
s fabrikör 
kstad, var -

i Folkets 
tes. I denna 
K. Hållin-

igt Anders-
son. Varje 
gt. Till sist 
r på Sävar-
é. Stämnin-
bästa. Ett 

sutom före-
gång. Häls-
or sig, att 
irmågor in-
ilt bör säm-
ure Enberg, 

kan sägas, 
såväl mötet 
efteråt var 

CJmeåkamra-
da för sitt 
ih vi ber 
få säga ett 

ka järnvägs 
ning 97 och 
dstedt passar 
ett hjärtligt 
;t, som bjöds 
ilingarna, och 
tal till kam-
smöte blir i 

E. C. 

Torsdagen den 4 augusti 1955 • Nr 207 
AFTONTIDNINGEN Årgång 14 Nr 4725 O * 3 

RÄLSBUSSFÖRARE f r å n hela landet ha r t r ä f f a t s i 
Södertälje för a t t diskutera yr-

kes f rågor — bl. a. om rekryter ingen. Samtidigt passade man på 
a t t t a sig en t i t t på Scania Vabis-fabriken och hålla årsmöte i Räls-
bussförarnas kamra t fören ing . P å bilden hälsar rälsbussförare Stig 
Wahlgren, Falun, på ingenjör Göran Denlert, Scania. 

Fredagen den 10 februari 1967 

Dyster framtid för 
SJ:s motorvagnsförare 

FALUN 2&3D SJ:s ryckiga perso-nalpolitik, som medfört olust och oro bland de anställda, påtalades vid en konferens i Falun i går. 
I konferensen, som präglades av de dystra framtidsutsikterna på arbets-marknaden, deltog ett 100-tal motor-vagnsförare från hela landet. 
Stämningen var pessimistisk med tanke på att ca 200 fasta tjänster för åkande personal beräknas bli överflödiga redan i år efter tid-tabellsskiftet. Efter 1968 års skifte väntas ytterligare liknande föränd-ringar. Det finns ca 800 motorvagnsföra-

re i linjetjänst. Om tio år går san-nolikt inga motorvagnar i trafik. Uppgifter därom har framförts av SJ-ledningen. 
Motorvagnsförarna anser att in-formationen bör skötas bättre. De drabbas i stor utsträckning av ratio-nliseringarna och bör i förväg få veta sitt öde. Motorvagnsförarna motsätter sig inte rationaliseringar, men dessa bör genomföras på ett förnuftigt sätt, heter det. 
Ett uttalande som syftar till att mildra verkningarna, adresserat till järnvägsmannaförbundets styrelse antogs också på konferensen. 


