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Nyhedsbrev fra HK Trafik og Jernbane                           
 

Kære alle i HK Trafik & Jernbane 

 

Vi er nu næsten igennem første halvår af 2018, hvor vores største fokus har været de 

store besparelser i DSB og afskedigelse af 60 kolleger på Trafik & Jernbanes område, 

DSBs indmelding i Dansk Industri samt overenskomstforhandlingerne med 

forberedelse til konflikt. 

Det har været et halvår, hvor alle kræfter er blevet brugt prioriteret. Vi har fået ros 

fra medlemmer, medarbejdere og samarbejdspartnere for vores indsats, engagement 

og professionalisme. Det kan vi alle være stolte af. Vi arbejdede sammen og flere fik 

deres ilddåb i medierne med stor succes. Alle skal have en stor tak for indsats. Stor 

som lille. 

Vi er nu ved at være tilbage i normal gænge med arbejdsopgaverne, og når vi ser 

tilbage, så kan vi være stolte over det vi opnåede. 

Det har til tider været svære stunder, men sammen har vi fundet løsningerne og ikke 

mindst også fået en masse god erfaring. Der har været brugt mange timer aftener og 

weekends for at nå løsninger, og nu sætter vi tempoet ned til “normal” igen. 

Det betyder, at vi igen kan få kræfter til at kigge på nogle af de områder, det har 

været nødvendigt at nedprioritere, mens de store sager har kørt. 

I dette nyhedsbrev forsøger vi som sædvanlig at give et overblik og en status på 

aktuelle sager. 

 



Enestående opbakning til en god overenskomst, som alle 

er tilfredse med 
Afstemningen omkring overenskomstresultatet for det statslige og det kommunale 

område er slut, og et rekordstort antal medlemmer stemte. 

Hos os i HK Trafik & Jernbane stemte hele 72,8 procent. Det er rekord. 

Resultatet var ikke til at tage fejl af – i HK samlet, stemte 94 procent ja på det 

statslige område, mens 97,6 stemte ja på det kommunale område. Vi glæder os alle 

over, at det lykkedes at forhandle os frem til en aftale med så markante fordele og så 

stor en opbakning. Tak til alle, der bidrog undervejs. 

Vi har under OK-forhandlingerne været i tæt kontakt med mange forskellige 

samarbejdspartnere, inklusiv arbejdsgiverne. Det store samarbejde har bidraget til, at 

vi alle trods en hård omgang med forhandlinger og konfliktvarsel har formået at lande 

nogle gode resultater, som begge sider er tilfredse med - og samarbejdet fungerer 

stadig i bedste stil. 

Efter det hele var overstået og resultatet offentliggjort havde vi i HK Trafik & Jernbane 

et møde med Flemming Vinther, som er chefforhandler for Centralorganisationernes 

Fællesudvalg, og som stod i spidsen for de statslige overenskomstforhandlinger. 

Mødet handlede om de erfaringer, som vi har høstet over en lang periode med 

håndtering af både private og offentlige overenskomster. 

Særligt fik vi drøftet erfaringerne fra DSB, hvor der netop nu er et skifte i gang, da 

DSB har meldt sig ind i Dansk Industri og dermed nu overgår til overenskomsten for 

det private område – dog kun for de overenskomstansatte.  

 

Flemming Vinther og Dennis Jørgensen mødtes og drøftede erfaringer med håndtering af private og 

offentlige overenskomster. 



DSB – en stor udfordring i forhold til godt samarbejde 
Netop indmeldingen i Dansk Industri er kulminationen på rigtig mange udfordringer i 

DSB. Virksomheden har “sat mange skibe i søen” på en gang. Det advarede vi imod 

tilbage i december, da vi frygtede flaskehalse i sagsbehandlingen. Desværre kan vi se, 

at vores frygt var velbegrundet. 

Vi har rigtig mange ting, hvor vi må rykke for svar flere gange. Ikke bare fordi vi 

ønsker sagerne afsluttet, men også fordi vi har deadlines, som vi skal overholde over 

for andre. Vi er ikke eneste fagforbund med den udfordring i DSB. Det belaster et 

ellers godt samarbejde, når aftalte tidsfrister ikke overholdes. Samarbejdet er 

ekstremt vigtigt, når man skal forhandle, som vi gør nu. 

I forhold til overgangen til Dansk Industri så er det en kæmpe omvæltning. Der er tale 

om en offentlig forhandlingskultur, som nu skal forhandles efter den private 

forhandlingskultur. Overenskomster kan hurtigt ændres, men kulturen tager længere 

tid. Det gælder både for arbejdsgiver- og lønmodtagersiden, men vi kæmper for at 

bevare roen for at sikre, at vi kommer fornuftigt i mål, men det bliver aldrig på 

bekostning af medlemmerne. 

DSB har i forbindelse med sin indmelding i DI fået flere uventede udfordringer. Havde 

virksomheden taget dialogen med de faglige organisationer før sin beslutning, så 

kunne nogle af disse udfordringer have været kendt inden bestyrelsen traf sin 

beslutning og måske endda også løst, men DSB valgte at holde kortene tæt til 

kroppen. 

Nu ønsker DSB så, at vi skal være med til at løse deres uventede udfordringer. 

Løsningen - som DSB ser det - er samlet set at forringe vores medlemmers vilkår, 

men sådan ser vi ikke på det. 

Med indmeldingen i Dansk Industri ønskede DSB at have enkle arbejdstidsaftaler og 

færre lokalaftaler. Derfor opsagde de i første omgang alle aftaler, men disse 

opsigelser fik vi ændret inden forhandlingerne. 

Industriens overenskomst bygger meget på, at overenskomsten er selve rammen og 

der ved siden af skal laves lokalaftaler. Det kan derfor undre, hvordan DSB kunne få 

den tanke, at der skulle være færre lokalaftaler. 

Det skulle vel aldrig være fordi, at der skulle være færre af de aftaler, som forbedrer 

vilkårene for medarbejderne? 

Nu står vi så i den situation, som vi advarede imod. Nemlig flere forskellige 

arbejdstidsaftaler, som skal håndteres på samme arbejdsplads. DSB ønsker kun en 

aftale og det er Industriens Funktionær Overenskomst (IFO) og ønsker derfor 

tjenestemændene skal skifte. Det har vi afvist og i stedet foreslået, at DSB kunne 

vælge at blive på statens arbejdstidsaftale og så ikke have den udfordring, men det 

ønsker virksomheden ikke. 

 

 



Der arbejdes på ny kredsstruktur på DSB-området 

Vi skal have valgt tillidsrepræsentanter for de overenskomstansatte i DSB, så der 

både er tillidsrepræsentanter for tjenestemænd og for overenskomstansatte. Det er 

en af konsekvenserne af DSBs indmelding i Dansk Industri. Det betyder samtidig, at 

der kigges på kredsstrukturen i DSB-kredsene. Koordinationsudvalget 

(Kredsformændene i DSB) har allerede holdt flere møder. Fokus er at sikre en fortsat 

god betjening af medlemmerne. Vi ved fra medlemsmøder, at medlemmerne ønsker, 

at tillidsrepræsentanten er synlig og nærværende, så der kigges både på geografi, 

antal og organisation. 

Flere tillidsrepræsentanter fra DSB har været på et kursus omkring private 

overenskomster. Det blev afholdt af CO Industri og HK Privat. Der kom positive 

tilbagemeldinger om, at det var godt at være sammen på tværs af kredsene, få 

gennemgået skifteholdsreglerne, kigget på tilføjelser til aftalerne (protokollatet) og 

ikke mindst komme i dybden med kursus- og uddannelsesmulighederne. 

Der er nu et ønske om at lave et opfølgende kursus for DSB-tillidsrepræsentanter til 

efteråret, så det er vi i gang med at kigge på. 

Vi forudser stor fokus fra medlemmerne på den nye tilpasningsaftale med DSB, og 

formandskabet og Fagligt Team har aftalt med Jernbanekredsen at deltage i et 

kredsbestyrelsesmøde og et efterfølgende medlemsmøde, hvor der tales om den nye 

aftale og startes op på overenskomstkrav til 2020. 

Mødet bliver efter sommerferien. Vi vil gerne deltage i lignende i de øvrige kredse 

også. 

 

Møder med mange spørgsmål – 200 ud af 600 deltog 

Da vi sad i Dansk Industri med tilpasningsforhandlingerne i forbindelse med DSBs 

indmeldelse i DI, blev en af aftalerne, at vi skulle holde fire infomøder for 

medarbejderne med deltagelse af både DSB og de faglige organisationer. 

Efter henvendelse fra Passagerkredsen accepterede DSB at betale to timer til dem, 

som ikke kunne gå til mødet i arbejdstiden. 

Disse møder er blevet afholdt i uge 24, to i Telegade i Høje Taastrup, et i Aarhus og et 

på Københavns Hovedbanegård. Der deltog ca. 200 medarbejdere ud af ca. 600 

mulige. 

På møderne var følgende på programmet: 

1. Baggrunden for indmeldelsen i DI 

2. Tilpasning ved indmeldelsen i DI 

3. Industriens Funktionæroverenskomst 

4. Skiftehold 

DSB fortalte om baggrunden for indmeldelsen i DI og vi fortalte hvad 

tilpasningsforhandlingerne går ud på, samt hvorfor man har tilpasningsforhandlinger. 



De to sidste punkter var dem, som fyldte mest og der var en stor spørgelyst på alle 

møder. Der blev spurgt meget ind til ”fritvalgskontoen”, hvor der bliver mulighed for 

den enkelte selv at bestemme, om noget af lønnen skal gå til uddannelse, fridage, 

pension eller udbetaling af ekstra løn. Der var også mange spørgsmål om ændringen i 

pensionsindbetalinger og de nye skifteholdsregler, hvor man får andre tillæg og ens 

arbejdstid bliver reduceret, nu da der ikke længere er noget, der hedder ”ubekvem 

arbejdstid” (UA-tid). 

På møderne uddelte vi en mappe, som hedder “Velkommen i HK/Privat - Sådan er 

dine vilkår efter DSB’s indmeldelse i Dansk Industri”. 

 

Klar til at løfte udfordring med kontakt til tjenestemænd uden om 

fagforeningen 

I forberedelsen til info-møderne udtalte DSB på et formøde, at man ikke ville 

acceptere HK’s afslag på at flytte DSB-tjenestemændene over på Industriens 

arbejdstidsaftale men ville kontakte medlemmerne enkeltvis udenom fagforeningen og 

lave individuelle aftaler. Det er en sag, vi i nu løfter i Offentligt Ansattes 

Organisationer (OAO). 

Hvis medlemmerne bliver kontaktet omkring dette, så fraråder vi kraftigt, at I skriver 

under og at I straks kontakter jeres Tillidsrepræsentant. 

 

Afskedigelserne i DSB – HK Trafik & Jernbane går videre 

med to sager 

Vi bliver ved DSB og samler op på den store besparelsesrunde i februar 2018, hvor op 

mod 100 ansatte, herunder ca. 60 medlemmer på HK Trafik & Jernbanes område blev 

afskediget. Der er for vores medlemmers vedkommende både tale om tjenestemænd 

og overenskomstansatte. Nogle af medlemmernes opsigelsesvarsel er nu udløbet, 

mens andres varsel stadig løber. Men fælles for alle er, at de føler sig uretfærdigt 

behandlet. 

I forbindelse med afgivelsen af høringssvar udarbejdede sekretariatet en række 

overordnede kritikpunkter af processen. Vi mener, at DSB ikke har dokumenteret 

behovet for besparelser, at DSB ikke har håndhævet indkøbs- og ansættelsesstoppet, 

at DSB ikke har tilbudt attraktive fratrædelsesordninger, at DSB intet har gjort for at 

omplacere, at DSB ikke har tilbudt de vakante stillinger til afskedigelsestruede og at 

afskedigelseskriterierne var uden reelt indhold. 

Samtidig afgav medlemmerne individuelle høringssvar. 

DSB afskedigede alle, der var hørt, idet DSB ikke var enig i det, som HK Trafik & 

Jernbane fremførte, og ikke mente, at det gav anledning til at ændre beslutningen.  

To medlemmer har været så utilfredse med DSB’s afgørelse, at vi er blevet enige om 

at forfølge sagerne ved domstolene/ligebehandlingsnævnet. Vi har holdt et møde med 



vores advokatkontor og fortsætter undersøgelser til forberedelse af sagerne. HK Stat 

støtter os i, at vi skal føre sagerne. 

Vi kunne godt have rejst flere sager, da der var flere som var urimelige, men vi 

accepterer også når vores medlemmer udtrykker at de ikke ønsker den kamp, men 

blot vil hurtigt videre. 

 

Det skal være ok at være kritisk 

Vi har sagt det før – og desværre er det mere aktuelt end nogensinde. Der er generelt 

noget galt i den kultur, vores store medlemsvirksomheder prøver at fremelske hos 

medarbejderne. Det er en kultur, hvor man ikke må kritisere og hele tiden får at vide, 

at man skal være forandringsparat og tage ”ja-hatten” på. 

Medarbejderne vil gerne være positive – det er ikke det, sagen handler om. Men vi 

har adskillige eksempler på, at der sættes alle mulige nye projekter i søen, som 

indeholder nogle udfordringer, som medarbejderne allerede på forhånd kan se. Men 

de får så bare besked om det med ”ja-hatten”, og når det så går galt, og lederen 

smutter videre til et andet job, så står medarbejderne tilbage med alle 

problemstillingerne og utilfredshed alle steder fra. 

“Ja hatten” kan derfor ikke stå alene. Der skal også være plads til ”nej-hatten” og 

”måske-hatten”.  

Det skal være ok, at man ved nye ideer siger ”Er I sikre på, at det holder?”. Det er 

ikke dårligt at tænke negativt og kritisk over nyt. Det er en styrke, som kan sikre en 

meget bedre beslutning og kvalitet. Og som kan sikre en meget bedre tilpasning til 

det eksisterende og et større overblik over de udfordringer, en implementering af 

noget nyt altid giver. Kun derved får vi den rette balance, så vi ikke ender som 

lalleglade. 

Der bør laves flere risikoanalyser og lyttes mere til medarbejderne. Den nuværende 

kultur giver indebrændte og ligeglade medarbejdere, og det er ikke godt for nogen. 

Der har været flere offentlige skandaler, hvor meget kunne være forhindret, hvis 

medarbejderne var blevet hørt og inddraget ordentligt. Inden for vores egen verden 

har vi fx IC4, signalprogrammet og senest også et nyt system til opsætning af 

køreledninger, der slet ikke holder. Der bliver også ibrugtaget et nyt 

trafikinformationssystem, som ikke er testet ordentligt og ikke kan håndtere store 

uregelmæssigheder, og det går bare ikke i en periode, hvor vi også har mange 

sporarbejder. 

Nogle af disse projekter er inden for Banedanmarks område – og heldigvis er det her 

ved at gå op for ledelsen, at det ikke helt tiden er nødvendigt at sætte nye projekter i 

gang, før vi har styr på de nuværende udfordringer. Flere politikere giver udtryk for at 

de har mistet tilliden til Banedanmarks ledelse. Vi bakker dog op om ledelsen, som vi 

mener er på rette spor, men der er langt vej og der må ikke ske flere fejlbeslutninger.  

 



 

Lønefterslæb for trafikledere i Banedanmark 

Ved møde med Trafikdirektøren i Banedanmark i januar aftalte vi at opstarte møde 

med Banekredsen og lokalledelsen om lønniveau for trafiklederne. Første møde har 

været afholdt, men der er stadig en bid vej igen, før vi kan sige, at der er fremgang, 

men mødet åbnede op for en debat om problemstillingen med, at trafiklederne i 

Banedanmark har et lønefterslæb i forhold til deres kolleger på det kommunale og 

private område. Forskellen til andre virksomheder er ca. 5.000 kr. om måneden, og 

det er kritisk, da der i forvejen er mangel på trafikledere og alt for meget overarbejde. 

Det er en sag som vi har stor fokus på. 

 

 

Frikortsagen for pensionister er udskudt – afventer 

Højesteret 

En lang række pensionerede ansatte fra Banedanmark må nu vente ekstra længe på 

evt. at få deres frikort til rejser med tog tilbage. DSBs og Banedanmarks advokater 

har fået Østre Landsret til at udsætte retsforhandlingen og dermed afgørelsen på 

deres sag. 

Sagen var ellers berammet i Østre Landsret i København til den 28.-30. maj i år. 

Begrundelsen for udsættelsen er, at retssagen skal vente på Højesterets afgørelse i 

den anden sag om frikort, som HK Trafik & Jernbane og Dansk Jernbaneforbund har 

anlagt, nemlig Banedanmarks fjernelse af medarbejdernes frikort. Den sag vandt 

Banedanmark i Østre Landsret, men HK og DJ har anket sagen til Højesteret, og det 

er den ankesag, pensionisterne nu må vente på. 

Vi bliver desværre nødt til at acceptere denne udsættelse, men det er ikke med 

hverken vores eller vores advokats gode vilje. Tværtimod er vi uforstående over for at 

sidestille de to sager. Pensionister fra Banedanmark, der har været ansat i mere end 

25 år, har i deres ansættelse haft lovning på at beholde deres frikort, efter de gik på 

pension, og der er ikke noget i en dom fra Højesteret, der burde få indflydelse på 

pensionisternes sag. 

Pensionisterne har allerede nu haft halvandet år uden frikort. Med udsættelsen kan 

der gå meget lang tid ekstra, og de går derfor glip af mulighed for at udnytte den 

rettighed, de gennem 25 år er blevet lovet – nemlig frit at rejse rundt i Danmark, 

mens de er friske i deres pensionisttilværelse.  

Sagen handler om tidligere medarbejdere, der efter mere end 25 års ansættelse, er 

blevet pensioneret, mens de var ansat i Banedanmark. Ordningen blev indført, inden 

DSB blev delt op og Banestyrelsen/Banedanmark blev dannet, så alle har oprindelig 

været ansat i DSB. DSB har da også efterfølgende været involveret i 



administration/betaling af ordningen for Banedanmark-pensionisterne, og det er 

derfor, at både DSB og Banedanmark er stævnet i sagen. 

Der er endnu ikke berammet et nyt tidspunkt for den udsatte sag i Østre Landsret.  

Tidligere ansatte, der alene har været ansat i DSB i hele deres arbejdsliv, har beholdt 

deres frikort, efter de gik på pension. Pensionistsagen handler derfor alene om de 

medarbejdere, der på et tidspunkt i deres arbejdsliv er overflyttet eller på anden 

måde skiftet til Banedanmark og som blev pensioneret herfra. 

Banedanmark-pensionisternes frikort blev fjernet over et par gange i 

midten/slutningen af 2016. 

 

Forbedret medlemstilfredshed 

Vi har nu fået resultaterne af årets medlemsundersøgelse, og den viser heldigvis 

fremgang på alle områder. Det er vi selvfølgelig meget glade for, men vi skal fortsat 

have øje for de punkter, hvor vi kan forbedre os yderligere. 

Bestyrelsen har derfor nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et forslag til en 

handlingsplan for de kommende år, som vi kan drøfte og beslutte i bestyrelsen. Det er 

helt sikkert et emne vi gerne vil tale mere om på de kommende medlemsmøder. 

Vi får en uddybende rapport efter sommeren, men i første omgang anbefaler 

rapporten, at vi specielt kigger nærmere på følgende områder: 

 Forbedre kontakten til rette person i HK 

 Give hurtigere svar på henvendelser 

 Forbedre muligheden for uddannelse og kompetenceudvikling 

 Skabe målrettede resultater for medlemmerne 

 Have føling med, hvad medlemmerne ønsker sig 

Rapporten viser, at kvinderne og vores ældste medlemmer er mest tilfredse og loyale. 

Jo mere uddannede vores medlemmer er, jo mindre tilfredse. Lederne er mindre 

tilfredse. 

506 medlemmer (57% mænd og 43% kvinder) har svaret, hvilket svarer til ca. 25 

procent af HK Trafik & Jernbanes medlemmer.  

 

Databehandling for tillidsrepræsentanter i HK Trafik & 

Jernbane 

Den 25.maj 2018 trådte den generelle forordning om databeskyttelse i kraft, og 

dermed er der ét sæt databeskyttelsesregler for alle virksomheder og foreninger, der 

driver forretning i EU. 



HK Trafik & Jernbane behandler en række sager med personfølsomme oplysninger 

omfattet af databeskyttelsesforordningen og af databeskyttelsesloven. 

Dette indebærer, at også HK Trafik & Jernbanes tillidsrepræsentanter skal have styr 

på alt data og overholde lovgivningen på området. 

I forhold til TR-politikken så afventer HK Datatilsynets vejledning omkring 

tillidsvalgtes dataansvar, dog er de ikke godkendt i forretningsudvalget i HK endnu 

eller ikke udarbejdet endeligt færdigt. Datatilsynet forventer først at den endelige 

vejledning er klar ultimo august. HK er meget optaget og opmærksomme på denne 

proces og Juridisk Kompetencecenter i HK følger den tæt. Så snart vejledningen er 

færdig går HK (Juridisk Kompetencecenter og persondataprojektet) i gang med at lave 

en politik og instruks på TR-området.  

Indtil vejledning etc.er på plads, er meldingen fra HK, at tillidsrepræsentanter kan 

fortsætte deres arbejde som hidtil (med antagelse af, at de også tidligere har passet 

godt på medlemmernes oplysninger).  

Såfremt du som tillidsvalgt bliver bekendt med, at du i dit hverv som tillidsvalgt 

oplever restriktioner fra arbejdspladsen om opbevaring af data om HK-medlemmer, så 

hører HK Trafik & Jernbane meget gerne om det. 

 

  

Dine medlemsfordele i HK og HK Trafik & Jernbane 

Som medlem af HK Trafik & Jernbane – og dermed også HK – har vi en række 

medlemsfordele, som måske ikke alle er klar over. Disse fordele vil vi gøre særligt 

opmærksom på i de kommende nyhedsbreve, så alle – både tillidsrepræsentanter og 

medlemmer – oplever, at det at være medlem af HK Trafik & Jernbane med store HK i 

ryggen er noget helt særligt – både når det gælder store sager for alle som fx 

overenskomstforhandlinger, men også når det gælder små og store fordele, som den 

enkelte kan benytte sig af. 

Her er en oversigt – som vi udbygger i de kommende nyhedsbreve: 

Lej ferieboliger i Danmark og i udlandet – send gerne tips 

Som medlem af HK Trafik & Jernbane har du mulighed for at leje vores ferieboliger, 

som vi ejer for at medlemmerne kan få en god og billig mulighed for at komme på 

ferie med familien eller venner. 

Boligerne skal løbe rundt økonomisk og hverken give overskud eller underskud, så jo 

mere de udlejes, jo lavere pris/jo flere forbedringer. 

De boliger, du kan leje, ligger i Berlin, Lissabon, Provence og Gråsten. Du kan se mere 

på vores hjemmeside under jernbaneferie. 



Har du også mindst én forsikring i TJM Forsikring (Tjenestemændenes Forsikring) så 

kan du tillige leje en bolig i Paris, Provence, Prag, London, Skagen, Ebeltoft, 

Frederiksberg og Gedesby. 

Jernbaneferie er i gang med at informere og opdatere materiale omkring alle 

boligerne i. I den forbindelse vil Jernbaneferie meget gerne indhente viden fra 

tidligere lejere. Så har du været i en af boligerne indenfor det seneste år, så send 

gerne tips og billeder, hvis du har ideer til, hvad der er værd at opleve i det lokale 

område.  

Det kan være kulturelle ting, arrangementer, gode restauranter, spændende udflugter 

eller bare nogle nyttige tips. Send det til os på jernbaneferie@hk.dk. 

Uanset om det er gode tips/ideer eller billeder, så skriv hvilken bolig det er fra og 

hvornår lejemålet fandt sted. 

Jernbaneferie glæder sig til at blive inspireret og præmiere de bedste billeder og 

forslag, der er kommet senest den 1. august 2018. 

Du kan følge Jernbaneferie på HK Trafik & Jernbanes hjemmeside og på Facebook 

gruppen Jernbaneferie. 

 

TJM forsikring 

Alle vores medlemmer har adgang til de fordelagtige forsikringer hos TJM forsikring. 

Fordelen er at det er “vores egen” forsikringsselskab, hvor vi sidder i bestyrelsen og 

sikrer at der skabes bedst mulige fordele for vores medlemmer. TJM forsikring har 

landets højeste kundetilfredshed og den er særligt høj for kunder som har haft en 

skade. Det er vi stolte af. Det er kollegaer som er forsikringstillidsmænd, så vi sikre 

en stor grad af personlig betjening. 

Vi anbefaler at alle får lavet et forsikringstjek, så man kan se om der er penge at 

spare og bedre fordele. 

Se mere på TJM hjemmeside http://tjm-forsikring.dk/ 

 

Lån på bedre vilkår 

Hos Tjenestemændenes Låneforening kan vores medlemmer låne billigt og på 

attraktive vilkår. 

Alt foregår elektronisk og sker typisk på nogle få dage, så sidder du søndag aften og 

får lyst til en ny bil, så kan du som regel foretage handlen allerede onsdag eller 

torsdag. 

Mange vælger at finansiere et billån via realkredit, men vær opmærksom på, hvad 

den endelige pris bliver, hvis man vil inddrage før tid. Her kan det hurtigt blive meget 

dyrere, da der er store omkostninger ved indfrielse. Disse gebyrer har du ikke hos 

Tjenestemændenes Låneforening. 

mailto:jernbaneferie@hk.dk
http://tjm-forsikring.dk/


 Her finder du Tjenestemændenes Låneforening: https://www.tjlaan.dk 

 

Vi har også en ”den lille låneforening”, som den bliver kaldt i daglig tale, nemlig  

Låneforeningen af 1883. Her kan du låne mindre beløb op til 80.000 kr. til en meget 

lav rente. 

 Her finder du Låneforeningen af 1883: https://www.1883.dk 

Du behøver ikke at være tjenestemand for at kunne låne penge – bare du er medlem 

af HK Trafik & Jernbane. 

 

Optjen bonus på køb via Forbrugsforeningen 

Du kan blive medlem af Forbrugsforeningen, som er Danmarks største 

indkøbsforening og dermed optjene bonus på dine indkøb. Rigtig mange medlemmer 

anvender dette og mange får en god bonus i december, som kan bidrage til 

julegaverne. 

 Læs mere om Forbrugsforeningen: https://www.forbrugsforeningen.dk/om-

forbrugsforeningen 

 

 

Attraktiv rente i Lån & Spar Bank 

Du kan opnå fem procent i rente på en konto i Lån & Spar Bank. 

Læs mere om banken: https://www.lsb.dk/lsb/ 

Kommende arrangementer  
Her kan du se de arrangementer, der er fastsat i den kommende tid. 

Ofte bliver fx mødetid og sted planlagt senere end udgivelsen af nyhedsbrevet, så 

detaljer omkring de enkelte arrangementer skal du finde på vores hjemmeside, 

www.hk.dk/trafikogjernbane. 

 

Planen for resten af 2018 ser lige nu sådan ud:  

 24. september: ”Stenbroens stemme” – rundvisning på Vesterbro i København 

 25. september: Trafikpolitisk møde i Høje Taastrup v/Chef- og lederkredsen og 

Passagerkredsen 

 Oktober: Fællesarrangementer i øst og vest v/Jernbanekredsen (tid og sted 

følger) 

 November: Fælles arrangement v/Banekredsen – fx pensionskursus (tid og sted 

følger) 

https://www.tjlaan.dk/
https://www.1883.dk/
https://www.forbrugsforeningen.dk/om-forbrugsforeningen
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 November: Pensionskursus i øst v/ Koncernkredsen 

 

Rigtig god sommer til alle. 

 

Med aktiv faglig hilsen 

Dennis A. Jørgensen, formand, og Lone Riis, næstformand 

 


