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Ledelse
Hver gang jeg skal skrive min leder prøver jeg
at finde noget positivt at fokusere på, desværre ender mine ledere ofte i kritik og spørgsmålstegn. Men det ligger mig så meget på
sinde at sætte spørgsmålstegn ved måden
hvorpå SAS ledes. Jeg ved at penge er det eneste parameter der tæller i dette ”game”, at
penge er målestok. Men det er vigtig for mig
at pointerer at det ikke nytter noget at fokuserer på det kortsigtede overskud. I min verden
handler det om at tilsikre at SAS i fremtiden
bliver en sund og overskudsgivende forretning. Det gøres ikke på papir alene, vi er en
kompleks servicevirksomhed, mange ting
skal falde på plads før vi kan sætte vores produkt på ”hylden”! Og det kræver noget mere
end et regneark at nå dertil. Det kræver engagerede og fleksible ansatte, og dem får man
altså ikke ved at slå dem i hovedet!

Måske er det allerede gået op for SAS at man
kun kommer SÅ langt med pisken, for CAU
mærker nye milde vinde. Midt i oktober indgik
vi en aftale der tager hensyn til de mange der
fik afslag på deltid. En aftale der selvfølgelig
økonomisk går ud over den enkelte men samtidig forøger muligheden for at få arbejdsliv
og privatliv til at hænge sammen. Lad os håbe
det er første skud til en ny begyndelse. En
begyndelse der vil udmønte sig i et SAS, der
indser vigtigheden af deres personale. Et SAS
der er innovativt, fleksibelt, konkurrencedygtigt og ikke mindst førende!

Med venlig hilsen
Jørn Fink

formanden

Verner Lundtoft Jensen (Formand)

Gode kolleger,
SAS har som firma en lang og glorværdig historie bag sig. SAS
har på rigtig mange områder været førende inden for luftfart,
uanset om vi taler om rutenet eller flyruter, det man i dag kalder innovativ. Allerede opstarten hvor de skandinaviske flyselskaber slog sig sammen i det der må betegnes som verdens
første luftfartsalliance, nemlig SAS, var epokegørende.
Desværre må vi konstatere, at vi de sidste mange år ikke ligefrem har været førende på de områder vi gerne ville, men derimod har været ramt af krise efter krise. En stor del af disse kriser er påført selskabet af udefra kommende hændelser, hændelser som man ikke selv har haft indflydelse på. Den sidste af
disse kriser, de to havarier med Q 400 og efterfølgende mistillid til flytypen på grund af en konstruktionsfejl fra producentens side, er et typisk eksempel på en sag, hvor SAS som selskab er uskyldig, men alligevel bliver ramt utroligt hårdt både
økonomisk og på omdømme. Som ansat i firmaet skaber
disse evigt tilbagevendende kriser en usikkerhed som er svær
at leve med. De ansatte har igennem de sidste mange år måttet sige farvel til mange rettigheder, som de gennem årene har
kæmpet sig til. Mindre fritid og mere arbejde har betydet en
betydelig mere stresset hverdag, og når man så igen og igen
føler sig truet på sin ansættelse, ja så er det lige før bægeret
flyder over.
Det er specielt i en så uholdbar situation som den jeg netop
har beskrevet, at det er vigtigt at have en stærk fagforening til
at holde lidt orden på kaosset. CAU har via daglige kontakter
og forhandlinger med SAS til stadighed fingeren på pulsen, og
gør hvad der står i vores magt for at sikre at overenskomsten
bliver overholdt. Det lykkes i de fleste tilfælde at få tilrettet
eventuelle fejl før produktionen er udført, men det sker dog
også at vi ikke får rettet fejlen eller ikke kommer til enighed
med SAS, og vi må i så tilfælde sætte det fagretslige system i
værk for at sikre at brud på overenskomsten stoppes, og at
SAS pålægges en bod for overenskomstbruddet for at undgå
gentagelser. Desværre har vi rigtig mange sager liggende som
venter på at få denne fagretslige behandling. Processen er
langsom, og det er CAU's opfattelse, at SAS af den ene eller
anden grund trækker behandlingen i langdrag, hvilket ikke
blot er utilstedeligt, men også efterlader et vakuum, hvor der
ikke er klarhed over hvorledes overenskomsten skal tolkes.
CAU finder dette forargeligt, og gør hvad vi kan for at få vore
mange sager kørt hurtigt igennem systemet. Rigtig forargede
bliver vi dog først når vi konstaterer at SAS bruger de kræfter
som de reelt burde have brugt på at få vore sager afgjort, til at
møde op på medarbejderdagene og fortælle de ansatte, vore
medlemmer, at der ikke er hold i de sager CAU kører mod
SAS. Hvis SAS har ret i, at der ikke er hold i CAU's påstande,
hvorfor ser de så ikke af at få sagerne afsluttet hurtigst muligt?
Ny bestyrelse
Bestyrelsesåret er ved at være afsluttet, og inden for kort tid vil
en ny bestyrelse tage over. Bestyrelsesåret har resultatmæs-

sigt ikke været et af de mest imponerende jeg har taget del i, jeg er dog af den
opfattelse at det mere skyldes en kynisk
arbejdsgiver med manglende vilje til at
løse de problemer der eksisterer på
arbejdspladsen end manglende evne fra
bestyrelsens side, selv om det egentlig
må være op til andre at vurdere. En
meget positiv ting vil jeg dog tillade mig at konstatere, og det
er at vi på trods af håbløse arbejdsforhold og manglende
resultater har kunnet konstatere en aldrig svigtende medlemsstøtte, det skal I have tak for. Som bestyrelsesformand kan jeg
konstatere at den samlede bestyrelse har gjort hvad der har
stået i dens magt for at sikre de bedst tænkelige arbejdsforhold for vore medlemmer. Nogle vil måske tænke: ”Ja, men
det har de ikke gjort særligt godt”. OK; men min tanke er så;
hvorledes ville det have set ud, hvis CAU ikke havde ført denne
daglige kamp for CC's rettigheder.
SAS siger jævnligt til CAU, at vi ikke repræsenterer det som CC
ønsker eller står for. For at bevise over for SAS at dette ikke er
korrekt, beder jeg dig om at afgive din stemme ved det forestående bestyrelsesvalg. Jo højere stemmeprocent det lykkes
at opnå, jo lettere bliver det for den nye bestyrelse at overbevise SAS om at vi, og kun vi, repræsenterer det danske cabin
crew.
Med de problemer der stadig eksisterer på grund af uvilje fra
SAS side, til at få dem løst i årets overenskomstforhandlinger,
bliver det næste bestyrelsesår endnu engang et år med et højt
aktivitetsniveau. Jeg er ikke i tvivl om at det nye bestyrelsesår
vil komme til at stille store krav til den nye bestyrelse. Disse
krav vil jeg gerne forsøge at leve op til. Og som I kan se andetsteds stiller endnu engang min arbejdskraft til rådighed for
det danske cabin crew, således at jeg, samtidigt med at sikre
kontinuitet i bestyrelsen, i samarbejde med de mange yngre
kræfter der heldigvis de senere år er dukket op i fagforeningssammenhæng, kan sikre den fornyelse der formentlig står lige
for i CAU. Mener du SAS skal have kamp til stregen, og måske
lidt længere, så giv du blot mig din stemme.
Med venlig hilsen
Verner
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Bestyrelsesindlæg

Info ressourcegruppen
Siden forrige Caution er der sket lidt.
Vi har nu fået klarlagt hvor mange fridage charterture og
Grønlandsture skal udløse såfremt man arbejder 50% deltid,
således at det er muligt for disse CC at tage del af denne produktion også.
Nøjagtig tekst vil blive udsendt så snart den er færdigskrevet.

FS-dagene er endelig også blevet forhøjet i kvoten, men aftalen er endnu ikke færdigforhandlet før slutningen af måneden og resultatet skulle gerne foreligge til generalforsamlingen i november.
A/P gruppen og A/S gruppen bør være ens i kvote, og A/H
gruppen bør være 3 x højere, da denne gruppe også er ca. 3
gange større end de andre grupper.

Endelig fik vi så en aftale på plads, som vil glæde mange af
vores kolleger, nemlig at alle der ønskede deltid i forrige bidding, får deltid frem til ca. 01 juni 2008. Det viser mig, at
SAS virkelig mente det, da de til allerførste deltidsforhandling gav udtryk for, at de også ville ønske at de kunne opfylde alle deltidsønsker. Aftalen hænger sammen med at vores
aftale omkring salg af fridage også er blevet ændret.
Det er således nu muligt for de deltidsansatte, at sælge et
antal dage per måned, indtil de kommer op på en 100% løn,
f.eks. vil en på 50% deltid hver måned kunne sælge 9 dage
til et beløb på 5,92% af en 100% månedsløn. Herefter kan
vedkommende sælge fridage på samme vilkår som en kollega på fuldtid, hvilket vil sige 9 dage årligt til en pris af 5,92%
plus et overtidstillæg per time man arbejder fra check ind til
check ud. Så snart aftalen er fældet ned på skrift vil dette
naturligvis komme ud. Alle medlemmer er naturligvis altid
velkommen til at ringe og forhøre sig nærmere. Det vigtige
er, at SAS får en fleksibilitet, men endnu vigtigere, at CC der
får deltid på falderebet, får en fleksibilitet i at kunne sælge de
fridage de føler de har overskud til at sælge og som passer
ind i familielivet i stedet for at være tvunget til at flyve fuldtid.

Desværre har jeg endnu ikke modtaget det materiale jeg skal
bruge til at kigge nærmere på fordelingen af arbejdsbelastningen per individ og det samme gælder for materialet mht.
de næsten aldrig syge kolleger.
Der har været spørgsmål omkring CC 1 kurserne, og jeg har
fået en liste over de der mangler dette kursus. Det drejer sig
om ca. 300 CC, når vi har taget vikarer, og nyansatte væk fra
listen.
Desværre er CC opsat i en vilkårlig rækkefølge og jeg har
bedt SAS om, at opsætte CC således, at de med højest
senioritet kommer først på kursus.
Med venlig hilsen
Ressourcekoordinator
Karin Ligaard

Hotelskræk
Så er det desværre sket igen at en besætning er ankommet
til et crewhotel, hvor der ikke var bestilt nok værelser.
3 CC (2 kvinder og 1 mand) måtte dele værelse og hvor Purseren
var i denne situation, melder rapporten desværre intet om.
I min verden boer purseren i sådanne situationer træde i
karakter og være den som sørger for at alle CC får et værelse på et hotel som lever op til hotelaftalen.
SAS skal selvfølgelig som udgangspunkt sørge for dette,
men SAS laver fejl og derfor må I i sidste instans selv prøve
at løse problemet. Mit råd er derfor at purseren og evt.
Commander tager en taxa og blive kørt til et SAS Radisson
lignende hotel med samme standard og sikkerhed.
Husk at gemme både taxa og hotel kvittering sats SAS hurtigst muligt, vil refunderer når I ankommer på hjemmebase.
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Ydermere skal I kontakte trafikvagten når I har fået et værelse med en seng. da minimumhvile først kan påbegyndes på
dette tidspunkt og det er meget vigtigt at trafikvagten
bekræfter dette tidspunkt, fordi I kan miste jeres certifikat,
som I er personligt ansvarlige for og det lever op til luftfartsloven.
I skal også huske at rapportere sådanne
hændelser til jeres CAU, så vi kan forfølge sagen og krave en bod til jer i lign.
sager.
Med venlig hilsen
Søren Johansen

Bestyrelsesindlæg

Vind i seglet och goda nyheter
Inte för att jag kan något om segling men det har kommit en
stor snäll vindpust som hjälper oss Öresundspendlare att
segla i rätt riktning.
Det är goda nyheter för er som har betalat in eller önskar att
börja betala in mer till din egen pension och bor och är skatteskyldiga i Sverige.
Det är från och med nu och i framtiden möjligt att själv
bestämma hur stor din egeninbetalning ska vara till pension
i Danmark utan att riskera att bli beskattad för det som
boende och skatteskyldig i Sverige.
Den 21 juni 2007 kom det ett ”styrdokument” med diarienummer 131 287635-07/111 hos skatteverket som behandlar: Bruttolöneavdrag vid premieinbetalning på utländsk pensionsförsäkring. Dokumentet i sin helhet går att hämta på
Skatteverkets hemsida. En sammanfattning lyder enligt följande:
Om en arbetsgivare gentemot en försäkringsgivare ansvarar för
hela försäkringspremien för en utländsk pensionsförsäkring som
tagits i samband med tjänst utgör försäkringen i fråga en tjänstepensionsförsäkring även om en del av försäkringspremien finansieras av arbetstagaren genom en anordning som kan jämföras med
ett bruttolöneavdrag. Förmån av tjänstepension är undantagen
från skatteplikt varför någon beskattning av den anställde inte
utlöses för någon del av premien. Eftersom försäkringspremien
inte till någon del betalas av arbetstagaren med beskattade medel
har hon eller han inte någon avdragsrätt för premien.
Vägledning
CAU har varit i kontakt med både JH Assurance och den
svenska Skattemyndigheten för att få det bekräftat och vill
du sätta in halva din lön till pension är det med andra ord
möjligt, men det måste ske enligt vissa regler.
• Du ska arrangera att det dras direkt från din arbetsgivare
till din pension. Får ej gå via ditt lönekonto på banken till
ett pensionssparande.
• Det ska vara en pension som påminner om en svensk tjänste pension och det gör en dansk Rate pension. Det får ej
vara en Kapitalpension utan måste vara inbetalning till en
pension som ger en pensionsutbetalning under flera år.
Det sättet som är möjligt vid insättning av större belopp till
pension i Danmark är att ta kontakt med JH Assurance och
genom dem teckna extra pensionsinbetalning via löneavdrag till en Ratepension.
De regler som gäller för en ”helsvensk”(du bor och arbetar i
Sverige) skattebetalare år 2008 är att det endast går att sätta
in 1000 svenska kronor i månaden till pensionen skattefritt.
Det vill säga att allt som pensionssparas utöver 12000
svenska kronor per år beskattas först som inkomst i Sverige
och sedan beskattas det som en pensionsutbetalning och
den matematiken är mer än onödig för oss alla.

Ett Råd
För alla er unga, småbarnsföräldrar och kvinnor gör er själva
en tjänst titta till er pension. (Ursäkta att ni män inte
benämns, men ni brukar alltid ligga steget före ekonomiskt.)
För dig som ännu inte har varit på ett pensionsmöte ta er tid
och prioritera tre timmar på era inbetalningar till pension. För
dig som är ny och inte känner till hur den danska pensionen
fungerar, ni gör er själva och era nära en stor tjänst genom att
försöka förstå hur du själv kan påverka dina framtida pensionsutbetalningar genom olika placeringsmöjligheter.
Till alla nyanlända svenskar i SAS Danmark; I Sverige är pensionen en självklar lagstadgad del av en anställning. I
Danmark krävs det ett avtal med din arbetsgivare om pensionsinbetalningar för att få en ålderspension som du kan
leva av. I SAS Danmark finns det ett avtal mellan CAU och
SKC om storleken på den anställdes pensionsinbetalning.
Jag låter som en riktigt gråhårig tonårs mamma, men lika
svårt som att styra sina vilda 15-åringar är det inte att få
”styr” på pensions siffror.
Konklusion
Personligen är jag riktigt otroligt glad för det här styrdokumentet. Det var ett av mina mål i mitt fackliga arbete i CAU
och för en Öresundspendlare som är skatteskyldig i Sverige,
att själv bestämma vad som betalas ut som lön och in som
en skattefri pensionsinbetalning, dvs som alla andra ”heldanskar”(du arbetar och bor i Danmark).
Jag vet att andra utlandsarbetare med en skatteskyldighet i
Sverige också har framfört samma synpunkter om skatteavdrag för pensionsinsättningar i ett annat land.
Det har inte varit till någon nackdel att CAU har framfört synpunkterna på en Öresundshearing, hos svenska Skattemyndighetens rättsavdelning och på Finansdepartementet i Stockholm.
Förståelsen och stödet till en möjlig förändring har funnits hos
vidtalade personer och när det kommer i ett skriftligt styrdokument känns fackligt och politiskt arbete
än mer meningsfullt. Tänk det går att
påverka och förbättra för individerna i
samhället. Det som krävs är fakta och en
väldig massa envishet och uthållighet.
Anna-Lena Gustafsson
Öresundkoordinator
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Information till kollegor som bor i Sverige
Skat Öresund i Danmark vill informera att det är bra att
meddela även dem om man flyttar och byter bostadsadress
i Sverige. Många SAS medarbetares brev blir returnerade på
grund av att den nya adressen i Sverige inte finns registrerad
hos Skat Öresund i Danmark.
Det enklaste sättet att meddela adressändring är att skicka
mail till skat@skat.dk

Medlemsindlæg

Valg til CAU’s bestyrelse
Så er der valg til CAU’s bestyrelse.. Desværre har tidligere
stemmedeltagelse ikke været på et niveau som man kunne
ønske, derfor vil jeg gerne opfordre alle til at afgive deres
stemme ved dette valg. Det er vigtigt at sende et signal til
SAS om at CC støtter op om deres fagforening, det er ligeledes vigtigt for fremtidige kandidater at de føler at dette
arbejde er seriøst og noget medlemmerne bakker op
omkring. CAU er en af de få fagforeninger i Danmark hvor
stort set alle er medlemmer, hvilket vi kan være stolte af.
At kunne stemme på en fagforening der har så stor direkte indflydelse på ens hverdag er ikke alle forundt, derfor er
det yderst vigtigt at man stemmer. Jeg har fuld forståelse
for at man måske ikke føler at man kan stemme på nogen
af dem der stiller op, enten fordi de står for noget man ikke
selv føler for eller fordi man måske ikke kender kandidaterne godt nok, men så stem blankt. At stemme blankt, er et

vink med en vognstang om at der er noget galt, mens ikke
at stemme bare kan være et signal for at man er ligeglad
eller bare godt tilfreds. Det er heller ikke nødvendigt at
man sætter alle de kryds man har mulighed for, hvis kun
en af kandidaterne har ens respekt, ja så nøjes med at afgive et kryds.
Jeg håber dette indlæg vil inspirere
folk til at afgive deres stemme ved
dette års valg.

Peter Westh

Kære kolleger,
Set i lyset af den lave stemmedeltagelse ved sidste års valg
(33,7%) har jeg på Valgudvalgets vegne lavet lidt statistik
på valgdeltagelsen.
Jeg har delt medlemmerne op i intervaller startende med
medlemmer ansat frem til 31.12.96 (kaldet gruppe 1) – fra
1.1.97-31.12.01 (kaldet gruppe 2) og 1.1.02 til d.d. (kaldet
gruppe 3) for at få et billede af, hvor stemmedeltagelsen
var i forhold til antal medlemmer rent ansættelsesmæssigt.
•
•
•

I gruppe 1 stemte 224 ud af 548 medlemmer – svarende til 40,88%
I gruppe 2 stemte 141 ud af 598 medlemmer – svarende til 23,58%
I gruppe 3 stemte 53 ud af 358 medlemmer – svarende
til 14,80%

Det er bekymrende, at de sidst ansattes stemmeprocent
ikke er højere.
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Jeg har også lavet statistik på de forskellige kategorier:
•
•
•

I A/P-gruppen stemte 45,38%
I A/H-gruppen stemte 31,82%
I A/S-gruppen stemte 35,48%

Som nævnt i referat fra den ordinære generalforsamling i
2006, vil Valgudvalget på det kraftigste opfordre samtlige
medlemmer til denne gang at udøve deres demokratiske
ret og stemme ved valget til CAU’s bestyrelse.

Med venlig hilsen
På Valgudvalgets vegne
Helge Thuesen

Valg til bestyrelse

Valgindlæg nr. 1 fra A/S 2-5591 Mikkel Riemann Hansen
Da jeg for snart et år siden valgte at stille op til CAU’s bestyrelsesvalg, var det - som jeg dengang skrev i mit valgindlæg - efter
mange grundige overvejelser. Sådan må det nødvendigvis være,
når man kaster sig ud i nye udfordringer, og bevæger sig ind på,
for mit eget vedkommende, fremmed territorium. Jeg havde på
daværende tidspunkt ingen personlig erfaring med fagforeningsarbejde, men var dog bevidst om, at der med tillidsmandshvervet
følger et stort ansvar. Ansvar overfor den øvrige bestyrelse, overfor arbejdsgiveren, men vigtigst af alt overfor CAU’s medlemmer,
som alle har krav på at føle sig vel repræsenteret i deres fagforening.
Mit første år i CAU er primært gået med at finde mig til rette i foreningen, og gøre mig bekendt med overenskomst, procedurer og
rutiner. Det har været et begivenhedsrigt, turbulent og dramatisk
bestyrelsesår. Hård kost for en novice måske, men ikke desto

mindre utrolig lærerigt og inspirerende. Der ligger derfor knap så
mange overvejelser til grund for min beslutning om, at genopstille ved dette års bestyrelsesvalg. Jeg ønsker at engagere mig yderligere og øge min erfaring. Min tro på vigtigheden og nødvendigheden af en stærk, lydhør og vedholdende fagforening, er blevet
yderligere bekræftet i løbet af det seneste år. Jeg håber at få
muligheden for, at være med til at arbejde
for at sikre kabinepersonalet en sådan
fagforening i fremtiden.
Brug din stemme. Øv din indflydelse på
bestyrelsens sammensætning. Du har
brug for en stærk fagforening, og en fagforenings styrke ligger i medlemmernes
opbakning.

Valgindlæg nr. 2 fra A/S 2-7889 Anika Maria Axelsen
Et år er gået og det er atter blevet tid til, at sætte sit kryds på
stemmesedlen.
For mig er året gået hurtigt og jeg har igen valgt at stille op til
CAU’s bestyrelse.
Jeg har lært meget; men der er meget mere at lære og meget
mere at tage fat i.
Mine hjertesager vil fortsat handle om vores arbejdsmiljø, både
det fysiske, såvel som det psykiske. Det er for mig meget vigtigt,
at vi konstant arbejder

•

•

Indenfor crewhoteller vil jeg gerne arbejde videre med at sikre
godt placerede og sikre hoteller, som tilbyder bl.a. fitness og
gratis internet.
Crewmad skal sikres en 100% god kvalitet, være ernæringsrigtig sammensat og være varieret i samarbejde med MIR.

VALG

for en forbedring på dette område,
så vi kan have det godt, når vi er på
rbejde, men også har det godt, når vi
kommer hjem.
TAG stilling - OG gør forskel
- STEM ved valget.

Valgindlæg nr. 3 fra A/P 2-8862 Søren Johansen
Jeg vil endnu engang gerne stille mit kandidatur til rådighed for
medlemmerne og derigennem arbejde videre med at sikre jeres
arbejdsvilkår i SAS.
Jeg har i de seneste år arbejdet med crewhoteller-crewmad-pension og overenskomstforhandlinger.

VALG

•

VALG

Pensionsinbetalingerne bør være ens for alle og "fonden"
skal gælde for samtlige CC og ikke
kun en uddøende gruppe CC.

Håber for et godt valg for alle og at I
stemmer netop på den som I mener, kan
gøre det bedre for jer i SAS.
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Valg til bestyrelse

Valgindlæg nr. 4 fra A/H 2-7108 Adam Lydiksen
Mit navn er Adam Lydiksen, og jeg ønsker at opstille til CAU’s
bestyrelse. Som nyere CC er jeg meget bevidst om, at de aftaler,
som regulerer vore gode arbejdsforhold kun er kommet i stand
qua en meget stor indsats fra CAU, og de kolleger, som sidder og
har siddet i bestyrelsen.
En meget vigtig årsag til dette er, at CAU er så stærk en fagforening som den er, og det er den kun takket være en stor opbakning fra alle de, som har valgt at være medlemmer.
Jeg synes derfor, at det er vigtigt, at vi der tilhører den yngre generation af CC’er, som i dagligdagen nyder godt af de aftaler m.v.,
som den ældre generation har forhandlet på plads og kæmpet
for, støtter dette arbejde, så nuværende unge som ældre men
også kommende CC’ere er sikret arbejdsforhold og vilkår som
gør, at man kan beholde sit job i mange år uden at blive offer for
unødig nedslidning og udbrændthed.

Den bedste måde jeg kan medvirke til ovenstående er ved at
sidde med ved bordet når der skal forhandles med SAS, således
at fremtidige aftaler og arbejdsvilkår ikke bliver forringet, men
tværtom gjort endnu bedre. Det er det jeg vil kæmpe for såfremt
jeg bliver valgt!
Vi er vidne til et stort generationsskifte i SAS i øjeblikket, og det
er derfor meget vigtigt, at også den yngre
generation er repræsenteret i bestyrelsen,
så vi der skal være her i mange år frem
kan være med til at påvirke/få indflydelse
på vores arbejdsliv og vilkår. For det er det
eneste sted, hvor denne indflydelse kan
opnås, og denne påvirkning finde sted.
Håber på jeres stemme!

Valgindlæg nr. 5 fra A/H 2-6898 Karin Ligaard
De af Jer som ikke gider, at læse om hvem jeg er, kan springe til
den fede skrift for at læse hvad jeg står for. Jeg er A/H på
kort/langt og er lige fyldt 40 år. Jeg har fløjet i 14 år, de første 5 år
i Maersk og siden 1998 i SAS. Jeg tror på, at man kommer længst
med åbenhed og ærlighed og derudover er jeg min egen
herre(dame) og lægger stor vægt på, at gøre et godt stykke arbejde samtidigt med, at jeg forsøger at flyve så meget som muligt.
Jeg sad 2 år i fagforeningen i Maersk, og har siddet i CAU i 2 omgange.
1. gang fra 1999-2003 blandt andet som ressourcekoordinator.
Efter endt barsel i 2005 valgte jeg at tage en tørn til og var med til
forhandlingerne i 2006 hvor vi, hvis jeg skal sige det selv, fik et flot
resultat med FS-dagene, mealstop-aftale, forlængelse af fonden
og stort lønløft til de nyansatte.
Jeg var som ressourcekoordinator også med til overenskomstforhandlingerne i 2007 hvor vi måtte nøjes med at få dikteret en lønforhøjelse, frem for at få et forbedret arbejdsmiljø.
Jeg vil bruge næste bestyrelsesår til:
- at se nærmere på fordelingen af arbejds-belastningen per individ
- at arbejde videre på en permanent løsning af deltid til alle, der
måtte ønske dette
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VALG

- at få konverteret den ene standbyline til standbyblokke, som så
kan bruges til både kort og langt
På længere sigt vil jeg arbejde for:
- at fonden skal gælde for alle
- at pensionen skal være ens for alle,
Begge punkter noget vi desværre ikke fik med i overenskomsterne 2006 og 2007, men som derfor ikke skal anses for umulige.
Jeg tror på at det kan lade sig gøre.
Forrige år var valgdeltagelsen meget lav og det er altså nu, denne
ene gang om året, at I medlemmer kan være med til at udøve
Jeres indflydelse på, hvem der skal varetage
Jeres interesser det næste år eller 2 år.
1. TAG VALGNUMMERET MED PÅ STOP.
2. LÆS INDLÆGGENE IGENNEM
OG SÆT EVT. KRYDS/KRYDSER
3. AFLEVER JERES STEMMESEDDEL,
SELVOM DEN MÅTTE VÆRE BLANK.

Valgindlæg nr. 6 fra A/P 2-9817 Anna-Lena Gustafsson
Jag har arbetat 20 år i SAS som kabinanställd och har under den
tiden både varit svensk och dansk anställd på basen i
Köpenhamn. Har en Masters of sience and agriculture . Bor i
Sverige på ett aktivt och växande lantbruk med en familjen bestående av man och tre barn. Jag är en envis människa med båda
fötterna på jorden och tycker om en rättvis värld med en hög
moral. I ett år har jag haft äran att arbeta fackligt inom CAU och
jag känner verkligen att jag fyller en funktion i det SAS Danmarks
som finns i dag. Ett SAS Danmark där en tredjedel av kabin kåren
bor i Sverige och arbetspendlar till Danmark och det finns mycket som behövs utvecklas och förbättras och framför allt informeras om när man berörs av två länders lagstiftning och regler.

VALG

VALG

I CAU har jag startat upp ett arbete med att försöka lösa problem
för pensionssparandet för Öresundspendlare och att öka möjligheterna till en bättre integration i Öresundsregionen när det gäller föräldraledigheten. Ett år går alldeles
för fort och mitt arbete har precis bara
startat upp och jag vill och önskar fortsätta vidareutveckla det påbörjade arbetet.
Det är viktigt som medlem att rösta och
alla kryssen behöver man ej använda. En
röst på mig och ni kommer att få en som
inte är rädd för att arbeta. Att rösta är ett
sätt att påverka din fackförening.

Valg til bestyrelse

Valgindlæg nr. 7 fra A/S 2-0206 Jakob Esposito
Jeg har det meste af min tid i SAS boet i Napoli, men nu er jeg
flyttet permanent til København og vil gerne være med til at løfte
de opgaver, der ligger i vores forening. Herunder først og fremmest den nødvendige indsats for at få ændret vores eksisterende
aftale, så den bliver mere tidssvarende og i højere grad afspejler
de faktiske behov for CC. I dag kan man undertiden få fornemmelsen af, at der næsten hersker en militærånd hos vores ledelse, hvor CC vel nærmest bare er menige rekrutter, der skal være
tilfredse, hvis blot vi får lov til at komme ud af kasernen en enkelt
gang om måneden...
Som jeg ser det, er der lige nu og her fire punkter, der bør stå allerøverst på CAU’s agenda:
Der må og skal være en bedre fordeling af produktionen. Der er
ikke noget som ulighed og uretfærdighed, der skaber et dårligt
arbejdsklima. Det er ikke retfærdigt, at der er CC, der, afhængig
af flytype, har en schedule, hvor fritiden er den tid, hvor man
udmattet lader op til næste blok, og andre, der er i stand til at
tage en uddannelse, og dertil et par storbyferier om måneden.
SAS har en forpligtigelse til, at det psykiske arbejdsmiljø er i
orden, og betyder det, at alle skal flyve tre typer, for at få en lige
fordeling, så skal SAS sørge for det sker. Skrot f.eks. personaledagene, hvis det betyder, vi kan få gang i flere omskolinger.
Deltidsprocenten, som er så vigtig for mange CC, skal ikke blot
ses, som en programerklæring, som SAS tilsyneladende gør, men
som en forpligtigelse, og hvis SAS ikke kommer CC i møde, hvad
det angår, d.v.s også udover frem til den 1. juni 2008, er det vel

værd at overveje om, der er anledning til, at CC kommer SAS i
møde på så mange andre punkter.
Alt for mange af vores kollegaer kan ikke få sommerferie med
deres børn år efter år. Her ligger problemet blandt CC selv, og
hvad vi er parat til at give hinanden. Jeg tror alle kan blive tilfredsstillet, hvis CC med børn op til 12 år får ret til to ugers ferie i skoleferien og en eller to uden for perioden. Så burde, der være plads
til at alle kunne få deres ønske mere eller mindre opfyldt.
Sidst, men allervigtigst: Der skal være lige pensionsvilkår mellem
alle. Jeg ved, at det nu har CAU’s høje prioritet, men vi må altså
ikke sætte os i den situation igen, at vi, fordi vi ikke tror på nyansættelser, skaber A- og B-hold, jævnfør det ovenstående om ulighed. Som det er nu, har jeg svært ved at se mine yngste kollegaer i øjnene.
Jeg håber selvfølgelig, at mange af mine kolleger vil vise mig tillid og bakke mig op ved dette valg.
Men frem for alt: HUSK nu at stem!
Det er din mulighed for indflydelse!

Valgindlæg nr. 8 fra A/P 2-3934 Brian Daugaard
Så blev det tid til valg til CAU’s bestyrelse igen, og det er her, at
du, som medlem af CAU, kan bruge din indflydelse på sammensætningen af CAU’s bestyrelse. Så brug din stemme til at påvirke
din fremtid.
En kort beskrivelse af hvem jeg er, så er jeg ansat i SAS i 1996 og
ny purser i år. Jeg har siddet i bestyrelsen siden 2003. Jeg sad i
forhandlingsdelegationen ved Overenskomstforhandlingerne i
2004 og 2006. Jeg har siddet som ressourcekoordinator, kasserer og næstformand i forskellige perioder. Jeg har ansvaret for
opbygningen af CAU’s nye hjemmeside, samt CAU’s SMS service. Jeg har i hele min tid i CAU været meget involveret i ressourcemæssige anliggender.

VALG

VALG

Jeg vil fortsat arbejde med de opgaver, CAU’s medlemmer pålægger bestyrelsen, med en forståelse for at opgaverne er mange og
udfordringerne store.
Jeg stiller min kompetence, sociale
bevidsthed og arbejdskraft til rådighed for
en stadig forbedring af alle CC’s arbejdssituation, samt sikre at CAU er en aktiv og
informativ fagforening.
Valget er dit!

9

MIR

Arbejdsmiljø og Sikkerhed
Miljørepræsentanter for cabin crew i SAS Danmark

Flatbeds
MiR har sammen med CAU presset på for at få SAS til at
tage ansvar på vores flatbeds på A340/A330
Der har desværre været 6 arbejdsulykker på A340/A330 pga.
af manuelt håndtering af flatbeds. En af arbejdsulykkerne er
meget alvorlig. Det er vigtigt at alle overholder de nye retningslinier, som er blevet sendt ud af SAS. MiR er blevet informeret om, at man er ved at udskifte software på selve stolene,
der bliver også arbejdet på en modifikation af fodstøtten.
Kollega/støttegruppe
Nogle gange skal der desværre en ulykke til, ja sågar 2, før at
man finder ud af, at man ikke er forberedt i baglandet. Det
er det som skete med vores kollega/støttegruppe. MiR pressede SAS til at få oprettet gruppen så hurtigt som muligt, og
dette accepterede SAS. Gruppen er startet som en midlertidig k/s gruppe, og inden for kort tid vil SAS, CAU og MiR
mødes og aftale de endelige rammer for k/s gruppen. De af
vores kollegaer som skal være med i gruppen, skal ikke have
nogle tilhørs forhold til værken SAS, CAU eller MiR. Det skal
være kollegaer som ønsker at gøre en forskel, og som vi alle
har tidlid til. Vi vender tilbage når der kommer noget mere
konkret.
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Fysisk og psykisk kortlægning
MiR arbejder med at få kortlagt vores fysiske og psykiske
arbejdsmiljø. Der kommer snart en quist-back som skal
danne baggrunden for undersøgelsen af det psykiske
arbejdsmiljø. MiR håber at I alle hjælper med at svare på
spørsmålene, så vi har så stort et materiale at arbejde med.
SAS har indgået en aftale med Københavns Universitet,
Institut for Idræt og CAU med henblik på et samarbejde om
et projekt vedr. kabinepersonalets fysiske belastninger ved
arbejdet ombord. Projektet fokuserer, gennem måling på
forskellige fysiske faktorer ved arbejdet ombord, på at udvikle viden og anbefalinger, med det klare mål at forebygge nedslidning af medarbejderne. MiR håber på at dette kan give os
ny viden, som kan bruges til at tilrettelægge arbejde på.
Nedslidt udstyr
SLV har via tilsyn konstateret, at vores vogne og units er
behæftet med fejl og disse fejl skal udbedres. MiR arbejder
sammen med SAS på at få basis kvaliteten op på et acceptabelt niveau. Vi vender tilbage snarest tilbage med yderligere
info., imellem tiden er det vigtigt at alle husker at sætte de
røde US-tags på det udstyr som er i stykker, og skriver på
tagen hvad der galt.
CAU har valg, vi ønsker alle kandidaterne et rigtig godt valg,
og glæder os til et forsat godt samarbejde med den nye
bestyrelse i CAU.
Hvis du skulle få lyst til at stille op til MiR, regner vi med at
holde valg tidlig forår 2008.
Husk at passe godt på hinanden derude!
MiR

Bestyrelsesindlæg

Är säkerheten ”säker”?
Så var det daxs för säkerhetskontrollen. Det har blivit ett
moment i vår dagliga arbetsmiljö som kan kännas otroligt
kränkande och obehagligt.
Jag har själv tagit av mig min silverkedja runt halsen och
handleden och skorna som innehåller en stödskena av
metall. Skärpet, bältet till uniformen får snällt ligga kvar
hemma i garderoben. Allt för att slippa få främmande händer överallt på kroppen vid security kontrollen på min
arbetsplats. Har du lång tjockt hår får du vara beredd att
skippa hårtvätten under ett fler dagars pass eller ha en mycket välplanerad night bag innehållande mycket små flaskor
och tuber för att klara måttet som en liters påse har.
Under metalldetektorns tid i Köpenhamn fick en kollega
som var iförd endast den lätta sommar klänningen-kjolen,
metall detektor-röret uppkört mellan benen så klänningen
åkte långt upp över knäskålen. Detektor-röret smällde upp
mellan benen och en man hade behövt delar av en ishockeys
skyddsutrustning för att klara den attacken från den aggressiva metalldetektorn. Den efterföljande kommentaren av
säkerhetskontrollanten var - Kan du ställa dig med benen
bredare isär (Hur gör man det i Klänning-Kjol?).
Den yngre manlige säkerhets kontrollanten blev mycket
bestämt tillrättavisad av den betydligt äldre uniformerade
kabincrew om att han hade gått långt över tillåten gräns i sitt
arbete.
Säkerhetsvakten uttryckte själv att han bara utförde sina
arbetsuppgifter.
Sedan de nya rutinerna med ”hands on” har införts har jag
sett kabincrew i sommar klänningen och kjolar som blivit
upphissade till mycket intressanta nivåer för förbipasserande och långt ifrån längden som är tillåten enligt uniforms
regler, vilket medförde mycket starka reaktioner av piloter
från främmande bolag. Tröjor och skjortor som lyfts och
magar och bukar som likaså har kunnat inspekteras av förbipasserande. Det är något som tidigare bara gjorts och
förekommit hos läkare och bakom stängda dörrar.

I denna ström av uniformerade kabincrew kommer det uniformerade poliser bärande vapenliknande föremål på kroppen och går utan problem vid sidan om alla säkerhetsbågar
och genomlysnings apparater och rakt in i secured area.
Alltså en uniform som gör en individ ”säker”. Matvagnar,
kylskåp och stora pallar med paket passerar också förbi som
helt säkra föremål utan större inspektion. Var finns logiken
och ett förnuftigt säkerhetstänkande?
Hur svårt är det att få tag på en uniform? Är det svårare att
få tag på en polis uniform än en kabin uniform?
Jag kan inte annat än oroligt fundera över hur en trött ”Dolly
Parton” byst kommer att bli behandlad i security kontrollen
i Köpenhamn. Kommer security personalen ha rätt att lyfta
de trötta kroppsdelarna när man står på pallen efter säkerhetsbågen?
De säkerhetsansvariga på flygplatsen har inte en lätt uppgift,
men ska det vara securitycheck är det nog att rekommendera att koppla in förnuft och logik i procedurerna för att få den
respekt som behövs. Vill någon i kabin hitta på något under
en flygning eller i ett flygplan behöver den personen inte en
väska, inte några toalettartiklar och inte
heller någon uniform. Allt finns redan
ombord om någon har onda planer!!
Kom ihåg att man har rätt att säga ifrån
när någon kommer en för nära inpå
kroppen eller gör en illa.
Anna-Lena

Er i overhoved klar over hvad der sker herude?
Det spørgsmål er jeg blevet stillet af rigtig mange kolleger.
Spørgsmålet stilles af medlemmer der ringer til CAU samt
når jeg møder dem i flyveren. Spørgsmålet er nemt besvare, jeg ved udmærket hvad der foregår! Med min daglige
kontakt med kollegerne kan jeg konstatere at arbejdsmiljøet er helt i bund og at mange nærmer sig grænsen for hvad
der er menneskeligt muligt at klare, fysisk som psykisk.
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Der bliver drevet rov på cabin crew! Arbejdsbelastninger er
nu så store at det simpelt hen ikke er muligt at få tingene
til at hænge sammen.
Problemet er at der ikke er sammenhæng mellem planlægningen og det arbejde der skal udføres. Det der ser rigtig
godt ud på papiret er ganske ikke muligt at efterleve i den
fortsættes næste side

Bestyrelsesindlæg

virkelige verden. Det vil på sigt få en negativ konsekvens
for SAS, men her og nu er det os ”manden på gulvet” der
betaler prisen. ”manden på gulvet” er SAS! Når manden er
væk er SAS intet andet end et logo og den rest af ”goodwill” SAS stadig har, vil forsvinde. Det nytter ikke noget at
søsætte alverdens tiltag hvis man ikke afsætter ressourcer
til dem. Luften vil hurtigt gå af ballonen.
Effekten af de årelange sparerrunder har ført til at alt kører
på pumperne, selskabet hænger i en tynd tråd, en tråd
bestående af engagerede medarbejdere, medarbejdere der
endnu er villige til at strække sig til det yderste.
Spørgsmålet er blot hvor længe den tråd holder? Den dag

medarbejderne opgiver og forholder sig til virkeligheden
vil hele korthuset brase! Ansvaret ligger hos de mennesker
der driver SAS. ledelsens opgave ligger i at gøre SAS til en
fornuftig forretning, ikke bare i dag men også i morgen. Et
selskab er ikke bedre end deres
ansatte.
Når først, de ansatte giver op er der
intet tilbage.
Og selv ledelsen må gå hjem!
Med venlig hilsen
Jørn Fink

PBS…
Preferential Bidding System – PBS - som vi CC bidder i, og
igennem PBS kan øge vores indflydelse på arbejds- og fritidsliv.

•

•
Jeg ved, at der er mange synspunkter på PBS. Mange har
gode råd, og mange myter løber omkring, hvordan vi skal
bidde. Mange af myterne overrasker mig meget. En myte,
jeg har hørt, er, at CC der flyver kortruter, skulle få opfyldt
flere bids, hvis de bidder Bangkok, vil jeg gerne afmystificere med det samme. PBS opfylder kun det systemet kan
opfylde, og sorterer biddet fra og tæller ikke med i opfyldningsgraden. Der er heller ikke noget med, at systemet
opfylde præcis 200 points, eller 400 points. Systemet
opfylder så mange bids som muligt, hvis systemet er i
stand til det.
Jeg har tidligere givet et par gode råd til, hvordan man kan
bidde, og det er ved at være en del år siden, at jeg skrev om
dette i Caution. Dette var i f. m., at jeg og en tidligere purser Macon Tholstrup Hansen i 2003 lavede en procesbeskrivelse for CAU om, hvordan en roster bliver udarbejdet.
Vi kaldte det ”fra strategi til roster”.
Mht. PBS bidding, så skal jeg ikke sige, at jeg sidder med
de vise sten. Vi har alle sammen forskellige behov, og biddingen fungerer meget forskelligt for hvert enkelt individ.
De PBS tip jeg gav dengang i 2003, er i og for sig stadig
gældende. Brug de tip som du vil, men det er vigtigt, at du
prøver dig frem for at se, hvordan PBS virker for dig.
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•

•
•
•

Giv dine ”specifikke/daterede” bids høje points
F.eks. ”Check-out before 15.00 d. 15OCT07” eller “SK973
d. 24NOV07”
Hvis du kun har 1 bid, betyder det ikke så meget, hvor
mange points du giver biddet
Afstem dine bids med Future activities, så du ikke ”spilder” et bid. Et bid kan ikke fjerne din aktivitet i fremtiden, såsom ferie, kursus etc.
Brug funktionen Pairing combination, som kan sammenfatte 4 bids til ét bid
Bidder du ”pairinglength 3 days” så vær opmærksom
på, at det gælder både kort- og langrute
Vær opmærksom på, at har du ét specifikt bid med høje
points, at summen af dine andre bids samlet giver
mere end dit specifikke bids

I skal også være opmærksomme på, at jule- og nytårsslingerne tildeles efter senioritet, og dette er efter aftale med CAU.
CAU er opmærksom på det store antal nyrekrutteringer i
SAS. De og alle andre CC er aldrig rigtig blevet undervist i
PBS, og derfor har CAU opfordret SAS Danmark til at give
undervisning i PBS, så den enkelte CC kan få større indflydelse på arbejds- og fritidsliv.
I er altid velkomne til at ringe eller maile til mig.
Held og lykke med biddingen.

De bedste biddingønsker

PBS tip:
•

Giv dine ”generelle” bids lave points(1 – 20 points).
F.eks. destinations bid ”BKK from 01NOV07-UFN(until
further notice)” eller ”Check-in after 10.00 from
01NOV07-UFN”.

AP Brian Daugaard
brian@cau.dk/27122295

Medlemsindlæg

En flygvärdinnas betraktelser
På nyårsafton senast, satt vi några familjer och åt en god
middag när min man plötsligt sa:
-Jaha, vad har ni för nyårslöfte att avge för nästa år då?
Jag skrattade lite för mig själv och tänkte att han nog
skämtade. Vi är ju trots allt över 40, och vid vår ålder vet
man av erfarenhet att man ändå går upp alla kilon igen
som man lovar att gå ner vid det svaga ögonblick på nyår
när man ändå är fet-mätt.
Därför blev jag helt tyst när övriga i sällskapet hade flera
intelligenta svar, djupa och övertänkta nyårslöften, och det
enda jag kunde komma på var ”bli en bättre människa och
börja äta rätt och träna mer”. Precis som alla andra år.
Men så kom jag på en sak just när alla de andra skulle byta
ämne och börja diskutera konsistensen på den hemmagjorda glassen, och sa:
-Jo, nu vet jag! Jag ska göra färdigt min bok!!
-Skriver du en bok? sa någon.
Jag berättade att jag skrivit från och till i fem års tid, jag
berättade om min blogg på Expressen, jag berättade att jag
bara hade lite smådetaljer kvar, sen skulle den vara klar.
(Jag ljög. I själva verket hade jag- i en enda röra i datornsamlat en massa historier som jag inte för min vildaste
fantasi skulle kunna se framför mig bli till någon bok de
närmaste 30 åren)
På nyårsdagen tänkte jag att alla ändå skulle ha glömt vad
jag sagt, och min man vet ju hur det är, man pratar alltid
för mycket när man höjt glaset några gånger för mycket…
Ingen glömde.
Inte min man, inte gästerna. Vid varje tillfälle vi sågs närmaste tiden frågade de:
-Nå, hur går det med boken?
Jag svarade klämkäckt varje gång att det gick sååå bra,
men hade fortfarande ingen aning om hur jag skulle ro
projektet i land. Men å andra sidan, bara jag kom igång,
hur svårt kan det vara?
Det var ungefär lika svårt som att få en F7S på julafton kan
jag säga. I alla fall innan jag ringt alla samtal, pratat med
alla som visste något om det, och hade kollat upp med
banken om det gick att låna pengar. För nu var det februari, och jag hade bestämt mig, boken skulle bli klar, och den
skulle bli klar innan nyår-08, det var min enda gräns. Jag
skulle ge ut den på eget förlag och jag skulle bestämma allt
själv. Men också ta allt ansvar själv, det hänger ihop liksom…
Det var en resa
Jag fick lära mig allt om sidantal delbart med 32 (16 sidor
på varje sida av plåten), om vikten på pappret, ISBN-nummer, pliktexemplar, grafiken, bildernas placering och när

jag väl samlat alla texter i en godtagbar ordning skulle de
passa ihop storleksmässigt och ordmässigt.
Jag läste varje text 20-30 gånger, sedan lämnade jag iväg
dem för korr-läsning, och fick tillbaka dem för rättning, så
till slut visste jag inte om det verkligen var en god idé, var
det verkligen så bra eller intressant, var det inte ganska tjatigt? Jag tänkte några gånger bara trycka på Ctrl-Alt-Delete
och ge upp, för jag kände att jag tagit vatten överhuvud,
tänk om ingen ville köpa min bok, och hur många skulle
jag trycka?
Varje ledig tid satt jag vid datorn eller var hos tryckaren,
men när jag sedan såg boken växa fram kändes det nästan
som att jag skulle föda ett barn. Undrar hur den känns?
Hur kommer den se ut? Hur är det när jag håller den i handen första gången?
I början av juni lämnade jag ifrån mig mina sista ändringar. Inte för att jag kände mig 100% nöjd, men jag insåg
att det skulle jag aldrig heller bli. Jag hade ändrat vissa
kommatecken 20 gånger, och fortfarande hittade jag småfel. Tryckaren hävdade att det skulle jag komma att göra
varje gång jag läste, så det var som på nödträningstestet,
förr eller senare måste du trycka på OK.
Sen började väntan
Jag var på studiebesök, jag såg mina texter tryckta på stora
vita blad med 16 sidor på varje, jag tyckte det var ett äventyr att tänka på hur de skulle skäras och bindas och lamineras för att bli en färdig bok.
Efter tre veckor ringde telefonen.
-Din bok är klar!
-Är den ok? Ser det bra ut?
-Du kommer dansa, svarade tryckaren, och jag hörde att
han också var nöjd.
Jag kunde inte bärga mig. Jag slängde mig i bilen, och
tårarna rann när Sven på tryckeriet räckte över ett exemplar
av boken. Jag ser ut som en stolt kyrktupp på bilden han
tog av mig där jag står med boken tryckt till bröstet.
Jag hade uppfyllt ett nyårslöfte, men också en dröm. Och
jag ångrar inte ett dugg!
Förresten, kommer ni ihåg att jag nämnde två nyårslöften?
Jag höll det andra också.
Minus 9 kilo hittills, och jag tränar
numera jui-jitsu två dagar i veckan.
Inga unruly passengers på mina
flygningar alltså;)
Anette Jernström
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Medlemsindlæg

Kære kollegaer,
Så blev jeg også 55 år og har efter 30_ år i luften i SAS
besluttet at sætte punktum for flyvningen.
Det er vemodigt, at skulle sige farvel til jer alle sammen,
men på den anden side har jeg vist ikke noget til gode - har
fløjet både kort og langt, været checket ud på 11 forskellige
flytyper og haft stationeringer i NBO og BKK. Oplevelserne
og de gode grin har været utallige, og jeg vil mindes alle jer
søde og sjove kollegaer, som gjorde det hele vært.
Jeg vil her gerne sige specielt tak til A/H Johanna Hemborg
og A/H Sophia Larm for et dejligt sidste stop i BRU og for
Jeres flotte indsats på vores helt specielle hjemflyvning til
CPH.

Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at udtrykke min
store taknemmelighed til de af vore kollegaer, der igennem
årene har lagt et stort frivilligt arbejde i bestyrelsen i CAU
og MIR til gavn for alle CC. Skal CAU og MIR fremover vedblive med at have indflydelse på løn og arbejdsvilkår for
CC, er det altafgørende, at der står engagerede medlemmer bag. Foreningen er kun så stærk, som I gør den til.
Pas rigtig godt på jer selv
og hinanden.
Stort knus til jer alle fra
APX Bodil T. Nielsen

Huskøb og leje af hus i Thailand
Jeg selv har været igennem processen at købe hus i
Thailand, og det er mit indtryk at interessen omkring
Thailand, og de muligheder man som udlænding har, for
at investere i ejendom er støt stigende.
Jeg har lavet en hjemmeside omkring dette med lidt tips og
information. Du er velkommen til at besøge den og er der
noget du vil spørge om så send en mail via hjemmesiden.
Så ud over ølkortet er jeg nu også godt indsat i Thailandsk
lovgivning, og ejendomsmarkedet de forskellige steder i
thailand.
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Besøg venligst min hjemmeside www.naturalhill.dk
Med kollegial hilsen
Ole Wissum (BKK Ole)
ej at forveksle med
HuaHin Bjørn (Widen)!

Medlemsindlæg

Tak for denne gang
P.g.a. sygdom er jeg desværre nødt at forlade jobbet som
flyvende. Tak for denne her gang. Vi ses derude på linierne.

Med venlig hilsen
Karen Shutt
2-25034

CAU siger tillykke
Beata Schori har den 4. maj fået en datter – Idun
Susanne Hansen og Kenneth Ovesen har den 30. september fået en datter
– Dina Johanna
Jennie Ipland har den 10. marts 2006 fået en søn
– Theodor, og den 30. august 2007 endnu en søn - Tristan

Vi byder følgende nye medlemmer velkomne i CAU
pr. 1. oktober 2007:
2-7059
2-8463
2-5827
2-5943
2-5976
2-7044

Morten Visborg Lindberg
Britt Lysholm Nielsen
Jacob Mørup
Theis Fabech Jensen
Margret Heidi Grube
Malvina Amarelle-Lemos
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Flygvärdinnan: - Något att dricka?

En ﬂygvärdinnas
betraktelser

Passageraren: - En GT tack.
Om du vet vad det är? Gin Tonic!
Flygvärdinnan: - Javisst, vill du ha is
och citron? Om du vet vad det är?
Fryst vatten och en frukt.
Det ﬁnns otaliga historier från ﬂyget, om människorna man möter, städerna man
besöker och situationerna ombord. I ﬂera år har jag samlat historier som blivit till ”En
ﬂygvärdinnas betraktelser”.
Brieﬁng (förord), Pre-departure (reseledare), Inﬂight service (humor och allvar på
jobbet), Mealstop (kultur, allt är kultur), Groundservice (familj och barn) och
Debrieﬁng (politik, poesi, tankar och funderingar) knyter samman historierna
som tar dig med till en skildring hur det är bakom gardinen, och hur man får ihop
familjelivet med nattﬂygningar och shopping i Beijing.

”Anette Jernström- en energisk, orädd och begåvad skribent som vågar visa känslor.
Hon vet hur man skriver en insändare som berör”
– Roland Classon, debattredaktör och journalist, Helsingborgs Dagblad
”Anette Jernström skriver underfundigt, roligt och skarpsynt, en riktig humörkick att läsa!”
– Peter J Olsson, politisk redaktör, Kvällsposten
”Jag har läst din blogg ett tag och vill bara säga tack för alla tänkvärda ord, alla skratt och
även tårar. Du verkar vara en person som det borde ﬁnnas ﬂer av i vår värld, optimistisk,
glad och en jäkla massa skinn på näsan. ”Ängeln” sitter på min skrivbordsvägg och jag
läser den ﬂera gånger varje dag”
– Ingela Johansson, trogen bloggläsare, Borås

Anette
Jernström

Anette Jernström - tvåbarnsmamma, ﬂygvärdinna sedan
drygt 20 år och skribent. Delägare i ett familjeföretag med
20 anställda och föredragshållare. Skriver dagligen en
välbesökt blogg på expressen.se/resor
www.anettejernstrom.se
anetteejernstrom@telia.com

