

r

avioniker(II) a
Komp'. avi. (I)

1nstr.
Radio

for opplæring og for å få

F

a

e r ( 4 stk)

I

punkt.

MOTOROPPFØLGING

sjekken utført innen liggetiden. An tall personer vari erte
noe etter sjekk no. /størrelse.

(II)
(I)
(I)

time. Av C-sjekk

mønster i C-sjekken. Det samme

for å få utført A-sjekk på

VK i

Flytekn. fag

De som stort sett bare brukes
på innlandet får ca. 2 landin-

Dette arbeid utføres av den

Syst .mek

Motormek

"

"

g
p

(1)
(I) rø
v

Våre JT8D motorer går nå på

e

et spes iel 1 t Condi tioning
Moni toring system istedenfor

på Hard Time. Overhaling er

MAINTENANCE SCHEDULE

satt på ca. 20.000 hI'S. I
følge vår TMO avd. er dette

Det er kanskje på plass med

3-årig Flying
skole ( Sola
og Grimstad)

en mer gunstig og fleksibel
må te å dr i ve på enn ved Hard
Time metoden. Dette krever

en li ten forklaring på hvordan insp. systemet i Braathens
SAFE virker. Man jobber etter
en såkal t Maintenance Schedule

riktignok en bedre oppfølging
via boroscoop-sj ekker, Data

som er satt opp i tråd med
f lyfabrikkens typeanbefal ing,

egne erfaringer, LV sine krav

Plate Speed kjøring og daglige
utskrevne formularer fra flyg-

delt inn i forskjellige insp.

erne over motor-data. Dette
medfører at kanskje ikke så

og godkj enning. Boka er videre

mange motorer oppnår full
gangtid, men det resul terer

ni våer, hard time component
liste og conditioning moni-

toring liste.

i at en ti 1 enhver tid har

For første gang ser vi her

Typekurs m/

1CAO-kurs ved off.

prøve for
luftfartsmynd

Type II sert.)

skole (spes. for

av den skisserte ICAO-skole,

tern som viI tilfredsstil1e

hvor b 1 . a. Type I I - tekn i kerens
ti 1 legsgsutdannel se må ti 1 leg-

behov, samtidig som nasj onale
og internasjonale krav i vare-

katet omfatter både flytekni-

konturene av et utdanningssys-

1 uftfartssystemets fremtidige

ges betydelig vekt, basert på
det faktum at dette sertifi-

tas.

ske fag og avionikksiden, dvs;

"aircraft in its entirety".
NFO vi 1 del ta i utformingen
Teknisk sekretær

10
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KURS

I INFO FRA VEST I

Skoleavdel ingen har funnet
fram noe tid til å kjøre diff.

og brush-up kurser på vårpar-

Det er på tide med 1 i tt nytt
mi tt innlegg mel lorn to stoler

hos redaktøren sisto

ten. Det startes også et B-737
typekurs i midten av av mars.
I løpet av høsten -88 må avde-

STOR BYGGEVIRKSOMHET

ti 1 de nye B-737 -400/ 500 som

Det skjer saker og ting her
borte nå. Mi tt øye skuer ut

Kommer fra juni/juli 1989.
Lengden av et kurs på denne

på HS si tt nye hangarbygg som

utgaven er det ingen som vet

fra oss her i vest. Dog fa11t

sky

1 i ngen så starte forberedelser

~"-\'"

~o_..
~~o~ci~\r

'\

ennå, men rykter på instruk-

tel' i været samtidig som

_....0

\r\ .p~o

tørhold sier at 80% av inn-

staten har startet med bygging

0"-" 0'"

maten er ny. Det skul Ie vel
avgjøre at det må ful1t sertifikatkurs ti 1.

av en ny helikopterterminal

ved siden av. Begge disse
bygg 1 igger 1 ike ved innkj Ør-

ingen ti 1 flyplassens nye
terminalbygg, som ble åpnet

",p.~ ~",p.~

'/~\

c

J. K. L.

c;~\P'

(

i 1987. I ti 1 legg ti 1 dette

bygges det nytt terminalhotel.
Norway Airlines har også startet bygging av hangar på gamle
militære "Times Square".

VETERANSTOKKEN

(PMW forts.).
(

Evige F lyteknikeres Forening
(E.F.F.) har klart å utvikle

BEHOV FOR MER PLASS
Braathens SAFE holder i disse
dager på å utvide sin parkeri ngsplass for fly utenfor H6B,

en oppdager fei 1 tidl igere
og unngår breakdown i løypa.

et fornuftig arbeidsredskap
for flyteknikere som har proplass ti 1 pensj onsalder. Sær-

bør sikre seg denne, etter at

skal huse tungt vedl ikehold.
Dette skal skj e ved å utvide

LOMMELYKT M/ELLER UTEN PÆRE
HVIS LAs

r

nye motorene på våre nye Boe-

SPE:lE
i-

(:'

NEDFELLBAR ISPIGG FOR VINTERFØRE

vårsesong. Selskapets overgang
ti 1 enhetsflåte gir noe roms-

Annet personell som
føler de har problemer
med gangsynet, kan også
få kjøpt stokken. Den
leveres da med forstør-

ligere insp. program sammen

med økte insp. interval leI'.

Dette har medført at man har
påtatt seg et oppdrag på en

relsesglass istedenfor

D-sjekk for Hapag LLoyd, Tysk-

skrutrekker. Ispiggen er

land. Det er full stripping/
inaling, i tillegg til full

gi tte mellomrom. Prod. kontro1-

gram er flettet inn i hele

lørene bytter grupper hvert
år med unntak av et par mann

l

at noen ti 1 tideI' er på reisefot.

som har mer eller mindre faste

grupper. A1 t arbeid utføres

på dagtid med unntak av de
siste dagene på en insp. hvor

TUNGT VEDLIKEHOLD

noen etter turnus går for-

et prinsipp hvor flyet er

medfører at de al1er fleste
fly Kommer ut på rute etter

Tungt vedl ikehold utføres
på Sola. Vi jobber her etter

skjøvet tid om kvelden. Dette

oppdel t i grupper, i al t 11
for en B-737. Gruppene ledes

noen fagarbeidere,_ eventuelle

Rusegropa, FBU ~ßG
18

fra visual sjekk til eddy-

current og X-ray. Dette pro-

4365 Skalkeskju1et ~ßNS

E.F.F. ~ ~

si tter det formenn og planleg-

gere. For oss fungerer dette
systemet svært godt. Allsidigheten økes ved at aIle personene i gruppen roterer etter

Send bestil1ing til: i2~~~~vv

lyspære i 1 ykten.

grad flyfabrikantens manualer
direkte. På toppen av systemet

holdsmønster. Det krever al t

av en autorisert flytekniker
med ti ttel som produksjons
kontrol lør. Han har med seg

f j ernet, men det montert

visuell struktur-sjekk innvendig. Liggetid ca. 4 uker midt
i den beste vinterferietiden.

arm og sørger for at jobbene
utføres etter boka. Hos oss
bruker vi i all vesentl ig

prod. kontrol lørens utstrakte

vårt insp. mønster og krever

~GUL REFLEKS

Etter en hektisk høstsesong,
går vi nå inn i en mer rolig

B-737. Dette SSI program er

passer inn i vårt vedlike-

~ SKRUTREKKER MED BITS

ing 737-400/500. Planene er

OPPDRAG FRA HAPAG LLOYD

øvrige på gruppen. Han er

er ti 1rettelagt sl ik at det

EN IKKE ER MONTERT

vel avgjort når dette leses.

I ti 1 legg kj øres et eget str-

landinger bak seg. Programmet

~ HENGER TIL ENVÆR TIL VANNRETT

verksted planlegges også for
å kunne ta overhal ing av de

tiske arbeid sammen med de

sjekke tilstanden på flyene
strukturmessig. Dette er fly
som har mellom 50 og 60.000

RINGEKLOKKE FOR A SLIPPE

vår oppfatning. Nytt motor-

STRUKTUR

1aget av Boeing/FAA for å

.. A ROPE I JE'rSTøy

en absolutt nødvendighet etter

problemer dukker opp. Aut.

uktur program på de eldste

de siste insp. ansettelser ved
denne avdeling er observert.

nåværende H6B med en H6C-del
på samme størrelse. Dette er

de nødvendige skri tt tas når

fremfor Hard Time systemet.

flytekniker står for det prak-

lig ser det ut som om personell ved SAS OSLTS-E skift 3

en. Videre holder en på med
et nytt hangarprosjekt, som

pen drives skikkelig og at

systemet gir store gevinster

de må ha tarmac som arbeids-

f or de som jobber på den de 1-

Han er ansvarlig for at grup-

Planleggerne ved TMO mener

blemer med å avansere, sl ik at

sl ik at det bl ir bedre forhold

Aut. prod kontrollør utfører
i all vesentlig grad insp.
arbeidet og papirarbeidet.

status på motorene. Derved
medvirker systemet til at

endt testflight. Avgang foregår som regel lørdag morgen.

Håper disse 1 inj er gir et
innbl ikk i hvordan. vi
det i vårt selskap.

1-2 aut. flytekn. etter behov,

hje1pearbeidere og lærlinger.

dr i vel'
J. K. L.
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S1 TUASJONSRAPPORT

s~s

FRA ET NATTSKIFT

~

blir regelrett kjøpt opp av

konkurrerende virksomheter.

overnattende fly inkl. Swissair. Det er en A-sjekk med 80

ned Maintenance Work (PMW)

og di v. snag inkl. 2 bremseskift blir 36 m. hours. Total
arbeidsmengde på N-skift utgjør altså 236 m.hours. Disp-

all utvendig og innvendig vask

nibele m. hours er =80. Udekket
blir da 156 m.hours =27 mann.

Det er i tillegg lagt ut Plan-

t i 1 svarende 60 m. hours. Da er

i des

bli tt pålagt enda mer jobb, blant annet 2 stk.

sen og en fra hver av de im-

pI iserte fagforeninger. Det

ember måned 10 fag/fly-

teknikere. Al Ie gikk over

viser seg at for å greie pålagt arbeid med den skiftplan

til konkurrerende flyselskaper. Resuitatet blir at vi ikke

vi går i dag, så må hvert
skift utøkes med 15 mann.

greier å få flyene ferdig

Dvs. total t 75 mann!! Da har
gruppen regnet inn en effektivisering av MPC-D' en med 30%.
Det betyr at i kalkulasjonen

på tid, noe oversikten over
punktl igheten for des

ember og

januar måned viser klart.

Hvis vi oppå dette trekker

SITUASJONSRAPPPORT FRA DET DERPAFØLGENDE NATTSKIFT

et tungt belastet PMW individ. Dette ble ordnet
hele 31 mann på overtid, el1er ca. det dobbel te

bestått av to fra driftsledel-

I avd. SAS sl uttet det bare

15 fly x 4 m. hours =60 m. hours

timers jobb på, inkl. snag.

av ski ftets egen

I det INFO 1 igger klar ti I

10 SLUTTET I DESEMBER

gjort ferdig 2 fly, dvs. at
det står igjen 15 fly når vi
holder A-s jekken utenfor.

fram formkurven for bachlog og

settes forbrukt tid på en

dispensasjoner, så er situa-

MPC-D til 2.8 timer, mot i dag

SKIFTPLAN SPREKKER
Efter konflikten har vi lojalt

Andre interessante

4 timer.

sjonen bekymringsfull.

(

fordelingen av fravær

fulgt vår ski ftplan. Dette

bemanning.

tene. Disse fordeler
følger:

førte til hektisk møtevirksom-

het, som kul iminerte i et

Her vedtok man et protokoll-

bet 1 i tt i underkant av 1.000

må utarbeides en bindende opptrappingsplan for ansettelser,

FEB val' det j obbet i overkant

slik at vi skal kunne få en
bemanning som står i forhold
til den arbeidsmengde vi har

timer overtid ved OSLTS. For

av 800 timer overtid. Det

9 ir et sni tt på 46.800 timer

i året. Slett ikke rart at
105 av våre 200 medlemmer

(

i fjor fikk fy-brev fra perso-

nal, med takk for innsatsen,
men hvor det også ble påpekt

Andre oppdrag 4%
Total t fravær 31 %

To ting syntes undertegnende

val' overraskende ved dette.

Det ene er at 31% all tid er

bl i tt pålagt. For å gi utredningsgruppen arbeidsro, ble
det åpnet for overtid og forskj øvede ordninger. Hvis pro-

fraværende på skiftet, al tså

nærmere en tredjedel.

Det andre er at kun 6% går
til kurs og opplæring. Fly-

blemet ikke finner sin løsning

innen 1. april -88, Kommer

brudd på Arbeidsmi 1 jølovens

\

bestemmeiser. Dette i et år
da det i siste kvartal overho-

det ikke ble jobbet overtid,
i forbindelse med lønnsfor-

handlingene. På årsmøtet ble

det reist spørsmål om hva som

skjer hvis man fortsetter å

\\Ria0QS

bryte Arbeidsmiljøloven efter
å ha mottatt fy-brev fra per-

t-\-\~~

sonalavd. Svaret er at det
skjer ingenting. Dvs. det kan

være at du får fy-brev nr. 2,

\.O'J ~

protokollen automatisk ti 1
utløp og vi går ti Ibake ti 1 å

selskapene i verden rundt oss
bruker i sni tt 10%. Høyteknologibedrifter i Norge I igger
på over 20%.

følge vår skiftplan. La oss
inderlig håpe at det finnes
en vei ut av elendet og at
vi kan få dispens fra anset-

K.G.

telsesstoppen.

, PEi .5EIIlt? D£T

SkAlIlAl.5êrT/J.r hE/~

FOLl( p¡. ., sy

~

nr.3 osv. osv. Først hvis det

iW,

Kommer til en rettsak, kan
arbeidstaker også bl i dømt
for brudd på loven og med
X antall fy-brev, blir det

~o$'..

ß~f$ ..:;":,
...0~i. p.~ß~~

vanski ig å hevde at man ikke

visste.
12

seg som

UtIån
3%
Kurs/opplæring 6%

som gikk på å utrede bemanningsbehovet ved OSLTS. Det

for uken i JAN val' bl i tt j ob-

på skif-

Ferie/oppdager 23%

forslag til bedriftsiedeisen,

Stikkprøver for en uke i JAN
og en uke i FEB viste at det

tall er

Sykdom 5%

medlemsmøte den 12. j anuar.

GENERELL BETRAKTNING

~

trykking, Kommer en utredning
fra den nedsatte arbeidsgruppen dalende inn. Gruppen har

vi lkår.

etc., som vi selv ikke utfører holdt utenfor. E-skift har

Total t disponible manhours
på N-skift = 80. Det er 18

I natt hadde vi

MANKO pA 75 MANN

Taperne er de store selskapene
som ikke på langt nær kan til-

by samme lønns og arbeids-

Ski ftet sti 1 leI' med 10 teknikere og 6 fagarbeidere, som
er noe over gjennomsni ttet.

A-sjekker pluss
ved å innkalle

sist(3

,-.

"headhunting", hvor teknikere

K. G.
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Scanair er jo ingen dårlig

Kunde det he 11 er .

skulle diverse besetninger,
stasjonspersonale og vi fly
med LAC (Lineas Areas Canaris)
til Gran Canaria for overnat-

STI GENDE TEMP.

FORVIKLINGER
Oette val' vanligvis ikke noen

ri vende fart, og på spansk,
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ting.
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å fly den andre flighten eller
skal den vente på oss og glem-

det aner vi sjelden noe om.
Kanskje en reminder for oss

me det. første?

at det hasteI' 1 ikevel.

I;, ff. ,rtJJ ~ ~ . I: noe lor deg og du ønske, yterligere opptysninge
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I sannhetens navn en lei si-

tuasjon.

E. G. GEN.

/" RcxALA;'D FYLKESKO,

PS. Hva med mere manpower,
dere i ledelsen. D. S.

FULLE HOTELLER.

/ HELlKOI"U 5ERVEA-

Ingen annen transfer fra TFS

Så har det al tså gått sl ik vi

markedet, på j akt etter oss.

Flyselskapene er i akutt mangel på flyteknologisk arbeidskraft. Den ene annonsen etter
den andre søker efter flytekn-

Fremtidsperspektivene med hensyn til tilgang på kvalifisert

ikere og fagarbeidere. Sel v

mest garvede personalsjef.

til LPA val' mulig denne kvel-

har ropt varsko om så lenge.

arbeidskraft kan fremkal Ie

kuldegysninger sel v hos den

ikke den minste 10kalavis

har sluppet unna flyselskap-

Vi har såvidt meg bekjent opp-

1 evd de første ti 1 fel lene av

enes ni tidige støvsuging av
16
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JULEFLY TIL AFRIKA -87

Et SAS julefly ti 1 Afrika

føre en meget vellykket tur,
val'
de spesielt flinke til

med medisiner, medisinsk ut-

styr og mat ser etterhvert

å ta vare på "mekken" sin.

ut til å bli en tradisjon.
Midt inne i denne fråtsende

Journalisten Per A. Holm fra
Aftenposten og Ari Id Jacobsen

høytiden, ble det i år en

1 i tt anner ledes jul, for noen
av oss.

fra Kirkens Nødhjelp val' også
med.

Det ble en del forberedelser,

Vi mellomlandet i Beograd

og Kairo for "refuel ing" .

ikke minst på julaften formiddag i forbindelse med lasting og klargjøring av flyet.

med innkvartering på Sheraton.

lastet inn.

Opp igjen kvart over tre neste

Kairo ble i ti 1 legg nattstopp

En AMK på ca. 700 kg ble også

/

morgen og avsted med ful Ie

L

tanker. Kl. 09.00 landet vi

Stort frammøte fra ski ft 1,

Per Pettersen (reserven) fra

på Johannes iv Airport ved
Eri treas hovedstad Asmara,

skift 2 og Egil Moen fra KK
sti lIte opp første juledag

ca. 2500 meter over havet.

(

Hele dette områet val' hel t

og fikk oss avgåre kL. 10.00.
Flyvere val' kapteinene Herman
og styrmennene Svein Mikkelsen

kontrollert av den Etiopiske
hær. Etterhvert kom vi igang
med lossingen, som ble utført

til å planlegge og gjennom-

Barbent og kledd i fi ~ leI',

Kjellesvig og Tron Laache

og Petter Garshol. I ti 1 legg

av sivilt ansatte stuere.
Lasten blir fordelt til flere byeI' av Den Evangelisk Lutherske
kirke i Eri trea.

bar de ut 50 ki los esker på

medisiner og medisinsk utstyr

opptatt, men det gikk fort

viant, skul Ie fordeles ti 1

og gre it manue 1 t. i hvert

E.e.E.s klinikker i Asmara,

fall for oss som ikke bar.

Keeren, Barentu, Adi Ugri

En del SAS-trøyer og kulepenner ble del t ut, noe som det

og andre byeI'. På disse stedene har kirken helsepersonell

ryggen. "Highloaderen" val'

\

pluss 500 kg beredskapspro-

som vi 1 stå for bruken av

ble satt stor pris på. En

varene. De regner med at ca.

SAS-frakter med 12 tonn trøyer

og kulepenner vi 1 Ie raskt

20.000 mennesker vi 1 få nytte

av denne lasten.

funnet nye eiere del' nede.

~'

en
tur inn til byen. Til gjen-

Arild Jacobsen rakk dessverre
ikke å skaffe seg visum, meningen val' at han skulle bli
med lasten til bestemmelses-

Det ble desverre ikke no

gjeld fikk jeg oppleve en
utrol ig avskjed med Asmara
fra klappsetet. Fra bakken

stedene. Derimot regner han

med å dra ti Ibake i februar

må det ha sett ut som en nier

for å få bekreftet at al t

på vårslepp.

er kommet fram.

i Athen

ske kirke i Eritrea (E.e.E)

tok Laache/Garshol
flyet med videre til Stockholm mens vi andre tok rute-

som val' mot

fly hjem.

Det varDen Evangel isk Luther-

taker av lasten.
Stuerne satte aIle eskene
direkte på en stor lastebi 1,

Turen i år ble meget vellykket

takket være aIle som stillte

tilhørende E. e. E., som kjørte

Fremme på Johannes iV Airport.

Fra Venstre:

F/O Svein Mikkelsen, E.e.E.s represen tan t,

F /E Trond Gran, F /0
F /0 Petter Garshol,

så posi ti vt opp for å hjelpe

ut fra f lyplassen før vi dro.

oss.

Trond Gran

Lasten som val' ca. 12 tonn

Fie Herman Kjellesvig.
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I sannhetens navn en lei si-

tuasjon.

E. G. GEN.

/" RcxALA;'D FYLKESKO,

PS. Hva med mere manpower,
dere i ledelsen. D. S.

FULLE HOTELLER.

/ HELlKOI"U 5ERVEA-

Ingen annen transfer fra TFS

Så har det al tså gått sl ik vi

markedet, på j akt etter oss.

Flyselskapene er i akutt mangel på flyteknologisk arbeidskraft. Den ene annonsen etter
den andre søker efter flytekn-

Fremtidsperspektivene med hensyn til tilgang på kvalifisert

ikere og fagarbeidere. Sel v

mest garvede personalsjef.

til LPA val' mulig denne kvel-

har ropt varsko om så lenge.

arbeidskraft kan fremkal Ie

kuldegysninger sel v hos den

ikke den minste 10kalavis

har sluppet unna flyselskap-

Vi har såvidt meg bekjent opp-
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FRA ET NATTSKIFT

~

blir regelrett kjøpt opp av

konkurrerende virksomheter.

overnattende fly inkl. Swissair. Det er en A-sjekk med 80

ned Maintenance Work (PMW)

og di v. snag inkl. 2 bremseskift blir 36 m. hours. Total
arbeidsmengde på N-skift utgjør altså 236 m.hours. Disp-

all utvendig og innvendig vask

nibele m. hours er =80. Udekket
blir da 156 m.hours =27 mann.

Det er i tillegg lagt ut Plan-

t i 1 svarende 60 m. hours. Da er

i des

bli tt pålagt enda mer jobb, blant annet 2 stk.

sen og en fra hver av de im-

pI iserte fagforeninger. Det

ember måned 10 fag/fly-

teknikere. Al Ie gikk over

viser seg at for å greie pålagt arbeid med den skiftplan

til konkurrerende flyselskaper. Resuitatet blir at vi ikke

vi går i dag, så må hvert
skift utøkes med 15 mann.

greier å få flyene ferdig

Dvs. total t 75 mann!! Da har
gruppen regnet inn en effektivisering av MPC-D' en med 30%.
Det betyr at i kalkulasjonen

på tid, noe oversikten over
punktl igheten for des

ember og

januar måned viser klart.

Hvis vi oppå dette trekker

SITUASJONSRAPPPORT FRA DET DERPAFØLGENDE NATTSKIFT

et tungt belastet PMW individ. Dette ble ordnet
hele 31 mann på overtid, el1er ca. det dobbel te

bestått av to fra driftsledel-

I avd. SAS sl uttet det bare

15 fly x 4 m. hours =60 m. hours

timers jobb på, inkl. snag.

av ski ftets egen

I det INFO 1 igger klar ti I

10 SLUTTET I DESEMBER

gjort ferdig 2 fly, dvs. at
det står igjen 15 fly når vi
holder A-s jekken utenfor.

fram formkurven for bachlog og

settes forbrukt tid på en

dispensasjoner, så er situa-

MPC-D til 2.8 timer, mot i dag

SKIFTPLAN SPREKKER
Efter konflikten har vi lojalt

Andre interessante

4 timer.

sjonen bekymringsfull.

(

fordelingen av fravær

fulgt vår ski ftplan. Dette

bemanning.

tene. Disse fordeler
følger:

førte til hektisk møtevirksom-

het, som kul iminerte i et

Her vedtok man et protokoll-

bet 1 i tt i underkant av 1.000

må utarbeides en bindende opptrappingsplan for ansettelser,

FEB val' det j obbet i overkant

slik at vi skal kunne få en
bemanning som står i forhold
til den arbeidsmengde vi har

timer overtid ved OSLTS. For

av 800 timer overtid. Det

9 ir et sni tt på 46.800 timer

i året. Slett ikke rart at
105 av våre 200 medlemmer

(

i fjor fikk fy-brev fra perso-

nal, med takk for innsatsen,
men hvor det også ble påpekt

Andre oppdrag 4%
Total t fravær 31 %

To ting syntes undertegnende

val' overraskende ved dette.

Det ene er at 31% all tid er

bl i tt pålagt. For å gi utredningsgruppen arbeidsro, ble
det åpnet for overtid og forskj øvede ordninger. Hvis pro-

fraværende på skiftet, al tså

nærmere en tredjedel.

Det andre er at kun 6% går
til kurs og opplæring. Fly-

blemet ikke finner sin løsning

innen 1. april -88, Kommer

brudd på Arbeidsmi 1 jølovens

\

bestemmeiser. Dette i et år
da det i siste kvartal overho-

det ikke ble jobbet overtid,
i forbindelse med lønnsfor-

handlingene. På årsmøtet ble

det reist spørsmål om hva som

skjer hvis man fortsetter å

\\Ria0QS

bryte Arbeidsmiljøloven efter
å ha mottatt fy-brev fra per-

t-\-\~~

sonalavd. Svaret er at det
skjer ingenting. Dvs. det kan

være at du får fy-brev nr. 2,

\.O'J ~

protokollen automatisk ti 1
utløp og vi går ti Ibake ti 1 å

selskapene i verden rundt oss
bruker i sni tt 10%. Høyteknologibedrifter i Norge I igger
på over 20%.

følge vår skiftplan. La oss
inderlig håpe at det finnes
en vei ut av elendet og at
vi kan få dispens fra anset-

K.G.

telsesstoppen.

, PEi .5EIIlt? D£T

SkAlIlAl.5êrT/J.r hE/~

FOLl( p¡. ., sy

~

nr.3 osv. osv. Først hvis det

iW,

Kommer til en rettsak, kan
arbeidstaker også bl i dømt
for brudd på loven og med
X antall fy-brev, blir det

~o$'..

ß~f$ ..:;":,
...0~i. p.~ß~~

vanski ig å hevde at man ikke

visste.
12

seg som

UtIån
3%
Kurs/opplæring 6%

som gikk på å utrede bemanningsbehovet ved OSLTS. Det

for uken i JAN val' bl i tt j ob-

på skif-

Ferie/oppdager 23%

forslag til bedriftsiedeisen,

Stikkprøver for en uke i JAN
og en uke i FEB viste at det

tall er

Sykdom 5%

medlemsmøte den 12. j anuar.

GENERELL BETRAKTNING

~

trykking, Kommer en utredning
fra den nedsatte arbeidsgruppen dalende inn. Gruppen har

vi lkår.

etc., som vi selv ikke utfører holdt utenfor. E-skift har

Total t disponible manhours
på N-skift = 80. Det er 18

I natt hadde vi

MANKO pA 75 MANN

Taperne er de store selskapene
som ikke på langt nær kan til-

by samme lønns og arbeids-

Ski ftet sti 1 leI' med 10 teknikere og 6 fagarbeidere, som
er noe over gjennomsni ttet.

A-sjekker pluss
ved å innkalle

sist(3

,-.

"headhunting", hvor teknikere

K. G.
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KURS

I INFO FRA VEST I

Skoleavdel ingen har funnet
fram noe tid til å kjøre diff.

og brush-up kurser på vårpar-

Det er på tide med 1 i tt nytt
mi tt innlegg mel lorn to stoler

hos redaktøren sisto

ten. Det startes også et B-737
typekurs i midten av av mars.
I løpet av høsten -88 må avde-

STOR BYGGEVIRKSOMHET

ti 1 de nye B-737 -400/ 500 som

Det skjer saker og ting her
borte nå. Mi tt øye skuer ut

Kommer fra juni/juli 1989.
Lengden av et kurs på denne

på HS si tt nye hangarbygg som

utgaven er det ingen som vet

fra oss her i vest. Dog fa11t

sky

1 i ngen så starte forberedelser

~"-\'"

~o_..
~~o~ci~\r

'\

ennå, men rykter på instruk-

tel' i været samtidig som

_....0

\r\ .p~o

tørhold sier at 80% av inn-

staten har startet med bygging

0"-" 0'"

maten er ny. Det skul Ie vel
avgjøre at det må ful1t sertifikatkurs ti 1.

av en ny helikopterterminal

ved siden av. Begge disse
bygg 1 igger 1 ike ved innkj Ør-

ingen ti 1 flyplassens nye
terminalbygg, som ble åpnet

",p.~ ~",p.~

'/~\

c

J. K. L.

c;~\P'

(

i 1987. I ti 1 legg ti 1 dette

bygges det nytt terminalhotel.
Norway Airlines har også startet bygging av hangar på gamle
militære "Times Square".

VETERANSTOKKEN

(PMW forts.).
(

Evige F lyteknikeres Forening
(E.F.F.) har klart å utvikle

BEHOV FOR MER PLASS
Braathens SAFE holder i disse
dager på å utvide sin parkeri ngsplass for fly utenfor H6B,

en oppdager fei 1 tidl igere
og unngår breakdown i løypa.

et fornuftig arbeidsredskap
for flyteknikere som har proplass ti 1 pensj onsalder. Sær-

bør sikre seg denne, etter at

skal huse tungt vedl ikehold.
Dette skal skj e ved å utvide

LOMMELYKT M/ELLER UTEN PÆRE
HVIS LAs

r

nye motorene på våre nye Boe-

SPE:lE
i-

(:'

NEDFELLBAR ISPIGG FOR VINTERFØRE

vårsesong. Selskapets overgang
ti 1 enhetsflåte gir noe roms-

Annet personell som
føler de har problemer
med gangsynet, kan også
få kjøpt stokken. Den
leveres da med forstør-

ligere insp. program sammen

med økte insp. interval leI'.

Dette har medført at man har
påtatt seg et oppdrag på en

relsesglass istedenfor

D-sjekk for Hapag LLoyd, Tysk-

skrutrekker. Ispiggen er

land. Det er full stripping/
inaling, i tillegg til full

gi tte mellomrom. Prod. kontro1-

gram er flettet inn i hele

lørene bytter grupper hvert
år med unntak av et par mann

l

at noen ti 1 tideI' er på reisefot.

som har mer eller mindre faste

grupper. A1 t arbeid utføres

på dagtid med unntak av de
siste dagene på en insp. hvor

TUNGT VEDLIKEHOLD

noen etter turnus går for-

et prinsipp hvor flyet er

medfører at de al1er fleste
fly Kommer ut på rute etter

Tungt vedl ikehold utføres
på Sola. Vi jobber her etter

skjøvet tid om kvelden. Dette

oppdel t i grupper, i al t 11
for en B-737. Gruppene ledes

noen fagarbeidere,_ eventuelle

Rusegropa, FBU ~ßG
18

fra visual sjekk til eddy-

current og X-ray. Dette pro-

4365 Skalkeskju1et ~ßNS

E.F.F. ~ ~

si tter det formenn og planleg-

gere. For oss fungerer dette
systemet svært godt. Allsidigheten økes ved at aIle personene i gruppen roterer etter

Send bestil1ing til: i2~~~~vv

lyspære i 1 ykten.

grad flyfabrikantens manualer
direkte. På toppen av systemet

holdsmønster. Det krever al t

av en autorisert flytekniker
med ti ttel som produksjons
kontrol lør. Han har med seg

f j ernet, men det montert

visuell struktur-sjekk innvendig. Liggetid ca. 4 uker midt
i den beste vinterferietiden.

arm og sørger for at jobbene
utføres etter boka. Hos oss
bruker vi i all vesentl ig

prod. kontrol lørens utstrakte

vårt insp. mønster og krever

~GUL REFLEKS

Etter en hektisk høstsesong,
går vi nå inn i en mer rolig

B-737. Dette SSI program er

passer inn i vårt vedlike-

~ SKRUTREKKER MED BITS

ing 737-400/500. Planene er

OPPDRAG FRA HAPAG LLOYD

øvrige på gruppen. Han er

er ti 1rettelagt sl ik at det

EN IKKE ER MONTERT

vel avgjort når dette leses.

I ti 1 legg kj øres et eget str-

landinger bak seg. Programmet

~ HENGER TIL ENVÆR TIL VANNRETT

verksted planlegges også for
å kunne ta overhal ing av de

tiske arbeid sammen med de

sjekke tilstanden på flyene
strukturmessig. Dette er fly
som har mellom 50 og 60.000

RINGEKLOKKE FOR A SLIPPE

vår oppfatning. Nytt motor-

STRUKTUR

1aget av Boeing/FAA for å

.. A ROPE I JE'rSTøy

en absolutt nødvendighet etter

problemer dukker opp. Aut.

uktur program på de eldste

de siste insp. ansettelser ved
denne avdeling er observert.

nåværende H6B med en H6C-del
på samme størrelse. Dette er

de nødvendige skri tt tas når

fremfor Hard Time systemet.

flytekniker står for det prak-

lig ser det ut som om personell ved SAS OSLTS-E skift 3

en. Videre holder en på med
et nytt hangarprosjekt, som

pen drives skikkelig og at

systemet gir store gevinster

de må ha tarmac som arbeids-

f or de som jobber på den de 1-

Han er ansvarlig for at grup-

Planleggerne ved TMO mener

blemer med å avansere, sl ik at

sl ik at det bl ir bedre forhold

Aut. prod kontrollør utfører
i all vesentlig grad insp.
arbeidet og papirarbeidet.

status på motorene. Derved
medvirker systemet til at

endt testflight. Avgang foregår som regel lørdag morgen.

Håper disse 1 inj er gir et
innbl ikk i hvordan. vi
det i vårt selskap.

1-2 aut. flytekn. etter behov,

hje1pearbeidere og lærlinger.

dr i vel'
J. K. L.
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PLANNED MAINTENANCE WORK
( PMW )

to år som lærling i bedrift.

Opplæringsrådet for Flyindustrien har utarbeidet nye opp-

De definerte kompetansekrav

flymekanikerfag og disse er

på:

lærings og fagplaner for ni

Det er med stor undring vj i Braathens SAFE leser INFO nr.3/87 med

all erede i bruk ved f 1 ymek.

dufoss.

vi jobber på 81' nok ikke god nok. Derfor tillater jeg meg å komme
med en liten informasjon om hvordan vi jobber i Braathens SAFE.

La oss ta noen av s j ekkene:
Pre-dept. sjekk utføres av
kaptein e1 leI' aut. flytekniker,

Hos oss har vi kjørt etter

tilsvarende system i svært

mange år. Dvs. at al Ie ute-

men er kapteinens ansvar.

stasjoner hvor det er stasjo-

Ingen signering. S-sjekken

utføres hver 24. time av aut.
flytekniker. A-sjekken utføres
etter 150 A/C hI'S., 1/2 B-

nert folk og del' det er mul ig-

heter for bruk av hangar, er
både store og små komponent-

ski ft og sj ekker på forskj el-

sjekk og B-sjekk utføres etter

300/600 A/C hI'S. Disse sjekkene utføres av aut. f lytekni-

lige nivå utført. Unntatt

81' sjekker på C-sjekk nivå
og større, dvs. tungt vedlike-

fyl 1 ing av gearbokser, og
ski fting av fi 1 tere. Likeledes
struktur-sj ekker i form av visuell sjekk, eddy-current og
boroskops j ekker av motorer.

regi av de nye prøvenemder
innen de enkel te fag, prøvene
er ensartet for hele landet og
det blir prøvd om kandidatene
tilfredsstiller de gi tte kompetansekrav innen teori, lab.-

dets mul igheter.

(

Den totale opplæringstid frem
ti 1 fagarbeiderni vå bl ir fern

år, hvorav tre år på skole og

øvelser og erfaring.

DET TOTALE OPPLÆRINGSSYSTEM KAN SKISSERES SLIK:

(

Grunnkurs

2 års lærlingkontrakt

for

skjema og i loggboka (LMR).

fra vasking, greasing, etter-

Avsluttende fagprøve skjer i

redegjøre for systemet og

ker, signeres for på eget

hold. Dette være seg jobber

c) Industriens krav.

Siden dette er nytt i Norge
viI Sekreteriatet her søke å
I'

a) ICAO' s recommendation.

b) Luftfartsmyndighetenes
krav (BSL C 7. 1) .

1 inj ene på Sola, Bodø og Bar-

overnevnte ti ttel. Informasjonen oss imel lorn når det gj elder måten

GAMMEL T SYSTEM I BU

innen de enkel te fag er basert

m/ avsluttende fagprøve:

Mek. fag

Tungt vedl ikehold el leI' C-

Komp . mek

Struktur-

sjekk utføres etter 3000/3600

A/C hI's., avhengig av hvilken

Fylkeslinjer

landingsfrekvens f lyene får.

enkel te stasjon med unntak av

gel' Pl'. fly

de to sistnevnte, hvor Sola
sender folk. F. eks. i Stock-

holm leiet vi plass hos SAS

VK 2

Flytekn. fag

nivåer har vi 4 stk., som

Grunnkurs

flettes inn etter et bestemt

Elektro

Landsl

i nj

gjøres med D-sjekken, men

B-767 (tilsvarer en B-sjekk på

denne Kommer ikke inn i bi Idet

B-737) og den ble utført ca.
hver 3.uke. Her ble det sendt
folk fra flere stasjoner både

mek.

før på et langt senere tids-

(

VK i

VK 2
A vionikk

A vionikk

g
p

(I) r

1nteriør- og

ø
v

utstyrsmek.

e

System-

F

r

avioniker(II) a
Komp'. avi. (I)

1nstr.
Radio

for opplæring og for å få

F

a

e r ( 4 stk)

I

punkt.

MOTOROPPFØLGING

sjekken utført innen liggetiden. An tall personer vari erte
noe etter sjekk no. /størrelse.

(II)
(I)
(I)

time. Av C-sjekk

mønster i C-sjekken. Det samme

for å få utført A-sjekk på

VK i

Flytekn. fag

De som stort sett bare brukes
på innlandet får ca. 2 landin-

Dette arbeid utføres av den

Syst .mek

Motormek

"

"

g
p

(1)
(I) rø
v

Våre JT8D motorer går nå på

e

et spes iel 1 t Condi tioning
Moni toring system istedenfor

på Hard Time. Overhaling er

MAINTENANCE SCHEDULE

satt på ca. 20.000 hI'S. I
følge vår TMO avd. er dette

Det er kanskje på plass med

3-årig Flying
skole ( Sola
og Grimstad)

en mer gunstig og fleksibel
må te å dr i ve på enn ved Hard
Time metoden. Dette krever

en li ten forklaring på hvordan insp. systemet i Braathens
SAFE virker. Man jobber etter
en såkal t Maintenance Schedule

riktignok en bedre oppfølging
via boroscoop-sj ekker, Data

som er satt opp i tråd med
f lyfabrikkens typeanbefal ing,

egne erfaringer, LV sine krav

Plate Speed kjøring og daglige
utskrevne formularer fra flyg-

delt inn i forskjellige insp.

erne over motor-data. Dette
medfører at kanskje ikke så

og godkj enning. Boka er videre

mange motorer oppnår full
gangtid, men det resul terer

ni våer, hard time component
liste og conditioning moni-

toring liste.

i at en ti 1 enhver tid har

For første gang ser vi her

Typekurs m/

1CAO-kurs ved off.

prøve for
luftfartsmynd

Type II sert.)

skole (spes. for

av den skisserte ICAO-skole,

tern som viI tilfredsstil1e

hvor b 1 . a. Type I I - tekn i kerens
ti 1 legsgsutdannel se må ti 1 leg-

behov, samtidig som nasj onale
og internasjonale krav i vare-

katet omfatter både flytekni-

konturene av et utdanningssys-

1 uftfartssystemets fremtidige

ges betydelig vekt, basert på
det faktum at dette sertifi-

tas.

ske fag og avionikksiden, dvs;

"aircraft in its entirety".
NFO vi 1 del ta i utformingen
Teknisk sekretær

10
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REPRESENTANTSKAPSM0TE I

lignende. Dette er vel et

NFO

tankekors for oss aIle, slik
at en bør vel muligens engasjere seg i positive sammenhen

(skilsmissé. . . forts. ).
tel' den kravet om antall over-

gel' også.

foregikk grei t og uten de

i bladet å lese seg til sammensetningen av det nye sen-

At møtet i år ble holdt over
to dager val' på grunn av den

tralstyret (side 2, red. anm. ).

erfaring en hadde fra tidlig-

Ved oppsummering og avsluttningsinnlegg fra formannen

ere år, hvor det på sl utten

av møtet nesten ikke val' folk
igjen til å foreta valg etc.
Det ble hel leI' ikke det tids-

hvis de viI, er transitthallen

(\

ga tene etter møtet kom dette

sakene.

svært overraskende. Når en
ser på aldersammensetningen

Al f Nottingham, Secretary Gen-

ellers i foreningens sekreteriat, hadde vel de fleste

eral i AEI var bedt inn som

håpet på at formannen val'

observa tør ti 1 møtet og han
holdt et svært fyldig og in-

ungdommelige friskhet i enda

(

nasj onal t synspunkt.

Det er kanskj e ikke kj ent
vi 1 bl i holdt en konferanse

hvor det viI bli fattet svært
viktige avg j ørelser angående

punktet på engelsk, uten at
det satte en demper på delegatenes taletrengthet.

WF

ST

i Brüssel fått oversendt en

er ti 1 vedl ikehold av AWACS

S. Nystad WF
M. Guldstein ST

Arbeidsted viI bli nær GeilenKirchen i Tyskland. Fullsten-

de forskjellige punktene som

dig sti 1 1 ingannonse kan fåes

ble debattert på årsmøtet,

ved henvendelse til NFO kontoret, el leI' ta kontakt direkte

med:

teknologisk arbeidskraft eller

oppgavene val' det nødvendig å

bla 9 j ennom hovedavtale og

overenskomst fra side ti 1

STUDIEUTVALG
Formann:
H. Sola BU
Medlemmer: J. K. Langebro BU

B. Nordli ST

f lysikkerhet, utdanning av

tagerne ble inndel t i grupper

som samarbeidet med å løse
forskjellige aktuelle oppgavel'. For å f inne svar på

P. Korsmo ST

GERMANY

Recruitment of post LM-111,
A/C systems spec. at
NAEWF E-3A Compnent.

i kaffepausen og under sammen-

komsten om kvelden. Kursdel-

S. Mauroy FOF
M. Johannesen SAS
G. Jhonsen WF

rammet av streik, gå-sakte osv.
at flyteknikerne blir omtalt i

den eller aldri hvis det er

så engasjert at Nilsen måtte
svare på mange spørsmål både

Medlemmer: S. Hansen tek. sek.
P. Birkenes BU

K. Grønskar SAS

avisene eller dagsrevy. Sjel-

beres de påfølgende dager, men
foredragsholder Jan E. Nilsen
(vår advokat) gjorde en glimrende jobb. Kursdel tagerne ble

Formann: L. Brattli

(,

5 i 30 Gei lenkirchen

Ref.

Mye "tørt stoff ", skul Ie absor-

TEKNISK UTDANNELSES. KOMITÈ

Det er når tredj emann bl ir

heng vi har fått presseomtale.

av NFO' s historikk.

L. Stamnes SAS

NAEWF E-3A Compnent,
Civilian Personel Branch.
Recui tment Officer

sær 1 ig vært i negati v sammen-

ten.
Kursleder Egi 1 Høstaker åpnet
med å la samtl ige del tagere
få presentere seg sel v og der-

BU

FOF
SAS

Formann: K. Paulsen
Medlemmer: R. Dybwad BU

Det er ønskelig at flere nord-

men kan nevne at vårt ansikt
utad ble det snakket en del
om. Det har i den siste tiden

B. Starholm
A. Rosenberg

etter fulgte en gjennomgåelse

menn tar del i det tekni ske

Vi 1 ikke gå særl ig inn på

perioden 1. ti 1 5. desember-87
for å bli kjent med Hovedavtalen og F lyteknikeroverenskoms-

E. Høstaker FOF

vedlikeholdet av disse flyene.

14 flyteknikere fra hele land-

TARIFF KOMITÈ

sin f lyflåte.

de 150 land ICAO omfatter.

Møtet foregikk under dette

et val' samlet i Haugesund i

K. Grønnskar
N. Terjesen
M. Guldstein

sti 11 ingsannonse vedr. teknik-

sertifiseringsbestemmelsene i

Med hensyn til de forskjellige
komi tèer og utvalg har disse
fått følgende konstellasjon:

G. Hoe 1

Vi har fra den norske delegasjonen ved NATO's hovedkvarter

i Montreal i regi av ICAO,

HAUGESUND

Med 1 emmer :

.. OBB I NATO?

for de fleste at det i 1992

Sentralstyrets sammensetning

Info sekr.:

Fra Trøndelagsbenken,
Rolf Dybwad.

tekniker sett fra et inter-

NFO KURS I

INFO KOMITÈ

noen år.

nen for den autoriserte fly-

KOMITÈER OG UTVALG

for 1988 finnes på side 2.

den som kunne representere den

formati vt innlegg om si tuasj 0-

M. Guldstein.

SAMMENSETNING AV NFO ' s

1989. Etter såkalte "bak mål"
samtaler med en del av dele-

at en fikk en rolig og grei

det 9 j enstår ennu å se.

SELSKAPENE KAN SAMARBEIDE

At selskapene kan samarbeide

ikke vi 1 Ie sti 1 Ie ti 1 valg i

behandl ing av al Ie årsmøte-

"Comair", men hva som Kommer

ut av dette samarbeide, ja

kunne den samme opplyse at han

presset i debattene, slik

Ved forhandlingene om SASkonsesjonene ble det også
lagt opp til et samarbeide
selskapene i mellom til å
starte opp et nytt selskap

vikl ing.

er vel mul ig på et annet sted

fant seg ti Irette.

nattinger fra 7 til 3 døgn.
Dette gir muligheter for mye
friere former for chartergi muligheter for videre ut-

store opposisjoner og det

i Asker. Det val' et trivelig
sted, hvor delegatene tydelig

på Kastrup et bevis på.

se 1 skapene og skull e også

Regnskap, budsjett og valg

I år ble møtet holdt over
to dager på Holmen F j ordhotel 1

hovedsteder og til slutt kut-

side.

O. Dahl FOF

Vår Studieleder Jan. K. Lange-

bro avsluttet et velykket og

L.Brattli WF

godt 9 j ennomført kurs.

Per Reidar Ramsl i.

0KONOMI GRUPPE

Kasserer: D. Langeland

R. Dybwad BU

E. Grohshenn i 9 SAS
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SKILSMISSE
.. TJ ÆREBORG

,', FREKK I S FRA

UTPLASSERTE
SKOLEELEVER

SAS"

ITl _ ITl _

være for

Hvor frekk kan man

HVEM HAR

sø

for selskapet. Vedtaket førte

eksempel
er å finne iNFO's medlems-

ti 1 store protester fra norske

blad nr. 3-87.

En tid ble det til og med
forbudt for Sterling å ta

Med ti ttelen P. M. W. skal del'

da t terse 1 skaper .

gang er først ute med noe

hos oss på OSLTS, riktignok

ANSATTE KAN TEGNE AKSJER

med feederpassas j erer fra
Gardermoen ti 1 Kastrup og

Dette val' det første steget
i en 3 punkts plan, hvor før-

v.v. Diskusjonen gikk på trus-

nytt. Del' skal nå utvikles et
program som skal prøves ut på

ikke så ofte, men det hender.
Erfaringene med dette er ikke
udelt positive. De siste tilfellene har i al lefal 1 skapt

irene

I november -87 ble pap

ANSVARET?

å markedsføre seg? Et

undertegnet av direk tør Einar

og svenske myndigheters side.

Lundt for overtakelse av Ster-

1 ing Airways A/S med diverse

leI' mot det skandinaviske

Det andre steget er å finne
investorer i Skandinavia som
vi 1 sti 1 Ie som garantister.
Det skal også bl i gi tt anledn-

De samme truslene kom også

ing for de ansatte til å tegne
seg for aksjer.

navia/New York v. v. Man har

(

da Tjæreborg/Tower Air startet

1egge mul ighetene ti Irette
for at det nye selskapet skal

bli børsnotert, men dette

det har vist seg at de blir
svært så husvarme.

de har drevet med i aIle år.
81 ir noen imponert av dette

nå fått tillatelse også fra
de norske og svenske myndig-

reaksjoner blandt oss, da

en masse pos. f lyvninger som

med sin bi 1 1 igrute på Skandi-

Det endelige målet er så å

ungdomsskoleelever som 9 jester

enkel te stasjoner, som skal
utføre noe mer enn det absolutt nødvendige for å kunne
sette fly i operasjon. Dette
viI bl.a. spare selskapet for

1 uftfartssamarbeidet.

ste steget fal t på plass.

Av og ti 1 har vi utplasserte

imponeres med at SAS nok en

PI NL I G

Det er pinl ig når man ser en
fra denne kategorien bli kas-

"nye" SAS' s P. M. W. , burde

(

hetene.

de ikke finnes innen S, A. F. E.

KONKURRANSE pA LIKE VILKAR

Allerede da vi begynte I. T.

mat. Det samme individ ble

ende fly.

tet ut av gal ley' av en purser,

da vedkommende prøvde å snause

ABC charter skal belastes

flyvningene fra Sverige med
DC-6B fly, fast stasjonert i

med charteravgi ft, noe char-

Denne transaksjonen betyr at

men som apex el leI' superapex-

vi planlagte vedl ikeholdsarbeider i tillegg til nattstopp
inspeksjoner. Hvor mange plan-

med logen i hånda, diskuter-

seksjonen og reiseseksjonen.
Det betyr også at Sterling

terpassasjeren må betale,
passasjerer slipper å betale.
Passasjerer sam reiseI' på

Gøteborg og Arlanda utførte

senere sett syklende alene ute
på tarmac, farlig nær to taks-

lagte motorski fter, superchargerski fter, komponentski fter,

ende snag med cockpi t crew.

storby-weekend i vanl ige rute-

Da en av ski ftets garvede
ble han bedt om å gå ut igjen

Et springende punkt er om

viI ennå ta en tid.
STERLING FRIERE

Tjæreborg-Sterling gruppen
deles opp i to deler. Fly-

T. O. iS og spec. insp. items vi

fly slipper også å betale

kan fly mer for andre reise-

denne skatten.

utførte allerede den gang er
det vel ingen oversikt over,

tidl igere. Avtalen sikrer

Sentral t i problematikken er

men en ting er sikkert. Vi utførte allerede den gang større

med Tjæreborg om flyging i

med samme rettigheter og forpliktelser for flyselskapene.

arrangører og dermed stå i
et mye friere forhold enn

fri konkurranse på 1 ike vi lkår

Sterling den kontrakt de har

mange år fremover og et fortsatt fruktbart samarbeide sel-

(

Det er verdt å merke seg at
det er den danske regjering

for "dette fikser jeg".
"REPRESENTERER" SAS TEKN I SK

II Ie er det at disse opptrer i

og mer P. rv\. W. enn SAS Kommer

ti 1 å utføre på noen linj e-

som har vist vegen ti 1 åpning

PROTESTER FRA NORGE OG SVERIGE

av fri konkurranse i luften
for de skandinaviske lands
vedkommende.

Adskil1ig større rØre enn

ski lsmissen mel lorn Sterling
og Tjæreborg vakte det i såvel
pol i tiske som luftfartskretser

,

\'

f,

kjeledresser med "SAS LINE
MAINTENANCE" på ryggen og bl ir

tatt ti 1 inntekt for oss al Ie.
Vi ønsker ikke å få vårt ren-

Etter inngang ti 1 jetalderen,

skulle det være kjent at vi

har fortsatt å gjøre vedlike-

ommè ti 19riset av ungdolTsskoleelever uten landekjenning.

linjearbeider på våre stasjo-

Skal ordningen med ungomssko-

holdsarbeider utover rent

1eelever på TS fortsette,

ner, og dette har øket i takt
CHARTERFRAKT

Da den nye skandinaviske re-

da Sterling si st i august

fikk dansk tillatelse til
å fly ABC flyging til Canada

gjeringsavtalen om SAS-konsesjonene ble undertegnet høsten

med 30% av setekapasiteten,

med økning av flåten. Dette

så må det skje i ordnede former, med en ansvarlig tilstede, slik at vi kan unngå slike

har vi ti 1 hensikt å øke yt-

terligere i takt med flåte

uheldige episodeI'.

og kapasi tet på stasj onene.

1987, ble det også vedtatt

en 1 iberal isering som angår

samtidig som de fikk forlenget
tillatelsen frem til år 2005.

Tidl igere hadde man hatt dispensas j on for 2 år om gangen
på disse flygingene, noe som

selskapenes operasjon. Denne
avtalen gir blant annet mulig-

S.A.F.E. og er blitt en rutine

heter for frakt med charterselskapenes fly. Den gir også

høyt am.

mellom de tre skandinaviske
8

K. G.

Så det nye som SAS er først
ute med er 25 år gammel t i

muligheter for selskapsreiser

us i kkerhetsmomenter

en ble påtruffet stående

teknikere kom for å assistere,

stasj on i lang tid fremover.

skapene imellom.

ga store

En ann

for ass som vi ikke roper
Seks j onsleder

O. Enervold
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UT'SE:NDT

av power plants, skrogdeler
og komponenter. I et forsøk

'TIL SYDEN

på å høyne n i vået på yrkes-

fJ"

skolene, assisterer American

Air 1 ines ved utarbeide lse
Like før jul hadde jeg en

ene, men

effekti vt

seks ukers stasjonering på

Gran Canaria og Lanzarote.

det som

da han val' på jobb.

Opplegget fra Braathen SAFE

sk j edde

Etter å ha bli tt utsatt for

denne sesongen val' at et f 1y
skul Ie 1 igge del' nede ei uke
av gangen med dagl ige turer

det spanske byråkrati på si tt

værste med at en del spare-

parts val' havnet inn på 1ager-

opp til forskjel1ige steder

et ti 1 Iberia, val' det en
fryd den dagen Oscar kom på
jobb. Jeg hadde foretatt en
del ørkesløse vandringer fra

i Norge og Sverige.

Dette fungerte bra da jeg

val' del', sjøl om det val' lett

kontor ti 1 kontor hvor det

for å akkumulere seg en del
"småsnag" som vi ikke hadde

satt en "gube" med stempel,
uten å ha fått utrettet noe
som heIst. Oscar fikk delene

mul ighet ti 1 å utbedre. I

tillegg til denne ene nattstoppen hadde vi en god del tran-

ut etter bare en fire-fern

si ttstopper samt en form for

timer.

stand-by tjeneste for tran-

si ttstopper på Teneri ff.

Men t i 1 noe he 1 t annet. Det
er å anbefale på det sterkeste

Det val' satt opp ski ftplan

å leie seg motorsykkel på

Gran Canaria. Kjør med forannet Gran Canaria som ble

for denne tjenesten, men etter

nuft osv. Det val' et hel t

å ha prøvd å gå den et par
uker, måtte vi lage oss en

egen variant som ikke tok
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store se 1 skapene.

oppdaget på aIle de små fjell-

stiene hvor det ikke val' mul ig

1 ivet av en og samtidig dekket
det som skul Ie dekkes. Det

å komme fram med bil. Det

resul terte i at det ikke ble
særlig mange fridager, men i
det minste fikk vi mul igheten

er ikke tvil om at en del' kan

få naturopplevelser en ikke
finner maken ti 1 mange steder

på jorda. Og jeg viI tilføye
at den som ikke har gjort

til å sove litt om natta. Ä

få søvn på dagtid del' nede

viste seg å være svært vansk-

annet enn å 1 igge ved basseng-

kanten på Playa Del Ingles,

1 ig. Enten val' det ryddedamer
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for

nok av. Selskapet har del'

begynt å ansette folk med

~~!.~\Ö \nòicatt a

ingen 811er Ii ten flybakgrunn.

P. g. a. dette reduserte nivå

vet ikke hva Gran Canaria

som skulle vaske på rommet,
el1er det val' vaktmesteren

er. Total t sett en fin sta-

sjonering og en erfaring rik-

som reparerte dassen. Noe
sagt etter en liten "mod"
av vaktplanen fungerte det

på personellet har Northwest
forandret si tt interne kurs-

'Ó¿
~.t('.,('(' v~

ere.

val' det hele tiden. Men som

program for mekanikere s1 ik

~L~ ..v/ co..

at det nå inneholder et 2-

./..01.,0' .l.;., ./('1' Vl-/q~.-(' "' .
JOQ °6.l /'~o'G o/,J'v..;o-, /.....¡

Men det val' selvfølgelig ikke

hele utmel'ket.

forlangende", men jeg b1ir

så forundret over forskjellsbehandl ingen av de ansatte.

Kort fortal t så bodde vi i

1 ingagenten og varden som

San Augustin. På et sted jeg

vi 1 karakterisere som et ned-

rent praktisk kunne drive

det med hand 1 ing av fly. Han

sl itt svensk masseturismested.

Jeg tror de fleste som har
vært i syden skj ønner hva
j eg mener med det.

de en gang i tiden jobbet

for SAS. Vet ikke om det val'

del' han hadde lært a11e triks-

kurset er ment å lære fra

-l~t-(./
"Ó..
~I O..t"
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rekke på boligforholdene.

Nå el' ikke jeg sånn del' "stor-

ukers inroduksjonskurs. Dette

/. Cò~ "C'/ ~ 6 "v/ "i "('Q "'~.; .f

bare bra. Tenker da i første

Meget snille fly. Meget trive1 ig crew. Og ikke å forg lemme
Oscar. Det el' sjelden å treffe
så hjelpsomme og al'beidsomme
folk her i landet. Oscar val'
ansatt hos den sted1 ige hand-

had

det val' vil'kelig
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UNDERSKUDD pA FLYTEKNIKERE
I 'lJSA

Dette val' et bosted som firma-

vi bodde på Gran Canaria og

et ~hadde ordnet fra Norge.
Crew bodde selvfølgelig ikke

Lanzarote val' som Hotel Gyldenløve og SAS-hotel let i Oslo,

del'. Men så val' det slik at
de tre dagene i uka vi måtte

tar jeg ikke munnen for full.
Nå val' det grei tt nok begge
steder, men det noe med forskjellsbehandlingen som setter

være på Lanzarote, val' det

den stedl ige agenten som ordnet med bosted og han innkvart-

Takket være et godt tips, følger det også i dette nummer en oversettelse i redaktørens språkdrakt av en interessant artikkel, hentet
fra et amerikansk tidskri ft. Denne gangen dreier det seg om behov
og tilgang på flyteknikere i Statene. Artikkelen sto på trykk i

erte oss selvfølgelig på det
samme sted som de andre Braathenansatte (les crew). Hvis

Aviation Week & Space Technology i november -87 og er signert Edward

standard mel lorn det stedet

seg litt fast i halsen. Jeg
vet at det er forskjell på

Kong Salomo og Jørgen Hatte-

maker, men er det slik i Bra-

jeg sier at forskjellen i

athen da?
Rol f Dybwad

H. Philips. Vi kan konstatere at det ikke er vanskelig å trekke
paraleller til norske/skandinaviske forhold.

Begynnelsen på artikkelen

sert elektronisk og mekanisk
utstyr. De får en bedre lønn

det i grove trekk handler

og flere fordeler enn det

legger j eg 1 i ten vekt ,på da

f lyselskapene kan ti Iby. FAPA

om hvor lett det er å ansette

I \ i .. ,---- . =-~,_c_.",.."...-c_..,.J

(

regner med at ca. 50% av de
sertifiserte flyteknikere i

cabin attendants. .l\merikanske

selskaper har ansatt flere
tusen i løpet av det siste

USA er ansatt i ikke-luftfart
relaterte jobber. Disse fore-

året og har problemer med
å følge opp den nødvendige

trekker en mer innbringende

skoler ing av disse.

',--ì""~\~
~l I ", 1I _" ,'.,

(

, , ' ,. 'f-'1 r :~- \

I l""\".r..":~",:"',:.~w, .l..'*",,,~l~.t \ ,oi-'..~. i"" ~"""".~~'" -:'; ,

. ", ..,!

~:~' " ~' i " ~~ , " .,
~ '¡

(

,,~..

still ing i bransjer hvor deres

'~;¡ß:..¡;~~-'",_;¡~;¡;..~)iItli~l':'t'~~Ä;';:O ~'::'

allsidige, høye tekniske bak-

grunn er en nødvendighet og

BEHOV FOR 50.000 FLYTEKNIKERE.
Inntil nå har personellmangel

II

et krav.

i amerikansk luftfart stort

tel', men både internasj onale

og lokale selskaper begynner
nå å få problemer med å opp-

~

r"
'.,\
(
i, ,,",
- -~,\i
\

MANGLER SIVILT SERTIFIKAT.
Når mul igheten byr seg, verver
selskapene teknikere fra for-

sett bl i tt fokusert på pi 10-

svaret. Disse har en god ut-

drive kvalifiserte fly/avionicteknikere. President of

dannelse og erfaring, men

mangler sivilt sertifikat.

både evner og kunnskaper ti 1
å arbeide på kompl iserte sys-

ii;
s.. '.
~: .

selskapene frem til 1997 er
50.000 flyteknikere. Fordi

temer som er vanl ig for tunge

A/P (airframe & powerplant)

sivile fly. For å løse dette

\ii

problemet, vurderer selskapene
å ti Iby kursprogram som skal

ii !::ItI:;

jetfly, kan de p.g.a. dette

ti 19angen av sertifiserte

ikke utføre maintenance på

teknikere med erfaring fra

tyngre fly idag begynner å
svikte, regner FAPA med et

gi de ex-militære muligheten

ti 1 å skaffe seg et A/P serti-

underskudd på nærmere 40. 000
A/P teknikere i begynnelsen
av 1 990-årene. Det totale

fikat utstedt av FAA.

antall sertifiserte flyteknik-

FL YSELSKAPENE HJELPER SKOLENE.

ere i Amerika er ikke kjent,
men FAA's statistikker viser

Det økende behovet for teknik-

en nedgang i antall ny-ut-

Pan Am, World Airways og Delta

årene.

har ansatt 1200 mekanikere.

FLUKT FRA YRKET? .

For å øke elevenes forståelse

(

1 i I .~

\

. I.
,.~~'"
.t-..,
;'~ "

ere bekreftes ved at Uni ted,

stedte sertifikater de siste

I./''/ /

i løpet av det siste året

.' .;:~;,~~.'.. ".

./:~.:.~..,

F 1 yse 1 skapene reg i s trerer en

ny konkurranse fra bedrifter

for utstyr og vedl ikeholdsrutiner, viser flyselskapene

som rekrutterer ny-utdannede

interesse for å hjelpe A/P

flyteknikere. I stedet for

skolene med innkjøp av rele-

(
;'

//

:",' F: ,/ti ,

,,/1./

. .- ....... L-..,._~~. .

l:" ~.' :".-"" ¡ i!,.....

/ //

./

vant verktøy og anskaffelse

fly, arbeider disse med avan-

:,.."J'- .

,- "

6

i ~,'"

I~ ~-_. 1

.n "','

Selv om de er i besi ttelse av

Future Aviation Proffesionals
of America (FAPA), mI'. Kit
Darby, sier at behovet ti 1

r, ..._~ ~_:.
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\

v/M.Arnesen

ti 1 en eventuell kostnadsøkn-

TECHNICAL TRAINING
Kapasi teten ved skoleavd. må
anses å være et stort problem.
Gjennom lengre tid viser kapasi teten ved OSLTH at avdelingen ikke makter å utdanne OSL-

kontra diett og hotel1utgifter

\

/1

ing for f lere instruktører

~~)d

samt produksjonstap viI være
marginale, ja kanskje til og

\

med vise besparing. Det er
akseptert at kval i tet starter

med opplæring, hvilket er et

grunnelement i utviklingen

basens behov. Når det 9 j elder

l7.'

av "egenkontrol 1 " konseptet.
Hvordan kan OSLTS/OM sikres
å oppnå den ønskede "Technical

elevplasser i CPH og STO har

OSL vært den tapende part.
OSL TH må settes i stand ti 1 å
gjennomføre kurs til de tideI'

// '.'

/,

,/' , .,-

på utdannelse? Sist men ikke
selv kan bidra med noe særlig
instruktørvikarer, fra en gruppe som al1erede i produksjo-

helt annen måte enn hittil.

Introduksj onsfasen bl ir ufor-

...'t ,.,

.:~J "

/

"

g

/' /'/. ,

minst, tro at produksjonen

u tdanne persone 11 på kommende
flytyper, dvs. teknologi på en

'-::'"

/Y(/
~./

Standard", fagl ig ekselens
uten tilstrekkelig tilgang

en krever. Produksjonen må være beredt til å
som produksj on

~

~

\ .. ~,.:,;:,~.: ~""

....:\.

:,\

~ ", "~:~:_,,,'ì ._-..,.,.

, \,

(

nen er sterkt belastet, ja

holdsvis lang som en følge av
at teknikerne ikke har fått en
tilstrekkelig utdannelse til
rett tid for innkjøring/familisering. Eksempler på dette er

da bygger man luftslott.

TS/OM har for Knappe ressurser
ti 1 produksj onsoppgavene sl ik

F-27, MD80 og sist DC9-51.

det er i dag. Overtiden med
ca. 800 til 1000 timer i uka

.///'.,' I',
"

fordel t på 200 mann fortel1er

OSLTH har erfaringsvis knapp

kapasi tet ti 1 å innfri de øns-

" -

sitt! Selv SPT viI måtte vike.

ker produksjonen har til kvalifikasjons og kompetansegivende kurs på DC-9, i likhet med

Mannskapsmangelen er et ti 1-

manglende kapasi tet ti 1 å for-

offentlige eller selskapene

ene SAS' s egne krav om brushup, videre TS/OM' s krav til å

har kapasi tet ti 1 å fyl Ie på
med skikkel ige fagfolk.

onskapasi teten på det nødvendige nivå.

Man står foran et vei valg,

--~.. ~

leggsproblem, del' hverken det

kunne opprettholde produksj-

del' en TH-avdeling med tilstr-

ekkelige og kvalifiserte ressurser er det eneste som kan
sikre at SAS fortsatt kan lig-

Ut over DC-9 har OSL måttet
kjempe om elevplassene ved de

andre skolene. Grunnet stats-

ge i tet internasjonal t på

teknisk standard. Ved ikke
å satse NA, vi 1 utvikl ingen

tilskuddsordningen i CPH med
minimum krav om 9 danske ele-

vel', blir det tilbake kun tre

gå mot laverekvalitet OSV,osv.

\'

i,
\

plasser til fordeling.

NFO 50 AR

OSL TH må bemannes og styrkes
slik at vårt behov for utdan-

Det skal vel nærmest et under

nel se på DC9, MD80, -51, B767,

ti 1 for at denne dagen nå vi 1
bl i markert i regi av NFO sen-

ATR-72 eller Dash 8 og sist

traIt. Vi i avd.SAS viI ta

ini tiativ til å drøfte et lok-

men ikke minst erstatteren for

DC9 (MD80-81 -82-83-87 el leI'

al t SAS arrangement. En aften

B737-200 og B737-400).

med "Gressholmen" og 50 begi-

venhetsrike år burde være et
interessant emne for såvel

Det må også ti 1 føres kapasi tet

unge som pensj onister. Dette

for videreutdannelse innenfor

ny teknologi som nye flytyper

viI bli lagt frem for Halvårs-

~/ ....-,.-""
..~~:.¡,~.;::-~,;, ,'~,

, //'// '

~.~~~;,;;1:~:l~;t..i:;f.';,t~,;:.....,. ". 10.

~ ,,:;;¿~~~~:\'" ~+-.r-""~~'" .' .

/' ,,/

,/

~~-~.-.'..

. ~~~~..

\\/ BlLLG.STê
.
ALTêRNflTiv?

møte som forslag eventuel t.

naturligvis viI romme.

(forts. neste side)

Dette er stort sett et enkel t

regnestykke, del' bl. a. hensynet
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HVOR BLIR nET AV
HANGAREN?
I over 10 år har det fra TS
hold vært påpekt behov for en
ny hangar på Fornebu, og for
2 år siden val' saken kommet
så langt at den skul Ie

for for SAS-styret

MINST TO NYE VINTRE UTE
Resul tatet er uansett beslutn-

spørre: Er det normalt at SAS-

styret bruker 2 år på å fatte

endelig beslutning.

besl utninger i en sl ik sak?

HVA SKJER?
Hva har hendt siden? Hvor står

Hal' saken i det hele tatt vært

styret? En ting til: Denne (
gang

Dette er ikke bortkastede
penger en

ten hangar

(

på Fornebu/Gardermoen el leI'

Arlanda. Hvorfor Arlanda? Jo
fordi den nye tekniske sjefen
Krister Kalin fremfor oss har
påpekt at det er behov for en

I det siste nummeret av INFO,
brakte vi en oversiktstegning
av hvordan det nye hangarbyg-

utøking av hangarkapasi teten

bygd, kom ti 1 å se ut.

grunnet med at ARN får flytypeansvaret for B-767. Vi

Som vi også kunne meddele

på Arlanda, sannsynl ighvis be-

efterpå komme å kreve mer
hangarplass til egenproduksj-

on. Til det ble det svart at

Sikkert ikke. For oss som
jobber på Fornebu, hvor 60%
av al Ie overnattende fly må
sjekkes/vedlikeholdes uten-

evt. hva slags hangar.

Jeg teller minst 7 spørsmåls-

tegn i innlegget og synes
det er på sin plass med en

redegjørelse fra det skrivebordet som sitter med saken,
gjerne i INFO. Jeg kan garan-

ring på 2 år, og bare 4 månedel' efter den tredje utredn-

tere spal teplass.

ingen. Hva skal dette være
godt for? Jeg viI kalle det

~

trenering.

4

noe vi ikke er bortskj emt med.

et sol id og posi ti vt inntrykk,

Gledel ig val' det å få hj emløn-

mer. "Norsk Standard" 1 igger
til grunn, det ble NOK 900,-.

Dette har fal t våre svenske
kollegaer tungt, da de ikke
erholder dette "vekslingsgebyr". Man har ihvertfall ikke

6 april. Et internasjonalt ut-

kommet ti 1 en ighet så langt.

Det som bl ir problemet fremover er utvi 1 somt å få SAS ti 1

dalende gratis. Her må det ti 1
(

"koster" for mye i motsetning

har SAS invi tert representantel' for f lyteknikerne fra res-

målbevisst gjennom flere år.
BRANNSLOKKING

i løpet av april -88. Jeg

TS, med krav om ny behovsvurdering. Den fjerde behovsvurde-

tifikater. Det er en kjennsgjerning at innen Europa er

ti 1 10kal t ansatte. Imidlertid

ti vi tet er avhengig av om

har bl i tt sendt i retur ti 1

stående avtale. Forhandl ingsleder for SAS, B. Sandberg gav

stor tålmodighet og jobbes

kunne vi håpe på en byggestart

en

se er medlem av EF og antage-

å satse på skandinaver. Vi

det blir hangar/ikke hangar,

for noe undrde til at hangarsaken påny

produkti vt, endte med signert
protokol1 om endringer ti 1 be-

Treg materie men intet Kommer

saken nå gikk som den skulle,

sti 1 leI' meg del'

To dager med venting og Ii te

og manet samtidig til et ini-

krympet utgave. Det kan virke
som om hensikten ikke er å få

bare på TS. Arbeidsmiljø,
tri vsel og ikke minst effek-

Fergestad på at hvis hangar-

REVISJON AV UTENLANDSAVTALEN

innenfor EF.

Dette er en sak som berører
svært mange mennesker, ikke (

NY BEHOVSVURDERING!
På et møte i j anuar -88 håpet

gav en bred og fyldesgjørende
innføring i revisjonen av ICAO

stykket for planting i glass-

spill i Europeisk sammenheng
viI også bli forsøkt, da det
er viktig å samle flyteknikerne rundt en felles holdning

skal bli billigst mulig?

dørs.

gården!

legges en ny og vesentl ig

en funksj oneIl og effekti v
hangar som kan dekke noe av
TS si tt behov. Er målet at det

dette nok ikke val' så enkel t.

eralen Al f Nottingham, som

kjøpt trær til 30.000 kroner

Båndene er knyttet og et nytt

naden ti Ibake fra sluttbehand1 ingen i SAS-styret. Nå plan-

hangarer ti 1 Linj ef lyg, for så

nye hovedkontoret i Frøsundavik står ferdig og her har man

møte mel lorn f lyteknikerne i
SAS viI avho 1 des i STO den

i siste INFO, hadde Teknisk

så logikken i å leie ut SAS-

9 j elder. Som et appropos, det

forbindelse med NFO' s Representantskapsmøte. Dette første
møte val' meget positivt. Våre
kollegaer fikk treffe AEI gen-

nsdelen inn i "ordnede" for-

Di visjonsledelse trukket søk-

påpekte straks at vi ikke

og må s i opp folk. Det synes
som om budskapet ikke har nådd
hel t ut til de det virkelig

sertifikater en sjelden vare.

en gang ble

get, hvis det no

landsavtalen hadde vi som målsetting å samle representanter
for NFO, dansker og svensker.

1 ig det eneste land med "akseptabel" standard på sine ser-

K. Grønskar .

en havner

av at selskapet er konkurs

tiati v fra dansk hold, da dis-

en kan vi ikke skylde

på Luftfartsverket.

er sikkert er at det er bevi 1get penger til prosj ektering.

"fotfolket" får man inntrykk

Forut for revisjon av uten-

Annex 1, s i tuas j onen i Europa,

fremmet for behandl ig i SAS-

saken i dag? Det er det ikke
lett å finne ut av. Det som

f 1 å te. Når man snakker med

FLYTEKNIKERNE I SAS

Dette lot seg først gjøre i

ing at de neste 2 vintrene
må vi tilbringe utendørs på
Fornebu. Til slutt viI jeg

fremmes
for en

med investeringer i ny fly-

(Iitt til)

red.

r

pektive NFO avd. SAS, Service-

Siden nyttår har svært mye av

tiden gått med ti 1 å "bI i in-

klubben 537 og Svensk Transport ti 1 et møte 20. og 21.

miske situasjonen innen sel-

formert" om den rådende økono-

april for drøftelser. Dette er

skapet. Vi har vel vært klar
over at etter festen Kommer
bakrusen. Dette ser vi nå da
man med forskjærskniv skjærer
i stasj onsbemanningen. 200
funksjonærer skal bort. Dette

henvendelse 10. april-87. Det-

som en oppfølging av NFO' s
te ser vi meget posi ti vt på.

PENSJON

Som al Ie er kIaI' over, vi 1

Det vi reé 1 t snakker om, er å

tariffoppgjøret gi oss en pensjonsreform. Hvor god denne er
gjenstår å see Som følge av revisjon av utenriksavtalen, har
vi kommet i gang med en gjennomgang av pensjonsforhold. Vi
har grunn til å tro at SAS her

fra 11.1% til 13%, slik at man
ikke får for svak økonomi fra

mer. Et første møte er avholdt.

er i 1 Ie og vi føler med våre

kol legaer. Dessverre er det
slik at denne "snuoperasjonen"
har fått en noe gal merkelapp.

er vi 1 1 ige ~i 1 å rette opp

heve bruttogevinstmarginalen

skjevhetene for våre medlem-

(forts. neste side)

1992 og utover i forbindelse

25

'.

AVD.SAS INFORMERER

FORMANNEN HAR ORDET_

selges. 32 av de eldste DC-9
selges. LEASE-BACK er fellesnevneren. DC10-10 fra Delta
Airlines (amerikansk registr-

(enda litt til)

En arbeidsgruppe jobber med
saken, og et oppfølgingsmøte

Representantskapsmøte er avholdt på Holmen F jordhotell den 30. og
31. januar -88. Ingen store endringer ble vedtatt rent organisasjonsmessig, bortesett fra at en sentral kontortjeneste, bemannet

vil bli avholdt den 25/3. Det

erte), del' British Caledonian
skal ha heavy maintenance. Vi

er spesiel t beregningsgrunnla-

get ved innrappoertering til

har grunn til å tro at det

Folketrygden og UNI tilleggsforsikring som antas å ha vært

ter of intent". DC-10-10 har

Når det gjelder valg, benytter jeg anledningen til å ønske en velkjent NFO-personlighet velkommen som Sentralstyrets organisasjons-

ikke centergear.

sekretær, Egi 1 Førrisdal fra SAS.

Vi ser j 0 en del problemsti 1-

Første halvårs vesentlige aktivitet er naturlig viet vårens hovedtariffrevisjon. Vi har pro dato fått en midlertidig inntektslov,

med sekreteriatsmedlemmer, er planlagt real isert første hal vår -88.

25. mars viI bli inngått "let-

for lavt.

SAS COMMUTER

1 inger fra vår sektor, som

Etter lang tid (1 år) er det
nå kommet til enighet mellom
respektive organisasjoner og

vi er sikker på våre kollegaer
på den kommersielle side over-

etabler ing av dette commuter.

norske teknikere (sertifiser-

hodet ikke ser. Spes i e 1 t ten-

SAS om forutsetningene for

kes her på FAA godkjennelse av
/'

ing). Da det er meningen å

Vi har grunn til å tro at det-

(

ha disse i trafikk fra desem-

bel' -88, bør nok dette forsø-

te viI bli en "seIvstendig

juridisk enhet", Iokalisert i

kes løses raskt.

tel'. En europa-del og en virk-

somhet in-norge. En anbefal t

grep. I skri vende stund er ikke lov om inntekts og utbyttestopp
endelig sluttbehandlet i Stortinget, og jeg føler meg overbevist
'om at norske flyteknikere ikke viI tape sin innflytelse på lønns og
ER I K THRONDSEN

skal disse flyene inn på skan-

dinavisk register.

innstil1ing fra SAS Airline
ti 1 styret i SAS vi 1 i sl ut-

ten av mars gi det definitive

PENSJONIST
Herul f Asbjørnsen OSLTS-E/1,
har gått over i pensjonistenes
rekker etter oppnådd alders-

oppstartsignalet.

Det ser ut som om at det har

KJ ÆRE LESER

bli tt en tradisjon, i forbindelse med avtalespørsmå 1 i SAS,

grense og vi ønsker lykke ti 1.

Lenge siden sisto Jeg går ut i

at det skal være problemer.

NFO. A VD. SAS NYTT KONTOR

nummer 4-87 uteble. Som nevnt
i siste utgave skyldtes dette
et lengre kursopphold for un-

Det er det også denne gangen.

fra at juleribba ikke satte
seg i halsen, sel v om INFO

Etter mange, lange og trange
år, står vi nå foran et vemo-

Det å finne frem ti 1 hvem som
skal tegne og innestå for av-

dig øyeblikk. "Rugekassa",

dertegnede.

"Stærkassa", "Bodega'n", "Kvi-

taleprotokol leI' på bedri ftens

sten", mangt et uttrykk har

Grunnet et feilskjær imine

vært benyttet om kontoret i 6.
etasje. Nå skal det flyttes!

vegne er tydeligvis et følsomt

tema og skaper usikkerhet om

de man fører forhandl inger

postrutiner, fal t et innlegg
fra Jan K. Langebro ut i for-

Datoen er satt foreløpig til

rige nummer. Med bakgrunn i

ca. 24. april. Vi har fått

med, virkel ig er representantel' for selskapet. Sanksjonering og reforhandlinger av and-

mitt "mas" om stoff, er dette
nærmest utilgivelig. Jeg bek-

tildelt 24 kvadratm. i 1 etg,

i det nye personalhuset, i

re enn de man har ført for-

enden mot sjøflyhavna. lYloder-

handlinger med, kan ikke leng-

ne, lyse og trivlige lokaler

er godtas. Derfor må protokol-

bør kunne varsle om mer og
større engasjement i saker

len om SAS commuter, sl ik den

forel igger med forståel se og
intensj on, være det dokument
som dokumenterer enigheten

knyttet ti 1 våre medlemmer.

Ti 1 1 i tsmannsfunksjonen står

foran en interessant utvikl-

mellom partene om dette spørsmål. Vi håper derfor at SAS nå
rydder opp en gang for aIle i

ing, i et mi 1 j ø del' Norske SAS

Flygeres Forening og Norsk

dette uverdige forhold.

tur. Ni B-767 er bestillt med

Kabin Forening er våre nærmeste naboer over gangen. De LOorganiserte holder hus i femte
etasje sammen med IA. Vel, vi
holder på at en viss avstand

sett 34. AIle Scanairs DC-8

fornøyd.

SAS TEKN I SK

Store utfordringer står for

ytterligere opsjon på total t

bør det være, så langt er vi

\

\

lager.

Jeg har fått forespørsel om jeg viI "akseptere" innlegg fra personer som ikke er medlemmer av NFO. Selfølgelig viI eventuel1e innlegg

bli vurdert på lik linje med aIle andre. Eneste forutsetning er
at skribenten tilkjennegir seg med fullt navn og eventuel1t adresse
hvis jeg ikke kjenner vedkommende. Det er forholdsvis høyt under
taket hos oss og jeg viI betrakte innlegg fra "ikke medlemmer"

som en posi ti v innsprøytning.

På tross av inntektslov, høye renter, lave renter, mer skatt og
mannskapskrise ved min avdeling er humøret på topp. Ikke slik å
forstå at jeg ikke ser alvoret, men faktum er at bidragene til
INFO denne gangen har strømmet inn, noe jeg inntil nå bare har
opplevd i søvne. Kjempebra, fortsett med det og INFO viI overleve

1988.
Hvis trykketiden er på min side, sier jeg god påske. Hvis ikke,
er det for tidl ig å si god sommer.
RED.
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arbeidsforlhold i en årrekke uten organisert opposisjon.

-sisteEtter hva vi nå har forstått,

CPH men del t i to virksomhe-

som etter min mening fratar NFO forhandl ingsretten sentral t som
10kal t i 1988. For 1989 finnes små utsikter ti 1 bedring for oss som
fri ttstående organisasjon.
Vi holdt derfor en times pol i tisk streik mot dette offentl ige inn-

--A"~ L
norsk flytekniker organisasjon

SENTRALSTYRET -88

(

(

NORSK FLYTEKNIKER ORGANISASJON
Postboks 60, N-1330 Oslo Lufthavn
tlf.: 02-596688 (1200 - 1500)

(

(

l

(

STOFF/INNLEGG

REDAKSJON
REDAKT0R

BJ0RN STARHOLM
SAS OSL

AVD. SAFE

ARV I D ROSENBERG

TIL i~
Redaksjonen setter stor pris

på ti lsendte inn1egg el leI'

annet stoff som kan være

SAFE OSL

av interesse for leserne.
A VD . WF

NILS TERJESEN
WF BOO

AVD. SAS

KNUT GR0NSKAR

Tips mottas også med takk.

Send stoff ti 1 NFO kontoret,

Fornebu, el1er he1st direkte
ti 1 redaktøren;

SAS OSL
AVD. STERLING

/vIAGNE GULDSTEIN

Bjørn Starholm
SAS OSLTS-E/2

STERLING GEN

tl f. 02 596888
AVD. FOF

GUNNAR HOEL
FOF OSL

e11er privat
tl f. 02 690691
2
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MEDLEMSBLAD FOR NFO,

(

(

ORGANISASJONEN FOR DEN
(

(

SERTI FISERTE FLYTEKNIKER.
~ AV INNHOLDET

i~

Hvor b I i r de1: av hangaren.
Underskudd på fly1:eknikere USA.
Ski Ismisse, S1:erl ing - T j Elreborg_

Cí

Planned Ma i n1:enance Work

BU.
S i 1:uasj onsrappor1:fra e1: na1:1:- sk i f1:.

er en landsomfattende,

fri ttstående og partipol i tisk uavhengig organisasjon.

Stiftet i 1938 for å

Forsinkelse, og hva så.

(

interesser ti 1 norske serti fiserte
f 1 ytekn i kere. D. v. s. i nnehavere av f 1 ytekn i ske

(

sertifikater, ICAO type 1 og type 2, utstedt av de ('
si vi Ie luftfartsmyndigheter.

.Julefly 1:i I Afrika -87_
.Jobb å få overa 11:.
Nye opp l;:r i ngs og fagp I aner for f I ymek. fagene.
U-tsend1: 1: i I Syden.

000 00 0 0000 00000000 0000000 0 000 00000000

i'¡

Norsk Flytekniker Organisasjon,

Postboks 60,

MEDLEM AV

N-1330 Oslo Lufthavn

(7'" :'i~.

Jeg er interessert i medlemskap og ønsker opplysninger om NFO.
NAVN:

ADRESSE:

8

SERTNR:
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