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      Dette kan du lese mer om: 

 

 

# Nytt ressurssenter for føreravdelingen 

 

# Lyst på sommerferie på OSA hytte? 

 

#  Kvinner på skinner – Stor konferanse i mai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Nytt ressurssenter for førerne 

          Av Lars Martin Andresen 

 
Ledelsen i føreravdelingen har omorganisert og som en 

konsekvens av dette etablert et ressurssenter for alle oss som 

til daglig kjører tog. Senteret er ment å bedre den daglige 

driften av togene ved blant annet forbedret 

plan og avviklingsarbeid også igjennom 

samarbeidet med oss førere. – Dette ser 

positivt ut for oss og vi ser frem til å jobbe 

mot dette ressurssenteret, det sier leder av 

t-baneklubben Iftikhar Hussein (Bildet) til 

BB.   

   

Fraz Akram leder det nye senteret og han har med seg Helle 

Klanderud og Nasar Khan. Hensikten til ledelsen er å bedre 

bemanningen både på kort og lengre sikt noe som vil gi oss 

førere en bedret forutsigbarhet. – Det er bra at noe gjøres for 

å bedre arbeidsuka for våre medlemmer og vi er spente på 

hva dette blir til sier Iftikhar Hussein og understreker at 

baneklubben vil følge med på utviklingen fremover. – Nå har 

ledelsen varslet flere informasjonsmøter om senteret som 

har vært i drift i snaue tre uker så det blir flere anledninger 

for medlemmene å få informasjon om hva ressurssenter for 

føreravdelingen innebærer. Vi ønsker også at dette blir en 

forbedring av arbeidsdagen for våre medlemmer og vil følge 

med på utviklingen avslutter Hussein. 



 

TIPS OSS: 
 

Lurer du på noe som kanskje flere kan ha nytte av å vite?  

 

Eller er det noe du ønsker at vi skal sette fokus på? 

 

 – Send oss en mail på - banebryteren@sporveien.com 

 

DET KAN LØNNE SEG…… 

 

 

 
Har du tenkt booke feriehytte hos OSA i sommer?   

Baneklubben oppfordrer deg til å ikke vente for lenge.  

Ferie i vannkanten er populært.  

 

 

 

 

 

 

 

  



Baneklubben har i en stund jobbet fram en del 

rabattordninger for oss når vi går i uniform. Her 

er noen av tilbudene: 

 

 
 

Disse restaurantene gir oss avslag rett på regningen: 

 

Brooklyn Joint, Monks under oss på Tøyen og Nord 10% 

 

Og hos Narvesen har vi disse rabattene: 

 

Tøyen og BK: 

Wiener/grill 25 kr 
Kaffe 12 kr 

3 stk boller 20 
-- 

Karlsrud: 
Kaffe 12 kr 

Kaffe og bakevarer kr 22 
Valgfri bakevarer 10 kr 

Boller 3 pk kr 20 
Grillpølse kr 25 

Wienerpølse kr 25 
Pizzaslice 20 

Pizzaslice 2 pk kr 38 
Hel pizza 80 kr 

--- 
Maj: 

Samme som Tøyen og Pizzaslice 20 

 



 

OSA Kvinnekonferanse på Kjeholmen 

 

For første gang skal OSA sentralt i år avholde en kvinnekonferanse. 

Arrangementet som skal foregå over to dager i midten av mai er 

blant annet å belyse viktige temaer som berører kvinner i 

mannsdominerte yrker, det skriver leder av studie og 

agitasjonsutvalget i OSA Linda Amundsen på baneklubbens side på 

facebook. I tillegg til det faglige programmet med interessante 

foredragsholdere vil det også bli sosialt samvær. Det åpnes for 

påmelding (Elektronisk) i slutten av mars og dette kan du lese mer 

om på osa-sporveien.no. – Dette er et veldig bra tiltak som også vil 

bygge samholdet blant våre medlemmer, det sier Baneklubbens 

nestleder Alf Fredriksen Schanche i en kommentar. Banebryteren 

oppfordrer alle kvinnene i T-baneklubben til å melde seg på!  
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