
   

For dem af Jer som bruger P-huset, så har I måske allerede bemærket, at 
det holder en del biler oppe på den etage, hvor vi har vores reserveret 
pladser. Det er højsæson for sommerferie, og der medfører unægtelig en 
del overnattende gæster på Wake Up og Tivoli hotellet. Der er flere gange 
set andre parkanter på vores reserveret pladser, hvorfor det kan være en 
udfordring at finde en P-plads. 
 
Vi har tilladt os at skrive til Onepark omkring disse udfordringer, men de 
har ikke ressourcer til at kunne løse den, f.eks. med vagter/kontrol af par-
kanter. 
 
Vi forslog derfor, at Onepark tog fat i hotellerne, som kunne give besked 
til deres gæster om at de ikke må parkere på de pladser der er reserve-
ret. Det har så medført en mail fra direktøren fra Wake Up hotellet: 
 
”Som I nok allerede ved har vi ikke en fast parkeringsvagt i huset. Men 
det har høj prioritet at få løst dette for DSB ! 
  
Så snart vi alle er tilbage fra ferie, skal jeg nok følge op på dette.  
 
Skulle en af dine kollegaer modtage bøde eller faktura for parkering, skal 
vi nok refundere.  
  
Du må gerne dele følgende med din kollegaer. Da parkeringshuset har 
mere end 400 parkeringspladser er der også løbende udskiftning. Skulle 
en af DSB´s pladser være taget af en Norsk, Svensk eller anden forvirret 
udlænding, så tag en anden plads – send gerne den udenlandske num-
merplade til mig ! 
  
Jeg beklager omstændighederne, vi skal nok få det løst.” 
 
Vi kvitterer for et løsningsorienteret svar fra direktøren, og info omkring 
forholdsregler er hermed givet videre. Skulle I opleve ovenstående, så 
send gerne nummerpladen til os – så går vi videre med det. 
 

 

 
Det er blevet oplyst, at hovedforhandlingen i Arbejdsretten i både sagen 
Dansk Arbejdsgiverforening (på vegne af DSB SOV) mod DJ, og sagen 
OAO mod DSB SOV / Moderniseringsstyrelsen, er berammet til d. 30. au-
gust (og 31. august).  
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Kontortelefon 

33533043 

LPO Vagt 

24683043 

Info mail 

lpos@dsb.dk 
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FPLAN er nu åben for indtastning af vinterferie ønsker. 
 
Alle lokalaftaler er opsagt fra d. 1/10-2018. Det eneste vi har fået 
at vide er, at vi afvikler selve vinterferievalget som vi plejer. 
 
Vi kan dog ikke sige noget omkring frihed til jul/nytår, som der 
ellers er blevet søgt tur efter.  
 
Normalt vil turene være suspenderet fra d. 22/12 - 2. januar – 
dette ved vi ej heller om de er.  
 
Vi har ligeledes slet ikke været inddraget i udarbejdelse af grafer 
for jul/nytår, hvorfor vi ikke kan komme med yderligere status på 
disse.  
 
Det var planen at lave samme øvelse med frihed omkring jul/
nytår som sidste år, men der har åbenbart ikke været behov for 
at inddrage LPO S-tog i forbindelse med udarbejdelse af disse 
gældende for jul/nytår 2018. 
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