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1959 års säo (särtryck 110)

I anslutning till Kungl Järnvägsstyrelsens cirkulär B 6/59
och till tidigare skrivelse dnr 13 av den 6o9.195Ö ang ar
betsgrupp för ny säb m m meddelas härmed att den nya utgå

van av SJ säo (jämte specialtryck) skall gälla även vid TGOJ
fr o m den 31o5ol959.

Till vederbörande är nu under utsändning från Bbk:

Ny utgåva av särtryck 110.- Säkerhetsordning, säo
(bilaga 4 och bilaga 5 utsänds dock senare),
Specialtryck 1, Säo-kornmentarer. •..säok,
Senare utsänds;

Specialtryck 02, Särbestämmelser för CTC, säb.

Detta specialtryck ersätter SJ specialtryck 2, Särskilda
säkerhetsföreskrifter för bansträckor med fjärrbioekering,
och skall förvaras sist i samma ringpärm som säo,,

Specialtryck 02 skall utdelas till alla anställda, som
far användas i säkerhetstjänst på CT.C-sträcka och gräns
station till GTG-sträcka (f n bansträckan Skogstorp-FlenNyköpings södra)^

Fr o m den 31» 5 <>1959 upphävs - utöver de i cirk B 6/59 nämnda

föreskrifterna - nu gällande Specialtryck 04 till särtryck 110,
Preliminära särbestämmelser (säb) för GTGo
Utdelning av de nya säkerhetsföreskrifterna skall ske så snabbt
som möjligt o Kontroll bör ske att särtrycken kvitteras inom rim
lig tido

I Då_utbildning i dessa särtryck i allt väsentligt bygger på ^älv-^
studier, är det"ängeläget .att alla anställda :i säkerhetstjänst
omgående påbörjar dossa studier^
Uppmärksamheten fästes på att alla undantag från och av ti (miö)
utfärdade särskilda bestämmelser rörande nuvarande säo icke gäller
efter den 30o5ol959o Vid studiet av säo och säok skall därför stf

och flokm göra klart för sig, vilka förutvarande undantag m m,
som fortfarande bör gälla och vilka nya,, som kan komma ifråga och

därför måste begäras på nytt^ I denna och övriga frågor i anslut
ning till den nya säo ( informationsföredrag, uttagning av examinatorer, examinering m m) kommer besked att lämnas senare^ Re
dan nu kan emellertid sägas att examineringen i säkerhetsföreskrif
terna beräknas komma att påbörjas i början av april månad,
Eskilstuna 9.»2cl959

