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Kære kollega. Enhver virksomhed er yderst

afhængig af at have gode relationer til sine

ansatte og visa versa. En kombination af gen-

sidig forståelse og respekt er alfa omega. Og

hele grundpillen i at få det optimale ud af sine

ansatte og dermed gøre virksomheden driftig.

Som alle andre ansatte har jeg store følelser

forbundet med SAS. SAS er en så stor en del

af mig, at jeg simpelthen ikke tror andre men-

nesker begriber, hvad det vil sige at være med

i denne familie. Når det så er sagt må jeg

også konstatere, at ingen relation kan klare

igen og igen at blive udsat for uberettigede

anklager, beskyldninger og hetz uden at lide

last! & JA… min relation har lidt last.

En krise kan jeg forholde mig til, agere på,

men ikke tage hele ansvaret for. Jeg kan umu-

ligt være den eneste der kan mærke på både

lemmer og pengepung, at CAU de sidste

mange år har været en STOR bidragsyder til

SAS’ lønsomhed. Vores overenskomst er og

bliver fuld konkurrencedygtig. Med den sene-

ste benchmark har vi fået bevist, at vi INTET

har at skamme os over, tvært imod! Brodden

findes et helt andet sted, udviklingen inden

for vores industri går hurtig, og jeg frygter

SAS ikke formår at handle tidssvarende.

Engang fandtes der ikke meget andet end

små specialforretninger i Danmark. Så kom

supermarkederne og siden discountbutikker-

ne… alle rykkede de på forbrugerne og gav de

etablerede kamp til stregen. I dag har vi væn-

net os til at vi kan handle mange forskellige

steder, alt efter hvilket produkt vi søger. Nu

skal vi ikke nøjes med det en udbyder tilbyder!

Nej vi kan vælge og vrage alt efter hvad vi

ønsker af pris og kvalitet. Så hvis en forret-

ning vil overleve, må den finde en niche eller

et koncept den er specielt god til, og så forfi-

ne produktet.

Selv ønsker jeg et stort stolt SAS, men jeg er

bange for at udviklingen er ved at løbe fra os.

Skal vi have en chance må vi tilpasse, speciali-

sere og forfine vores produkt. Jeg ved der er et

marked for IRMA, jeg ved der er et marked for

NETTO, og jeg ved at deres berettigelse intet

har med de ansattes løn- og arbejdsvilkår at

gøre…… for jeg ved at kassedamerne i både

IRMA og NETTO er omfattet af den samme

overenskomst!

Med venlig hilsen

Jørn Fink
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Således sagde den verdenskendte danske forfatter Martin
Andersen Nexø i forbindelse med hvad han opfattede som
en utroværdig dansk regering.

Jeg skal afstå fra at gøre hans ord til mine, men må nok kon-
statere, at man kommer til at sidde med nogenlunde den
samme følelse, når man hører de udsagn som kommer om
kabinepersonalet, fra ledelsen i SAS koncernen.

Man har nu i månedsvis offentligt hævdet, at kabineperso-
nalets overenskomster i SAS var 20 til 30 % dyrere end de
overenskomster der eksisterer i Norwegian. Man har i
månedsvis offentligt hævdet, at overenskomsterne i SAS var
et levn fra monopoltiden. Og nu hvor vi faktisk skal forhand-
le om disse påståede benchmarks mellem Norwegian og
SAS, viser det sig, at SAS ikke på noget tidspunkt har haft
adgang til overenskomsterne i Norwegian, og følgelig aldrig
har foretaget en benchmark af de eksisterende overenskom-
ster. Så er det man kommer til at tænke på Martin Andersen
Nexø!

Sandheden er, at vi overenskomstmæssigt ikke har noget
problem i sammenligningen mellem overenskomsten i
Norwegian og overenskomsterne i SAS. CAU har igennem
de sidste mange år måttet acceptere nedskæring på ned-
skæring, og sidder i dag med en overenskomst, som er bil-
lig, produktiv, og fuldt ud konkurrencedygtig med overens-
komsten i lavprisselskabet Norwegian, der er ikke noget
monopolagtigt over det.

Som eksempler på dette kan det nævnes, at vore kolleger i
Norwegian arbejder 5 – 4 i modsætning til vores 5 – 3 hvil-
ket betyder, at vi i SAS arbejder 15 dage ekstra om året.
Lønmæssigt er SAS – CAU overenskomsten billigst, for
eksempel er vores startløn 14 % lavere end den tilsvarende i
Norwegian, ligeledes er slutlønnen for CC 9 % lavere end
den tilsvarende i Norwegian. Hele benchmarken er selvføl-
gelig tilgængelig på CAU!

Der skal dog ikke herske tvivl om, at CAU tager den økono-
miske situation i SAS meget alvorlig, og at vi, i det omfang
det inden for rimelighedens grænser er muligt, forsøger at
komme SAS i møde. Ikke fordi vi ønsker at give ledelsen den
medvind det giver, men ud fra at vi har et stort ønske om at
selskabet overlever, således at vore medlemmer også i frem-
tiden har en arbejdsplads. Derfor har vi accepteret at indgå
i forhandlinger med SAS om hvorledes de 7 %, medlemmer-
ne via en urafstemning besluttede vi kunne aflevere, kan for-
deles. Dog stadig under forudsætning af, at vi stadig beman-
der SAS fly i København. Ligeledes er vi inde at vurdere om
vi allerede nu skal indgå en ny overenskomst, en overens-
komst der i et vist omfang kommer SAS i møde, men sam-
tidigt en overenskomst, som retter op på nogle af de skæv-

heder, der stadig eksisterer for CC i den gældende overens
komst.

Ud over at befinde sig under et konstant pres fra SAS’ ledel-
se og fra andre faggrupper som tager SAS’ påstande for
pålydende, har vi i den sidste periode desværre haft den tri-
ste oplevelse, at et medlem direkte har forsøgt at undergra-
ve den virksomhed, som CAU driver. Dette er selvfølgelig
ikke acceptabelt, og i en åben demokratisk forening som
CAU virker det direkte skræmmende, at man skal opleve
noget sådant. Bestyrelsen har ud fra den utvetydige mailveks-
ling med koncernledelsen som er blevet os forlagt, og som
siden er bekræftet fra SAS, desværre ikke set andre mulighe-
der end at ekskludere det pågældende medlem fra CAU.

Vi ved at usikkerheden om hvor dette ender er svær at hånd-
tere, specielt for de af jer der er der ude på linjerne, og ikke
selv får fingrene i bolledejen. Den eneste trøst jeg kan give
jer er, at bestyrelsen står samlet om hele grundstrategien i
de forhandlinger, der føres med SAS.

Sandheden er en skrøbelig størrelse, og CAU gør hvad vi kan
for at den ikke får et knæk. Slut op om jeres forening, lykkes
det SAS at splitte os, ja så taber vi.

Med venlig hilsen
Verner

”Tro dem ikke de rævepelse”

Verner Lundtoft Jensen (Formand)
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Det er ikke så længe siden at vi sidst udgav Caution, og der er
ikke tilkommet så meget nyt siden da. Der arbejdes på højtryk
med at få det nye feriesystem klart og vi håber at de sidste for-
hindringer kan skaffes af vejen, så vi kan få det i luften. Når vi
er klar vil vi fælles komme ud med uddybende information.

Standbyaftalen vil vi godt gøre opmærksom på igen, da der
har været nogle henvendelser ang. for mange udlagte stand-
bydage, og da året snart er ovre skal I måske begynde at
tælle jeres dage. Skulle I være tæt på grænsen, så tag gerne
kontakt til SAS f.eks. på mail cp&c-ressource@sas.dk, så
aftalen kan blive overholdt. Det er specielt de der er på 100%
en del af året og på deltid resten af året, som kan have pro-
blemer, idet systemet ikke umiddelbart kan lave den diffe-
rentiering og efterfølgende optælling.

Schedulering kortrute
1. Standby begrænses til max. 10 tm. pr. 24-timers periode.
2. I schedule angives standby med særskilt kode, som angi-

ver aktuel standby-tid, og hvor standby holdes.
3. SAS forpligter sig til at fordele standby-perioder jævnt

mellem individer i respektive scheduleringsgrupper.
4. Standby må ikke scheduleres umiddelbart efter ferie eller

orlov af syv dages varighed eller mere.
5. Schedulering af standby må ikke påvirke aftalebestemte

week-end fridage.
6. CC må max. scheduleres 15 blanke dage pr. kalenderår.

(Undtaget herfra er evt. BL-dage i perioden 22.dec.-
02.jan og i påsken; skærtorsdag – 2. påskedag).

7. Airport standby må højst scheduleres 4 tm. og ikke med
anden tjeneste samme dag.

8. For CC på kortrute gælder videre:
a) Standby scheduleres i sammenhængende blok mel-

lem to fridagsperioder (undtaget herfra er dog strø-
standby). Standby-blok omfatter højst 5 dage.

b) For den enkelte CC må max. 35 produktionsdage pr.
kalenderår scheduleres standby; heraf max. 5 dages
strø-standby.
i) For CC på deltid reduceres max. antal standby

proportionelt. CC på 80% deltid f.eks. må max.
scheduleres 28 standbydage pr. kalenderår; inklu-
sive 5 dages strø-standby.

c) Der må max. scheduleres én airport standby i stand-
by-blok pr. 7 rullende kalenderuger.

d) Nye CC må tidligst scheduleres på standby efter tre
måneders ansættelse. Evt. tid som afløser/tilkalde-
vikar i umiddelbar tilknytning regnes i denne sam-
menhæng med i ansættelsestiden.

1. Schedulering langrute
1. Standby begrænses til max. 10 tm. pr. 24-timers periode.
2. I schedule angives standby med særskilt kode, som angi-

ver aktuel standby-tid, og hvor standby holdes.

3. SAS forpligter sig til at fordele standby-perioder jævnt
mellem individer i respektive scheduleringsgrupper.

4. Standby må ikke scheduleres umiddelbart efter ferie eller
orlov af syv dages varighed eller mere.

5. Schedulering af standby må ikke påvirke aftalebestemte
week-end fridage.

6. CC må max. scheduleres 15 blanke dage pr. kalenderår.
(Undtaget herfra er evt. BL-dage i perioden 22.dec.-
02.jan og i påsken; skærtorsdag – 2. påskedag).

7. Airport standby må højst scheduleres 4 tm. og ikke med
anden tjeneste samme dag.

8. Vedrører kortrute - se kortrute
9. For CC på kort-/langrute gælder videre:

a) CC skal have fløjet i mindst 2 måneder og/eller have
haft mindst 3 ture på langruter, inden standby-line
scheduleres

b) Standby-line scheduleres sammenhængende i en
periode på max. 25 dage. I tillæg til dette, kan op til
20 (80%: 16) dages standby scheduleres i blokke og
heraf max. 5 dages strøstandby. Ingen fridage schedu-
leres under standby-line.

c) CC må max. scheduleres én standby-line pr. kalende-
rår. (Standby-line medregnes til det kalenderår, hvor
første dag i en standby-line ligger). Der skal være min.
56 kalenderdage mellem to standby-lines, og min. 30
kalenderdage mellem standby-line og standby-blok.

d) CC må ikke planlægges med standby-line (i.e. > 5
dages sammenhængende standby) i samme kalen-
dermåned to år i træk. I denne forbindelse ses bort
fra standby-lines i 2007.

Mealstop
Vi vil gøre jer opmærksomme på, at der kan være fejl i meal-
stopaftalens overholdelse i den nye schedule, eftersom det
er kørt i det nye system, og det ikke spiller helt som det skal.
Så her er endnu engang mealstopaftalens ordlyd, og er den
ikke overholdt bedes I rette henvendelse til SAS eller til os.

1. Meals; kortrute
1. I en tjenestegøringsperiode, som inkluderer flyvetjene-

ste, hvor tjenestegøringstid fra check-in / tjenestens
påbegyndelse til sidste block-on i tjenestegøringsperio-
den planlagt overstiger 6:00 tm., skal CC have et mål-
tidsophold alternativt adgang til et varmt måltid lastet
ombord. (Varm morgenmad kan aldrig lastes).
a) Måltidsophold i tjenestegøringsperiode, som inklu-

derer flyvetjeneste, skal planlagt påbegyndes senest 6
tm. regnet fra check-in.

b) Opholdets længde skal på hjemmebase være på
mindst 1:30 tm. regnet fra block-on til block-off. Ved
uregelmæssigheder / forsinkelse kan opholdets læng-
de reduceres til 1:15 tm. regnet fra block-on til block-off.
i) CC skal have mindst 30 min. "ved bordet".
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c) Ved måltidsophold på udestation skal opholdets
længde planlagt være mindst 60 min.
i) Måltidsophold på udestation forudsætter gen-

nemgående fly og varmt måltid lastet ombord.
Måltid skal lastes ombord, selvom opholdet evt.
er 1:30 tm. eller mere.

ii) CC skal have mindst 20 min. "ved bordet".
iii) Ved uregelmæssigheder / forsinkelser i forhold til

det planlagte ground stop, der medfører, at
ground stop bliver kortere end 60 min., og der
ikke kan afholdes 20 min. "ved bordet", pålægges
det purseren/SCC at respektive spisepauser afhol-
des under flyvning.

d) På ruter med leglængde mere end 2 timer og et
ground stop mindre end 60 min., hvor der skal afvik-
les måltidsophold og varmt måltid lastet ombord, fly-
ves med servicebemanding; i.e. bemanding med én
udover minimum efter gældende JAR OPS-regler.
Såfremt spisepausen i disse tilfælde ikke kan afvikles
på groundstoppet, pålægges det purseren/SCC at
respektive spisepauser afholdes under flyvning. Dette
er aktuelt på ATH, NCE, LED, MAD, DUB og SVO.
Hvis den samlede planlagte tjenestegøringstid regnet
fra check-in til sidste block-on overstiger 8:30 tm. skal
der yderligere lastes en sandwich, vand og et stykke
frugt.
På alle afgange frem til STD 07:59 skal der endelig
lastes kold morgenmad, frugt og vand.
*: Måltid skal være tilgængeligt for CC senest efter 5

tm. regnet fra check-in. Hvis flyet ikke har installe-
ret ovn forudsættes måltidsophold efter ovenstå-
ende regler.

2. Meals; langrute.
1. Senest 6:30 tm. regnet fra check-in skal SAS sørge for, at

CC har tilgængelighed til et varmt måltid mad.
a) Flyvetjenesten skal planlægges med mulighed for

minimum 0:30 tm. ophold i tjenesten for spisning
ombord.

b) Ved non-stop flyvning, hvor flyvetiden overstiger
10:00 tm., skal flyvetjenesten planlægges med mulig-
hed for 2 gange 0:30 tm. ophold i tjenesten for spis-
ning ombord.

c) På alle flyvninger skal SAS garantere tilgængelighed
til såkaldt “make-your-own-sandwich”-arrangement.

d) På A319 reserveres Assigned mealseats. Med nuvæ-
rende konfiguration betyder dette en stolerække med
3 sæder bagerst i kabinen.

Slingeforhandlinger
Vi skulle have været til slingeforhandlinger i starten af måne-
den, men det blev desværre aflyst på selve dagen. Vi har
således ikke fået informationer omkring ressourcesituatio-

nen, og vi havde specielt forespurgt på antallet af A/P’ere,
men må vente på svaret til den 28. september, vi vender
således tilbage når vi har informationen. Hvis I oplever spe-
cielt hårde slinger, så mail gerne til karin@cau.dk så skal vi
se, hvilke muligheder der er for at ændre det fremover.

Det var alt for denne gang, vi håber at kunne bringe mere
omkring ovenstående i næste Caution.

Varme hilsener ressourcekoordinator
Karin Ligaard
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Bestyrelsesvalg i CAU

Den ordinære generalforsamling nærmer sig med raske
skridt og dermed også valget til CAU’s bestyrelse.
Valgudvalget udsender senest den 8. oktober en liste over,
hvem der genopstiller fra CAU’s bestyrelse. Deadline for nye
kandidater til bestyrelsen er den 22. oktober. Alt sammen vil
der blive informeret meget mere om fra valgudvalget side,
når tiden nærmer sig.

CAU er den organisation der varetager interesserne for SAS’
danske cabin crew. En organisation det er naturligt at være
medlem af, da medlemstallet i CAU på nuværende tidspunkt
tæller 1394 medlemmer.

CAU består af 9 bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter samt
en stab på 3 personer. Og kan i realiteten sammenlignes
med en mellemstor virksomhed!

CAU er en selvstændig faglig organisation med retten til at
forhandle overenskomst med SAS, hvilket vil sige at det er
OS, og ikke en hovedorganisation, der varetager interesser-
ne på vores arbejdsplads og for cabin crew. Vi er dog tilknyt-
tet en hovedorganisation som i vores tilfælde er FTF. En
organisation der varetager interesserne for godt 450.000
offentligt og privatansatte.

Som selvstændig organisation er det CAU der står for alt der
har med vores medlemmer at gøre. Det gælder alt fra over-

enskomstforhandlinger, opfølgning på aftaler, personalesa-
ger, medlemskontakt samt den daglige drift.

Med andre ord er det en meget kompleks organisation du er
medlem af. En organisation der aldrig kan holde helt lukket
og en organisation med en lang dagsorden. En bestyrelses-
post i CAU er en stor udfordring og kræver et stort engage-
ment fra dig som vælger at stille op, men besidder du lysten,
modet og ikke mindst viljen til at være en del af den besty-
relse der håndterer alle CC’s interesser, ja så er det dig vi
skal bruge, og vi vil opfordre dig til at stille dit kandidatur til
rådighed for dine kolleger!

Vi tilbyder et spændende arbejde i et stadigt skiftende miljø,
hvor du bliver en del af et team der samarbejder under fæl-
les målsætninger og strategi. Samtidig får du mulighed for
at udvikle dig personligt såvel som fagligt.

Det kan være svært at beskrive CAU’s virke med få ord. Men
hvis du skulle være interesseret i at opstille til en bestyrel-
sespost er du naturligvis altid velkommen til at kontakte en
af os i CAU.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Senioritetsnumre

SAS har tildelt nye senioritetsnumre efter aftale med CAU.
Du kan checke, at du har fået korrekt nummer på CAU’s
medlemssider. Skulle der være fejl i dit nummer, så venligst
kontakt undertegnede, så vi kan få rettet eventuelle fejl og
misforståelser.

Af systemtekniske årsager hos SAS har AH og AS gruppen
været nødsaget til at have senioritetsnumre i forlængelse af
AP gruppen. Tidligere startede AH og AS gruppen med 501.

Næste tilretning af senioritetsnumre vil blive i 2010 eller ved
nyudnævnelser af AP.

Med sensommerlige hilsener
AP Brian Daugaard
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Flight Duty Alotment

SAS er påbegyndt afskoling af CC fra MD for at disse CC kan
flyve CRJ i stedet. De CC der afskoles har skriftligt tilkende-
givet til SAS, at de ikke ønsker at fortsætte på MD.
Tilkendegivelsen skal indarbejdes i FDA biddingen, sådan at
CC kan bidde sig af MD. Dette kræver en systemændring i
portalen, som tidligst kan ske i 2010. På denne baggrund
skal CC der ønsker at blive afskolet MD for at flyve CRJ (og
opfylde det arbejdsmiljømæssige højdekrav) kontakte SAS
skriftligt.

Samtidigt har der ikke været nok tilkendegivelser/ønsker om
at ville flyve CRJ, og dette giver nogle logistiske udfordringer
for SAS. SAS har derfor anmodet om at kunne afskole(fra
MD) de senioritetsmæssigt yngste CC og som opfylder høj-
dekravene til CRJ. De CC som bliver afskolet er CC som fly-

ver ALA290. Disse CC bliver opsat på CRJ kursus i novem-
ber/december 2009. Højst sandsynligt vil dette fortsætte i
2010. CAU er klar over, at dette ikke er optimalt, men nød-
vendigt, når der ikke er nok CC der bidder sig ind på flytypen.

Ovennævnte betyder, at SAS først aflæser FDA i 2010, når
systemændringerne i portalen er på plads.

Med sensommerlige hilsener
AP Brian Daugaard
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Kære kolleger!

Tilbagemeldinger fra jer og MiR’s observationer af rengøring
ombord har vist, at der er punkter der kan forbedres. I sam-
arbejde med cleaningen i CPH er vi derfor kommet frem til,
hvordan vi bedre kan hjælpe hinanden til en bedre rengøring
og et bedre arbejdsmiljø.

Vi har gjort opmærksom på problemet med borde der ikke
er nået at blive rengjorte, og lugtgener fra wasten på
A330/A340. Wastecarts spules kun 1 x mdl. i forbindelse
med flyets natrengøring. Disse opgaver, samt andre gene-
relle rengøringsopgaver, har cleaningen i CPH fokus på. Bl.a.
kommer der to plastikposer i hver waste, samt to plastposer
i wasten til returflyvningen.

Her er hvad du kan gøre for at hjælpe til med at forbedre ren-
gøringen og arbejdsmiljøet ombord:
På A330/340 vil vi opfordre til at I sætter tomme CC vinfla-
sker retur i carts. Det nedsætter risikoen for at cleaningen
skærer sig på knust glas.

Det hænder, at vi smider aviser i wastecarts i stedet for at
lægge dem på 1. sæde i flyet. Det besværliggør cleaningens
arbejde. Så vi vil opfordre jer til altid at lægge aviser på 1.
sæderække. Så er det nemlig ikke cleaningen der skal hånd-
tere aviserne, men Inflight Media, som vi betaler for denne
tjeneste.

Cleaningen oplever på visse
ruter, at der er særlig meget
waste i kabinen. Det tager eks-
tra meget tid fra den øvrige ren-
gøring, at samle waste sam-
men. Vi ved at det på visse ruter kan være rigtig svært at nå
at samle alt waste ind. Men når I har tid til at samle waste
ind, er det en stor hjælp for cleaningen. Det forbedrer i sid-
ste ende rengøringsstandarden ombord.

Når vi i kabinen smider brugte foliebakker samt låg og meal-
boxe i wasten, sker det ofte, at disse skærer hul i plasticpo-
serne. Når der går hul på plasticposen løber væske og andet
ud i bunden af wasteindsatsen. For at undgå problemet så
læg venligst foliebakker, låg og mealbox tilbage i mealcart.

På denne måde kan vi støtte hinanden i et bedre arbejdsmil-
jø for cleaningen og cabinen

Venlig hilsen
MiR

Hygiejnetider!
Ved du at vi har wet wipes til
at rense vores PC tastaturer
på basen!

Din sikkerhed!
Låsen fra Hostes Kit bør anbringes med krogen synlig inde i en
skuffe. Så er den ikke til fare i turbulens eller hårde opbremsninger.
Og så kan du altid finde den…
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Vi er vældigt mange kollegaer, og utroligt mange kreative og
gode ideer bliver luftet fra tid til anden, nogle mere gennem-
tænkte end andre. De fleste har en mening om alt, og jeg vil
køre lidt videre på en holdning jeg fik fra en kollega for nogle
uger siden. Vedkommende sagde:
”hvad er det for en ledelse der helt bevidst i offentligheden
gør sit firmas brand dårligere?”

Jeg havde ikke selv tænkt den tanke, men måtte give ham
ret. Det er jo en del af den effekt, som medieomtalen har
haft på nogen og som kan gøre at nogle kunder hopper af
undervejs.

Der har været skrevet en del om omkostningsniveauet på os
i medierne, og vi har ikke kunne undgå at lægge mærke til at
nogen mener, at vi er dyrere end en af vores konkurrenter.

Hvis man overbeviser sig selv om, at denne påstand er
sand, ville det så ikke have været både klogere overfor offent-
ligheden og mere ærligt og retfærdigt overfor de ansatte at
markedsføre sig på netop dette og styrke sit firmas brand?

Forestil jer, at man i medierne havde lavet en kampagne,
hvor man havde medtaget de roser vi får fra ledelsen i vores
mailboks og havde medtaget følgende,

Vi mener at vores ansatte er deres løn værd fordi:

De har så mange års træning i at behandle syge mennesker
ombord, hvilket har reddet menneskeliv i luften.

De har mange års træning i at slukke ildebrand og hindre
røgudvikling ombord.

De har mange års træning i at evakuere fly i tilfælde af nød-
situationer og de hændelser vi har haft, bl.a. med Q400,
viser hvor dygtige, veltrænede, velovervejende og kreativt
tænkende ansatte vi har.

De har mange års erfaring i at yde service ombord, og den
specielle danske stil findes ikke mange andre steder i ver-
den. Kundernes tilfredshed p.t. for den sidste CSI er 69 i
København:

Ja, og vi kunne sikkert gøre listen længere i fællesskab, men
jeg vil lade jer tænke tanken til ende selv……

Med venlig hilsen

A/H Karin Ligaard

Blot en tanke...
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Jeg har fornyeligt læst en bog fra 1983 om SAS, “Et liv i luf-
ten” Skrevet af Søren Bertelsen, tidligere pressechef for SAS
i Danmark 1966-83.
Her beskriver han, via samtaler med tidligere ansatte, hvor-
dan de gamle moderselskaber kom til, for til sidst at forene
sig i det vi kender i dag nemlig SAS.

Bogen beskriver pionerånd og tro på at lykkes. Det er en tid,
hvor piloter næsten har samme status som gud og stewar-
desser er respekteret for deres arbejde. Det er beretninger
om SAS, som et velrenommeret flyselskab i den store ver-
den. Man fløj med SAS, fordi de var først med mange nyska-
bende ting. Der er beretninger om den første spæde konkur-
rence. Ansættelse? Jo man skulle helst have familie eller ven-
ner ansat eller et meget fint eksamensbevis.

Bogen slutter i 1983, omtrent hvor Jan Carlson kommer til og
næstsidste kapitel i bogen hedder da også:
“Det nye SAS betød også et generationsskifte“.
På det tidspunkt havde SAS været igennem 2 kriser (1960 og
1978) med store sorte skyer. Man stod sammen og lykkedes,
men de gamle chefer blev skiftet ud, fordi de var for konser-
vative.

Da jeg havde læst bogen, begyndte jeg at tænke tilbage på
min tid i SAS. Hvad var der egentlig sket?

Jeg selv startede i 1986 og der var man godt i gang med det
nye SAS. Der var en tro på fremtiden. SAS gik bl.a. forrest
med udvikling af business produktet. SAS høstede stor aner-
kendelse i medierne og de andre flyselskaber halsede efter.
Vi kunne næsten ikke gøre noget forkert. Det var også en tid
med monopol på næsten alle linjer og frem for alt, havde vi
en topchef, der havde medietække og talte godt om sine
ansatte i medierne. Vi tjente penge.

Første nedtur kom i 1991. Første golfkrig brød ud. Carlson
blev skiftet ud. Han havde købt Continental Airlines, aktier i
Lan Chile og en hotelkæde. Vi skulle være “one of five in nity-
five”. Alt blev tabt. Der kom en afløser på posten til en ny
chef var fundet. Her blev “snu” skabt. Der skulle ændres og
spares. Vi fik ikke lønstigninger i 3 år og crew skulle arbejde
mere.

Så fandt de Stenberg. En grå mand med stenansigt, men
han skulle redde SAS. Han kom fra Ericsson og de havde
succes. Han startede med at kalde stewardesserne i SAS for
gamle i en svensk avis. Så var helvede løs og tilliden brudt.
Nå, men vi finder os jo i meget fra toppen, så vi gjorde flere
tiltag for at få SAS på ret kurs igen. Bl.a. skulle vi have en
dækningsgrad på 13 % af vores indtægter. Vi lykkedes ét år,
holdt en stor fest og pengene var brugt. Tingene gik op ned
og hen mod slutningen af 90’erne troede vi på, at alt var fryd

og gammen igen. Der var købt ejerandele i flere luftfartssel-
skaber og vi skulle være dominerende i Baltikum.
Passagererne skulle flyve med SAS ind og ud af København
til den store verden. Jeg har aldrig hørt mere om vores posi-
tion i området, men kunne den 25. august læse en vurdering
af SAS i Berlingske. Her stod der, at det havde kostet en for-
mue, uden den store gevinst.

I 2001 kommer Jørgen Lindegaard til. Endnu en grå mand,
men med et mikroskopisk blødere ansigt. Selv har han givet
udtryk for, at han troede at han kom til et selskab der skulle
udvikles, men at det var fyldt med skeletter i skabene. Dårlig
økonomi. Nu var konkurrencen for alvor taget til. 9/11 og
Sars kom, de ansatte bliver presset. I virkeligheden havde
ledelsen nok den bedte chance for at få gjort noget alvorligt
ved vores omkostninger, for vi var truet på vores eksistens.
Men det mest fatale sker for SAS, ulykken i Milano. Måske
forårsagede ulykken manglende fokus på vores krise og man
fik ikke ændret nok mens muligheden var der.

Nå, men nyt skulle der til, så vi bruger mia. på opsplitning i
nationale selskaber. 3 direktører må ind med hver deres
administration og så naturligvis også en topledelse med
administration. Jeg synes ikke det lyder billigt, men nu skul-
le alle omkostninger frem.

Nu havde man i toppen også et grundlag for igen, at udtale
sig om de ansatte i medierne. Vi ejer det meste af Spanair
og bliver sammenlignet med Spanair’s crew. De er meget
mere effektive end os og billigere.

Behøver jeg at nævne at vi solgte Spanair for 1 euro? At de
har påført os så stort et tab, at vi er helt i knæ? De andre sel-
skaber er også næsten foræret væk. Vi er tæt på fallit.

Lindegaard kaster håndklædet i ringen og vi får vores nuvæ-
rende direktør, Mats Jansson. Denne gang er det en køb-
mand der kommer til. Han har erfaring med det frie marked
og konkurrence. Jeg havde faktisk en stor forventning til
ham. Han har også fået gennemført en del besparelser. Men
underskuddet efter Spanair river tæppet væk og nye bespa-
relser skal der til og igen igen skal vi høre en topchef, godt
hjulpet på vej af bestyrelsesformanden, udtale sig i medier-
ne om, hvor dyre vi er og hvor vores arbejdspladser skal
ligge i fremtiden. Der står vi så nu.

Jeg synes det er ærgerligt at se, et selskab som SAS stille og
roligt gå i opløsning, når man tænker på hvad der er skabt
gennem tiderne.

Det er trist at se overlevelseskampen for åbent tæppe. Jeg
tror ikke, jeg kan finde ét firma i Danmark der udstiller sin
svaghed så meget i medierne som SAS gør. Tænk hvis man

GENERATIONSSKIFTE
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fortalte omverden om, hvor gode vi er til at flyve til tiden og
hvor glade kunderne er for at flyve med os. Det sælger billet-
ter, så kunne vi skændes inde i vores eget hus om, hvem der
er årsag til at det går dårligt.

Jeg har haft en fantastisk tid i SAS. Faktisk har jeg været med
til rigtig meget og fået gode oplevelser. Men jeg har også
betalt for det gennem tiderne. Jeg har naturligvis fået min
løn for mit arbejde, men jeg har haft lønstop 3 gang og
senest i foråret mistet min sidste lønstigning for at redde
SAS. Alt dette er gjort i troen på, at vi skulle blive store og
stærke i markedet.

Nå jeg så ser på alle de penge, der er brugt af forskellige top-
ledelser med bestyrelsens velsignelse, så er det skræmmen-
de, at faktisk intet er lykkedes. Nok skal der investeres for at
tjene penge og ja der skal også være plads til fejl, men at vi
intet har tilbage i dag er skræmmende. Og så skal man jo
også huske på de store bøder for kartelsager der kommer
oveni. Er der stillet sparekrav til toppen for alle de mia. der
er tabt?

De første år af SAS’ historie er om pionerånd og monopol.
Det er slut for længe siden. Nu er det loyalitet og fri konkur-
rence.

Jeg tror på, at de fleste ansatte i SAS er loyale. For min egen
gruppe, kan jeg kun sige, at det, vi er ansat til, er vi rigtig
gode til. Vi flyver til tiden og har høj kundetilfredshed og når
noget går alvorligt galt så er vi der også.
Har vi så de rigtige ledere på de rigtige pladser?
Topledelsen er blevet skiftet ud gennem tiderne, så det
burde være personer der er oplært til frie markedskræfter,
men jeg er mere og mere i tvivl om, at de magter opgaven.
Resten af SAS´ ledelse, hvad med dem? Jeg kan jo af gode
grunde ikke udtale mig om Norge og Sverige, men i
Danmark ved jeg, hvem de fleste er. Mange af de ledere, der
sidder i organisationen, er folk der er ansat i monopoltider,

oplært og forfremmet inden for SAS, bl.a. fordi de har
mange års erfaring. De er flyttet med rundt, når tingene har
ændret sig, men er de reelt gearet til fri konkurrence?
Er de så loyale over for SAS eller er de mere loyale overfor
hinanden?

Det er klart, at vi ikke kan skifte ud midt i en alvorlig situa-
tion, men når aftalerne er på plads, så er det måske tid til et
generationsskifte i ledelsen. Det jeg tror vi mangler, er en ny
ledelse med et moderne syn på arbejdet, medarbejdere og
medier, nogen der kan motivere på en ny og positiv måde.
Man må også gøre op med 3 administrationer. Det kan ikke
være rigtigt, at hvert land skal udføre de samme funktioner,
det må kunne samles i et. Som jeg ser det, er det en lille
lokal marketing og en HR funktion som er nødvendig i hvert
land. Resten kan fordeles imellem de 3 lande og gives til
den, som er bedst til opgaven.

Generationsskiftet er i høj grad gennemført i kabinen i cph,
vi har den laveste gennemsnitsalder for flyvende i SAS, så
sidder du nu og tænker, hvad er det han skriver om, så spørg
nogle af dine kolleger der er ansat i 80’erne. De burde kunne
huske, hvad vi har været igennem.

Er der nu en pressechef der tænker, jeg vil skrive en bog om
SAS fra 1983 og til nu så er ideen givet op. Klarer vi den kan
den jo hedde “Et liv i luften 2”. Skulle det værste ske, at vi
lukker, kan den jo hedde “Et lig i luften”.

Med venlig hilsen

A/P Jørn Paulsen
23172
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Hej!

Jag har skrivit ett svar på det brev vi med bestörtning läste
på Portalen för någon dag sen. Jag ”svarade alla” på mejlen
men förstår att brevet skickades från olika adresser vilket gör
att alla inte läst mitt svar.

Vi som har en helt annan uppfattning och som värnar det
demokratiska arbetet istället för anarki, utbrytargrupper och
individuella förhandlingar med ledningen, vill också göra vår
röst hörd. Därför ber jag er publicera mitt svar i ett med-
lemsbrev så alla medlemmar kan ta del av det.

Det har också kommit till min kännedom att en av skriben-
terna i somras tog direktkontakt med ledningen i Stockholm
och ville föra egna förhandlingar bakom ryggen på CAU och
med facit i hand kanske det är en bidragande faktor att vi
idag står i den situation vi gör. En annan av skribenterna har
skrivit blogg om hur innerligt hon hatar sin fackförening och
att CAU´s styrelse bara arbetar för sin egen sak, och i detta
ljus blir mejlet än mer obehagligt.

Vart är vi på väg? Ska vi som personalgrupp splittra oss i fler
fackföreningar med olika mål, och förhandla var för sig? Ska
vi dela upp oss i unga, gamla och medelålders? Eller ska vi
ha en fackförening som idag som jobbar för alla medlemmar
och säkrandet av arbetsplatser? Förstår skribenterna helhe-
ten, hur aktiebolag fungerar, vad en styrelse i ett aktiebolag
har för uppdrag och varför det över huvud taget finns fackfö-
reningar och kollektivavtal?

Sorgligt i dessa tider att detta alls händer.

Här är mitt svar:
Maud, Benjamin, Maria och John,

Situationen påverkar oss alla utan tvekan. Dock får ert brev
motsatt verkan mot vad det är tänkt: det skapar motsättning
och splittring istället för sammanhållning. Om det ska startas
"utbrytargrupper" från CAU som för egna förhandlingar eller
kommer med förslag till ledningen, underminerar ni hela den
demokratiska tanken med fackligt engagemang.

Vi har valt en styrelse till CAU som arbetar efter principer som
innefattar allt från förhandlingar till information, och enligt
stadgarna kan vi alla lägga förslag som behandlas på general-
församlingarna. Där kan vi också rösta om eventuella lönesänk-
ningar, pensionsavtal, deltid och göra det ni eftersträvar- "till-
sammans göra en skillnad". Vem som helst kan också kandide-
ra till CAU och denna styrelse och ta sig an det arbete det inne-
bär med ett helikopterperspektiv. (Ni skriver att detta är ett för-
slag inför generalförsamlingen, men bör det vara praxis att för-
slag individuellt ska mejlas ut istället för att ställas upp på kal-
lelsen?)

Jag är vän av demokratisk ordning av anledningen att det fun-
gerar bäst.

Förhandlingar i arbetslivet liksom inom tex politiken, liknar
prutningarna på Pearl Market, man vet själv sitt eget högsta
pris och försäljaren vet sitt lägsta. Dock avslöjar man inte för
varandra hur långt man är redo att gå om man har bestämt sig
för det. Du frågar din kollega ”vad fick du ge” inte ”vad började
försäljaren på, hur mycket gick han ner åt gången”. Alltså kan
man inte gå ut och bestämma sig för att vi är redo att "sänka
lönen x % en gång för alla". Världen ändrar sig, aktieägarna ska
ha sin avkastning. Säger du ok till 10% säger motparten 15%?
Eller 20%? Eller 25%? Varje % gör aktieägarna nöjdare.
Förhandlar gör man dock inte ”en gång för alla”. Och gränsen
för dig kanske inte är densamma som för mig. Man tar och man
ger, det är själva förhandlingens innebörd. Och "priset" längs
förhandlingen liksom vilka förhandlingspunkter man har är irre-
levant. Därför är det bäst om det bara är en part som förhand-
lar, CAU.

Jag har förtroende för att CAU gör sitt yttersta för medlemmar-
na och SAS som bolag, och att de lyssnar på de förslag medlem-
marna lämnar till generalförsamlingarna att ta ställning till. På
generalförsamlingen kan vi rösta om detta utsända förslag efter
diskussioner, men det låter sig inte göras via portalens mejl. Och
än mindre i försök till hemliga pakter med ledningen!

Låt oss avvakta generalförsamlingen och låt CAU som har hela
bilden föra förhandlingar och talan!

Anette Jernström 2-2047
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Vi har åbenbart i CC korpset nogle utroligt egoistiske og
tåbelige kollegaer, der slet ikke har forstået hvorledes det
danske arbejdsmarked fungerer. Danmark er ikke Sverige. I
København er det CAU der varetager CC's interesser og for-
handler med SAS. Hvis en gruppe unge kollegaer tror, at vi
skal til at have forskellige discount fraktioner indenfor korp-
set så tror de grueligt galt. Hvis vi begynder at dolke hinan-
den og fællesskabet i ryggen ved enkeltvis eller i små grup-
per at rende til ledelsen i CPH eller STO ender det galt. Det
bliver anarki hvor laveste fællesnævner tæller. Vi er alle utro-
ligt bekymrede for SAS' situation, og vil alle gøre rigtig
meget for at bevare vores arbejdspladser, men at en lille
gruppe kollegaer kører sololøb på gruppens bekostning er
ekstremt dumt og usmageligt. Vi har heldigvis ytringsfrihed,
men det er også under ansvar! Hvis man er uenig står det jo
alle frit at fremkomme med synspunkter på CAU's general-
forsamling eller prøve at ændre den siddende bestyrelse og
sammensætning i CAU. Det er demokratiets spilleregler i
Danmark. Tror denne unge gruppe af naive kollegaer, at
vores løn- og arbejdsvilkår er kommet af sig selv? Hvorfor
har vi i Danmark så mange svenskere der kommer for at
arbejde (og jeg kan bestemt godt lide svenskere)? Det er
fordi vi har kæmpet for rimelige lønforhold gennem mange,
mange år. Det er desværre ikke fordi arbejdsgiverne synes vi
er så utroligt kvikke og kønne her i Danmark. Selvfølgelig
skal vi som én af de vigtigste medarbejdergrupper i SAS
bidrage til virksomhedens overlevelse, hvilket skal forhand-
les mellem SAS og CAU. Ikke af andre. Hverken af enkeltper-
soner eller fraktioner af "kollegaer" der sender skrivelser ud
til korpset eller skriver til den øverste ledelse i Stockholm.
Hvis vi får arbejdsforhold som udelukkende SAS ønsker det,
bliver vores karriere kort. Punktum. Vi får nogle løn og
arbejdsvilkår hvor de fleste formentlig kun ønsker at være en
kort årrække. Er det virkelig det vi ønsker? Er det? Ønsker vi
vores sociale liv og familieliv lagt i ruiner? Ønsker vi at slide
os selv ned mens vi endnu er unge? Ønsker vi at miste
arbejdsglæden fordi vi er så trætte og udmattede? Det kan
godt være vi skal gå lidt ned i løn, og måske arbejde nogle få
timer ekstra om ugen, men disse forhandlinger skal udeluk-
kende overlades til CAU og SAS. Sådan fungerer det i
Danmark og i København. Vi har som CC intet at skamme os
over, men vi vil selvfølgelig gerne bevare vores gode arbejds-
plads. SAS har i mange, mange år tragisk nok ikke haft en
dygtig og ansvarlig ledelse. Dette er ikke medarbejdernes
skyld. Spanair, BMI, Blue 1, Baltic, Estonian, ulovligt kartel-
samarbejde, fejlinvesteringer, fejlkøb, fejldisponeringer osv.
osv... Dette har kostet milliarder og atter milliarder. SAS'
administration er så ekstrem stor og bureaukratisk, og hvert
lille "business unit" sidder med sin egen administration.
Dette koster uhyrlige summer og skaber bureaukrati. I CPH
har vi eks. en planningafdeling der fungerer dårligt, og som
ikke udnytter folk og vores overenskomster til fulde. Det er
dyrt! Hvorfor bliver der ikke rettet op på dette? Har vi virke-

lig råd? Svaret er nej, men nu er det vi som flyvende der skal
"slagtes" - og det til og med i en tid hvor vi har den højeste
kundetilfredshed og punktlighed i selskabets historie. Pax
møder jo stort set kun CC der er SAS' ansigt udadtil. Vi har
hverken verdens bedste service eller nye fly, men vi har nogle
rigtig gode og dygtige medarbejde der hver dag kæmper en
kamp for at redde virksomheden og give vores kunder en
god rejse. Det er vi rigtig gode til, og det skal vi blive ved
med. Lad os stå sammen og vise at vi er vores løn værd. Der
er ikke plads til splittelse og egoistiske tåbeligheder - det
redder hverken SAS eller vores arbejdspladser.

M.v.h.

A/P Christian H. Petersen 2-6015

Jeg er rasende
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Jeg forstår godt I er bekymret og det er jeg også, men I skal
passe på med ikke at piske en stemning op offentligt og lave
en debat igennem vores arbejdsmail, så er der snart ikke
noget der er helligt for os mere. Vi bliver bombarderet med
mail fra den ene og den anden side, så skal I ikke også
begynde at ytre jeres mening, mød op til generalforsamlin-
gen i stedet, og så vil jeg da råde jer til at lade SAS og CAU
forhandle i fred. Vi har én gang givet CAU mandat til at
handle på vores vegne, så kan man ikke trække det tilbage.
Endvidere er CAU's bestyrelse valgt af os til at varetage vores
interesser/arbejdsforhold.

Jeg forstår godt jeres frustration, men så gå op og snak med
ledelsen, snak med CAU, snak med jeres kollegaer, men lad
vær med at bruge min arbejdsmail til at prøve at overbevise
mig om at jeres 4 meninger omkring den her forhandling er
den der rigtig. Der ligger så mange ting i en forhandling
som I og jeg ikke kender til, så når SAS sender mail ud om
hvad CAU kræver og CAU sender mail ud om hvad de tilby-
der men SAS ikke vil tage imod, tror I så de bruger så lang

tid på at diskutere 4 punkter. Jeg ber jer, lad nu de rette folk
forhandle, det er det de er valgt til. Jeg ber jer alle i SAS inkl.
ledelsen, stop den her debat på arbejdsmailen og lad os ha’
det helligt. Jeg ber SAS og CAU om hurtigst muligt få afkla-
ret det her så vi kan komme ind i en normal hverdag. Jo
længere tid der går, jo flere får ondt i maven, bliver frustre-
ret og sladderen bliver kun større og større.

I risikerer også at skabe en kæmpe splid blandt kollegaer da
alle jo måske ikke er enige i jeres synspunkter, så jeg håber
det er sidste gang det her sker. Kan I ikke lave debatten på
facebook el. lign. og så kan de der ønsker det deltage i den.

Med venlig hilsen

Lars Helmark
A/S 2-3876
Tlf. +45 40165115

Hej med jer - en lille reaktion på den mail
I har sendt til mig,
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Kære kollegaer,

Efter en ulykke i 2004 kom jeg på flexjob, og i den forbin-
delse fik jeg erstatning fra Skandia, efter at Eva Stock gjorde
mig opmærksom på dette.
Jeg har selv fået ulykkeserstatning og søger nu sjukkapital
erstatning.

Jeg ved at der er mange af jer på linjerne som kan få glæde
af Skandia og også mangler at få erstatning. ·
TIL DE AF JER SOM HAR VÆRET UDE FOR EN ULYKKE
ELLER ER LÆNGEREVARENDE SYG:

Vi har en gruppeaftale som hedder 3539.

Er man sygeskrevet før 1. marts 2003 gælder vilkårene for
Førtidskapital. Der kommer erstatning hvis man er syge-
meldt mindst 50% i 3 år. Det gælder alle som er på flexjob.

Er man sygeskrevet efter 1. marts 2003 gælder vilkårene for
Sjukkapital. Der kommer erstatning hvis man har nedsat
arbejdsevne til mindst 25% under 3 år.
Dette gælder også alle som er på flexjob. Vi har livstruende
sygdomerstatning.

Vi har invaliditets- og ulykkesforsikring.

Formularerne burde de have på vores HR afd. og vores
gruppeledere.

Det er også muligt at skrive til Skandia på: sjuk@skandia.se
tlf. 077-55 55 00 Pernille Olausson. Husk at oplyse at det er
gruppeaftale 3539.

Jeg ved godt at det ikke giver os vores gode heldbred igen,
men det er en god hjælp.

Held og lykke til jer alle.

AP Lene Christiansen 2-3286
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I dag da jeg mødte på arbejde, stod der en stand i kantinen,
hvor der blev solgt chokolade. Til mit store chok kostede en
æske noget hen ad 1100 sek.

Jeg ved ikke hvad jeg blev mest chokeret over. Var det prisen,
der var surrealistisk langt ude, eller var det fordi vi i disse
krisetider, hvor der har kørt mediedebat om besparelser for
flere millioner kr. og vi i kabinen skal ned i løn eller fyres. Var
det fordi at kantinen lukker i weekender og om aftenen og vi
ikke har mulighed for at købe mad, men skal rende i hast til
en anden kantine i næste terminal så vi ikke misser fly. Eller
var det chokket over at nogle seriøst tror at vi kan eller vil
betale 1100 SEK for en æske chokolade med almindeligt
udseende og en vægt på max 1 kg.

Ok der var et højt indhold af antioxidanter og det havde blå-
bær og feder ikke. Hvis chokoladen kunne erstatte de 3 dag-
lige måltider og så spare på maden når vi nu skal gå 20 %

ned i løn, eller det lover foryngelseskur når vi evt. skal ud at
søge arbejde om en måned, eller det kunne tage bekym-
ringsrynkerne for fremtiden ja så kunne det da godt være at
man skulle investere i chokoladen, men det var der så ikke
løfter om, og i den her alvorlige tid synes jeg faktisk det vir-
ker helt ugennemtænkt at stille en sådan bod op i vores kan-
tine, hvor vi ikke engang kan købe mad når vi er på arbejde.

Tænk nu hvis vi købte chokoladen så kunne pressen endnu
engang fokusere på hvor højtlønnet vi er, gee!

De venligste chokolade hilsener
Githa Schultz

Man kan sige en “Chock”olade oplevelse
i kantinen
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Medlemsindlæg

Det bankede på min dør for en lille uges tid siden, og jeg luk-
kede op og så en DHL-mand med en stor papkuvert i hån-
den.

Han rakte mig kuverten og badmig skrive under på en blanket.

Hvor spændende; jeg kunne ikke huske at have bestilt noget.
Jeg lukkede ivrigt den store papkuvert op, og fandt indeni -
en stor boblekuvert.

Jeg åbnede boblekuverten, og heri lå der en almindelig rude-
kuvert.

Det var ligesom at være lille igen og til børnefødselsdag,
hvor musikken spiller og man sender en pakke rundt,
og hver gang musikken holder op, tager man et lag indpak-
ning af, indtil sidste mand får lov til at pakke gaven op og
beholde den.

Inde i rudekuverten lå der et brev og mit nye ITA-kort.

Nu blev jeg lidt nysgerrig. Jeg fulgte brevets spor tilbage til
oprindelsen og kunne se, at det var blevet skrevet på dansk,
og skulle forestille at være fra Brøndby. Det er enten blevet
sendt til eller printet ud i Sverige.

I Sverige er brevet blevet puttet i rudekuverten og sendt til et
sted i Norge, hvor rudekuverten blev puttet i boblekuverten.

Herefter er boblekuverten endt hos DHL et eller andet sted
i nærheden af Mo-i-Rana, hvor boblekuverten er blevet put-
tet i papkuverten.

Endelig er det blevet sendt til England og kørt ud til mit hus
ved Heathrow.

Alt dette for at sende mig et kort, som jeg egentlig helst ikke
vil have og slet ikke har lyst til at betale for, men desværre
må have, i og med at jeg pendler.

Og så skal jeg høre, at jeg er dyr i drift!!

And how was YOUR day?

A/H Lois Clark
2-5947

DHL
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Skrevet af Flemming Juul den 08/09 2009 klokken 10:28
- 0 kommentarer

De syv højstlønnede chefer i Norwegian tjener tilsammen
mindre end SAS’ koncernchef.

Mens SAS-ledelsen går hårdt efter høje lønninger hos ansat-
te i koncernen, tjener topcheferne selv fire ggange så meget
som deres kolleger i lavprisselskabet Norwegian, skriver
epn.dk.

Opgørelserne fra 2008 viser, at SAS-direktionen modtog
47,7 mio. svenske kroner – 34,5 mio. danske kroner – inklu-
sive pensioner, mens de syv ledende chefer i Norwegian
modtog 9,7 mio. norske kroner – 8,4 mio. danske kroner.
Siden er SAS-cheferne gået seks procent ned i løn, men for-
skellen i toppen på de to selskaber er fortsat betydelig.

For eksempel betyder det, at SAS koncernchef Mats Jansson
med sine 14,8 mio. svenske kroner – 10,6 mio. danske kro-
ner - får bedre betaling end den samlede direktion hos
Norwegian. I det norske lavprisselskab får adm. direktør
Bjørn Kjos 1,5 mio. norske kroner – 1,3 mio. danske kroner –
for sin indsats incl. pension.

Vicedirektør John Dueholm, der er den højst placerede dan-
sker i SAS, gik i begyndelsen af 2009 seks procent ned i løn
fra 4,7 mio. kr til 4,4 mio. kr.

Topløn til topchefer i SAS

Fra A/P Christian H. Petersen, 2-6015, har vi modtaget nedenstående,
som er sakset 8.9.09 fra Standby.dk
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Hvorfor er en billet ikke en billet?
Og hvorfor har SAS et booking-system, der i givet fald vil efterlade børn i en fremmed
lufthavn?

Dette indlæg er (nu) rettet direkte til SAS' ansatte. I skal vide, hvorfor vi ikke fremover
vil flyve med SAS.
Vi har skrevet og sendt nedenstående åbne brev til SAS' direktion. Direktionen har ikke
svaret, men har overladt det til Customer Relations at vifte os af. Det er vi naturligvis
ikke tilfredse med, for vores forargelse over SAS’ forretningsmoral er dybt følt.
Da vi samtidig gennem dagspressen får det indtryk, at SAS' nuværende kritiske situa-
tion alene er de ansattes skyld (senest i et indlæg i Berlingske Tidende den 15. august),
vil vi gerne fortælle en anden historie. Derfor dette indlæg.
Vi undskylder, at historien er omstændelig og lang. Men her er den:

Åbent brev til SAS

I dagspressen læser vi ofte, at SAS har problemer.
Det forstår vi godt - efter vores sidste rejse mellem Malaga og København.
Men først vil vi understrege, at problemerne efter vores opfattelse ikke skyldes kabineperso-
nalet og ved indtjekningen. Både ved rejsen fra København til Malaga og retur var medar-
bejderne venlige, imødekommende og smilende. Begge fly afgik og ankom præcist. Der var
god information undervejs og således intet at klage over. Vi var meget tilfredse med udtu-
ren fra København til Malaga. Tak for det.

Boarding pass
Vi havde hørt, at det kunne være hensigtsmæssigt at gå ind på SAS' hjemmeside og booke
vore pladser 22 timer før afgang, så det gjorde min kone og jeg. Samtidig udskrev vi vore
boarding pass.
Men vi havde ikke hørt, at det er et krav at gøre det, når man rejser med SAS.
Vi rejser tit mellem København og Malaga, men vi har ikke før rejst med SAS. Når vi har
rejst med de andre selskaber, så reserverer vi ikke pladser. De er reserveret til os. Derfor følte
vi det som en service (og ikke et krav), at vi kunne spare tid i indtjekningen, hvis vi udskrev
vore boarding pass. Fint nok.
Vi foreslog en af vore sønner at gøre det samme på vegne af vore ni børn og børnebørn, der
skulle støde til os en uge senere. Vi rejste ikke ud samlet, men vi skulle sammen rejse tilba-
ge fra Malaga til København.
Alle rejser var bestilt og betalt 7 måneder i forvejen. Min kones og min rejse på ét billetnum-
mer, og de 9 andres på et andet (samlet) billetnummer.
Min søn kunne meddele os, at der på SAS’ hjemmeside allerede var reserveret plads til dem
med angivelse af placering, så der var ingen problemer.
Alt var således godt. Flyveturen til Malaga fin, god service og stor tilfredshed med SAS.

Hvad sker der?
Men på hjemturen gik det helt galt med SAS´ booking-system. Da vi var i god tro, foretog
vi os ikke noget, indtil min kone tydeligt demonstrerede sin uro og pressede min søn og mig
til at tage ned på en netcafé (vi har ikke internet-adgang i Spanien) for at tjekke, at vores
booking var i orden. Det skete aftenen før hjemrejsen, ca. ved 19-tiden.
På netcaféen kom vi ind på SAS' hjemmeside. Til vores store overraskelse var der ikke afsat
pladser til nogen af os. Min kones uro var rigtig. Men det blev værre.
Vi kunne få boarding pass med plads til min kone og mig. Vi kunne inden for det samme
billetnummer også få boarding pass til min svigerdatter og det ene barnebarn. Og vi kunne
få boarding pass til min anden søn. Men resten var lukket.
Vi kunne ikke få boarding pass og dermed plads til min anden søn og deres etårige barn.
Heller ikke til min første søns døtre på henholdsvis 12 og 15 år. Eller til min datter og hen-
des barn på 1½ år.
Der blev på SAS' hjemmeside alene henvist til at kontakte SAS ved indtjekningen. Dog var
der som en service et telefonnummer til SAS. Heller ikke noget at gøre. Kontoret var luk-
ket. Der kunne kun besvares opkald mellem 0900 og 1700.

Det blev en urolig nat. Ikke mindst fordi vi ikke forstod, hvorfor nogle på det samme billet-
nummer kunne få pladser, medens andre ikke kunne.

The ticket is nothing!
Da vi nåede frem til indtjekningsskranken, viste vi de boarding pass, som vi havde udskre-
vet, og herefter de bookinger, som vi ikke kunne foretage på SAS hjemmeside. Der må være
tale om en overbooking, sagde damen ved indtjekningsskranken og så meget alvorlig ud.
”Jamen vi har billet,” oplyste vi. ”The ticket is nothing”, var det meget kontante svar.
Det skal ikke nægtes, at her kom vores anden forundring: ”The ticket is nothing!” Jamen,
når jeg bestiller en billet til Det Kongelige Teater (og har betalt for den 7 måneder i forve-
jen), så forventer jeg, at der faktisk er plads. Men sådan er det åbenbart ikke, når man skal
rejse med SAS.
Samtidig skal jeg for god ordens skyld nævne, at vi aldrig, når vi har rejst med de andre fly-
selskaber, har oplevet, at vi ikke har en plads. Så det var absolut en ny oplevelse for os.
Det tog herefter næsten en halv time for medarbejderen ved indtjekningen at finde pladser
på business og business ekstra, eller hvad det hedder. Men dermed var alle familiemedlem-
mer spredt for alle vinde. De to teen-age-piger nød naturligvis at rejse på 1. klasse, men alle

andre nød bestemt ikke, at vi ikke kunne sidde samlet, når vi nu var på ferie sammen.
Samtidig blev vi opmærksomme på, at der var mange andre familier, der sad spredt rundt
om i flyet.
Da vi nu er blevet meget klogere på SAS´ fremgangsmåde, må den spredte placering efter
vores opfattelse være på grund af et totalt forfejlet bookingsystem hos SAS.

Tidsspilde
Placeret på vore pladser kunne vi nu læse både BT, Berlingske Tidende og Børsen. Fin ser-
vice. I Berlingske Tidende var der flere annoncer, der beskrev SAS' dyder: Service, afgang til
tiden og fantastisk betjening til business-rejsende. Alt sammen formentligt rigtigt.
Men hovedbudskabet i annoncerne er, at vi ikke spilder arbejdstid, når vi rejser med SAS.
Nuvel, vi var ikke på arbejde, men alligevel. Vi anvendte 2 x 45 minutter i netcafeén (samt
24 kr. på udskrivning af boarding pass mv.). Vi optog en medarbejders tid i 30 minutter, og
vi var 11 personer, der ventede på, at problemerne skulle blive løst. Det giver tilsammen 450
minutter, eller 7,5 arbejds- eller ferietime. Samtidig var der bag os andre, der ventede på at
komme til skranken.
Det er derfor et ironisk budskab, som SAS sender i sin annonce: ”… du ikke behøver at bruge
mere tid i vores selskab end højst nødvendigt.”
Vi har forstået budskabet: Vi vil slet ikke bruge mere tid i SAS´ selskab.

SAS´ moral (hvis der er en sådan)
For selv om vi alle kom om bord på flyet, og selv om vi fik kabinepersonalets fine betjening,
så vil vi gerne spørge SAS:
Hvis der nu ikke var plads på business-pladserne, vil SAS så være så venlig at forklare os,
hvad vi skulle gøre, hvis der ikke var plads til
- vores ene barnebarn på 12 år eller det andet på 15 år. Skulle vi efterlade dem i lufthavnen?
- skulle vi efterlade vores søn med sit etårige barn?
- skulle vi efterlade vores datter med sit 1½ år gamle barn?
For det var nemlig dem, der ikke var plads til ud af den samlede billetbestilling på det
samme billetnummer!
Og yderligere et par spørgsmål
- Hvorfor giver SAS vilkårligt adgang til, at nogle på det samme billetnummer kan rejse,
medens andre ikke kan?
- Hvorfor kan SAS ikke anvise vore pladser, når vi både har købt og betalt vore billetter 7
måneder i forvejen?

Er SAS´ strategi rigtig?
Oplevelsen sluttede med, at min søn straks efter indtjekningen og adgangen til afgangshal-
len bad os om at stille os forrest i køen, der skulle om bord. For, som han sagde, hvis der er
en anden passager, der (nu) vil betale for businessclass, bliver nogle af os smidt af.
Jeg håber ikke, at det er SAS´ moral, men det lugter af det.

Og i så fald må det være en forkert strategi, når der er så tomt på businessclass, at vore børn
kan komme til at sidde der - men samtidig kan risikere ikke at kunne komme med på trods
af en både købt og betalt billet!
Vi tør fremover ganske enkelt ikke overlade vore børn og børnebørn til SAS´ forgodtbefin-
dende. Og de tomme pladser på businessclass taler deres eget sprog.

Vi håber, at SAS for sin egen skyld forstår, hvad vi mener.

Mogens Tolstrup
8. august 2009

SAS’ svar
Lad os til historien tilføje, at vi som nævnt har fået et svar fra Customer Relations. Ud
over at beklage ”den frustration, som opstod aftenen inden familiens hjemrejse”, og
at det da var ”dejligt at høre, at der alligevel blev plads til hele familien den pågælden-
de dag” indeholdt svaret følgende belæring:
”Luftfartsselskabernes overbookinger er en almindelig brugt styremekanisme, for at
holde en fornuftig økonomi i lufttrafikken. Systemet er myndighedsgodkendt og
afhængig af hvad tidligere års beregninger og statistikker siger om antallet af udeblev-
ne passagerer. I de fleste tilfælde holder statistikken, men i de tilfælde hvor den ikke
holder, og der møder flere passagerer op, end der aktuelt er plads til, vil de passage-
rer, der ikke kommer med blive økonomisk kompenseret.
Når en overbookings situation opstår, tager vi os ligeledes af kunden i overensstem-
melse med et EU regulativ – og skal sørge for en alternativ transport, tilbyde forplej-
ning i ventetiden og hotel om nødvendigt. Men det er altid vores ønske – om overho-
vedet muligt, at finde passagerer, som frivilligt ønsker at vente med at rejse. Men situa-
tionen skal naturligvis altid håndteres med venlighed og hjælpsomhed.”
Det ved vi da godt. Men vi spurgte til SAS' moral, ikke mindst til at efterlade børn i
lufthavnen - og vi kan kun tolke det svar, vi fik, som at det vil SAS i givet fald gøre. Så
nu ved I, hvorfor vi fremover ikke vil flyve med SAS.

Mogens Tolstrup
29. august 2009

Åbent brev til SAS’ ansatte

Følgende har vi modtaget fra en kunde i SAS:



Rynker signalerer erfaring, 
men de kan være for dybe

n’age er specialister i rynke-reduktion med Thermage, 
Restylane, Fraktioneret laser, Botox og funktionel 
hudpleje. Vi tilbyder uforpligtende konsultation når 
du har tid. Tel. 7027 3366, www.nage.dk

Årene som alenemor

Lidt for meget sol

Fyringsrunde på job

Book en rynkereduktionsbehandling med Restylane, 
Botox, Thermage eller Fraktioneret laser, og få en 
no age ansigtsbehandling uden beregning - du skal 
blot tage annoncen her med.
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ÅRHUS: LILLE TORV 2, 8000 ÅRHUS C.  


