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Driftsektionen Stockholms Tunnelbana och Spårvägar 

STREJK nr2 
PÅ TUNNELBANAN! 

SAC-DSTS har varslat om strejk enligt MBL§45. Strejken infaller 24-25 februari 2011.

Sedan förra strejken har MTR vågat sig på att gå ut med ytterligare försämringar, 
detta trots att vi är mitt uppe i en pågående konflikt! Hagsätraavstängningen, den nya 
”produktionsplanen” för lokalvårdarna samt nedläggningen av Alvik som 
avlösningsplats är några exempel. Samtidigt kvarstår de allvarliga problemen: sluten 
spärrlinje till varje pris och att köra tåg tills man stupar. 

MTR har inte förstått allvaret i vår vilja till en human arbetsplats. Vi har ännu inte sett 
till det utlovade åtgärdspaketet och de fortsätter sin ignoranta linje. Onsdag 16/2 
hade DSTS en ny förhandling om våra krav. DSTS har även varslat om en ny strejk, 
en fortsättning på konflikten, som träder i kraft om inte kraven blir bemötta på 
tillfredsställande vis.

Strejken träder i kraft torsdag den 24/2 kl 4:30 och avslutas fredag 25/2 kl 4:30.

Vi anser att få gå på toaletten när man vill, eller att slippa köra tåg långt över ens 
fysiska kapacitet är så grundläggande och allmänmänskligt, att vi inte släpper dessa 
krav. Därför är det viktigt att fortsätta tills vi blir nöjda. Tyvärr är det så att ju mer 
störningar i verksamheten som åstadkoms, desto större är chansen att få igenom 
kraven. Därför är det viktigt att så många som möjligt hjälper till. 

Du som är oorganiserad har rätt att strejka. Du har rätt att stå neutral.
Du som är med i SEKO, ST eller SACO-TJ har rätt att stå neutral.

Att stå neutral innebär att man inte genomför en strejkande kollegas arbete. Gör man 
detta förstör man för strejken och dess syfte, alltså man förstör för möjligheten till 
förbättring.

När vi får igenom våra krav gäller dessa förbättringar alla!
Med varma kamratliga hälsningar, medlemmarna i SAC-DSTS

SAC-DSTS: Driftsektionen Stockholms Tunnelbana och Spårvägar

Postadress              Gatuadress   Hemsida E-post
118 65 STOCKHOLM Lehusens gränd 4, nb       www.dsts.se dsts@dsts.se



SAC-DSTS
Driftsektionen Stockholms Tunnelbana och Spårvägar 

Strejkmöte!
Medlemmar från DSTS håller vid tre tillfällen öppna möten där vi informerar om 
DSTS och om strejken. Alla MTR-anställda, samtliga kategorier, oavsett facklig 
tillhörighet är välkomna!

Tillfällen:

1.Måndag 21/2
kl 12:00
Mässen Gullmarsplan

2.Tisdag 22/2 
kl 10:00
Mässen Alvik

3.Tisdag 22/2
kl. 18:00
Stockholms LS, Lehusens Gränd 4, 
vid Södra Station
Här fikar vi!

Kom och fråga!
Väl mött, medlemmarna i DSTS
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