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Protokoll
fört vid sammanträde den 15 juni 1971 med arbetsgruppen för
samråd mellan Hamnarbetskontoret - Hamnarbetarfackföreningen
och Göteborgs Hamn.
Närvarande:

För Hamnarbetskontoret, ledamöterna Molander och Ödman
För Hamnarbetarfackföreningen, ledamoten Lysell jämte herT.ar
Kurt Andersson och Rune Gustavsson.
För Hamnen, ledamöterna Ul.lman och Bergfelt jämte herrar von
Brömssert, Henefors ocll Jingrot.

. ·.-·

§ 1
Ordförande

Antecknades att efter samråd bl a med företagsnämnden hos
Hamnarbetskontoret, arbetsgruppen tillsats för samråd mellan
Hamnarbetskontoret och fackföreningen med Göteborgs Hamn i
frågor som berör hamnen.
Det antecknades vidare att tills vidare utsetts till ledamöter
för Hamnarbetskontoret, direktör Bertil Molander och kapten
Kjell Öd.man,
för Hamnarbetarfackföreningen ordföranden herr Rolf Lysell
och herr Gustav Hansson samt
för Göteborgs Hamn hamndirektör Sven Ullman och byråchef
Lennart Bergfelt.
Till ordförande i arbetsgruppen utsågs herr Ullman.

§ 2
Sekreterare
Protokoll

Till sekreterare med uppdrag att från arbetsgruppens sammanträden skriva ett kortfattat protokoll utsågs herr Bergfelt.

§ 3
Justering

Beslöts att arbetsgruppens protokoll skulle förutom av
ordföranden justeras av en särskild justeringsman.
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs herr
Lysell.

§ 4
Parkeringsplatser

Behov av och möjligheter att anordna parkeringsplatser för
hamnarbetarna inom vissa hamnavsnitt diskuterades på grundval av en PM av den 28 maj 1971.
Vid den principiella diskussionen angående omfattningen av
parkeringsplatser för hamnarbetarnas räkning konstaterades
att ett visst grundbehov borde täckas genom fasta för hamnarbetarna särskilt avdelade parkerirtgsplatser medan återstoden med hänsyn till fluktuationerna i arbetskraft inom
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olika hamnavsnitt vid olika tidpunkter, borde täckas
genom mätarp latser.
I anslutning till tidigare diskussioner och utredningar
överenskoms följande för vissa hamnavsnitt.
~~J~~EE~
Överenskommelse skulle träffas om att fr o m den 1 juli 1971
25 platser av Hamnen upplåtes till Hamnarbetskontoret på
särskilt kontrakt. Förhandlingar om villkoren härför skulle
omedelbart tagas upp.
.··.·

~~~~~~~~~~~~~~

Förhandlingar skulle upptagas mellan Hamnarbetskontoret och
Hamnen om upplåtelse av 30 fasta platser varjämte möjligheterna att anordna parkering på mätarplatser skulle ytterligare utredas.
!'~~El~~~~
Utöver befintliga 20 fasta platser vid väntrummet skulle
ytterligare 10 platser anordnas i samband med flyttning av
befintligt staket. Förhandlingar om upplåtelse av dessa
platser till Hamnarbetskontoret skulle upptagas. Möjligheterna att genom markbyte mellan Hamnen och Götaverken erhålla
lämpligt område för anordnande av mätarplatser skulle ytterligare utredas.
~!~~~:;
Det konstaterades att det var mycket svårt att finna lämpligt
område för upplåtelse av fasta parkeringsplatser. Ett triangel
formatområde skulle- emellertid på försök iordningställas med
mätarplatser. Hamnen skulle ta· upp ärendet med Gatukontoret.

§ 5
Klädutrymme, utspisningslokaler

Frågan om utrymmen i kajskjul för kläder m m diskuterades.
Det överenskoms att på prov dylika klädutrymmen skulle anordnas i kajskjul 141 i Sannegården och 105 i Frihamnen.
Läge och omfattning redovisades på ritning och Hamnarbetskontoret beställde erforderliga arbeten hos Hamnen. Vissa
frågor rörande ventilation och brandskydd skulle emellertid
utredas av Hamnarbetskontoret genom kontakt med berörda myndigheter.
Vidare överenskoms att en dörr skulle anordnas i kajskjul
111 och därmed möjliggöras att ett klädutrymme även i detta
skjul kunde ställas till förfogande.
Från fackföreningens sida upptogs frågan om behovet av
ytterligare lokaler för servering av. och intagande av måltider. Vissa brister i detta avseende ansågs föreligga bl a
i Frihamnen.
I samband härmed framhölls också att man behövde en samlad
bild av förhållandena för att nå ett rationellt resultat
när det gällde anläggningar för hamnarbetarna. Hamnen upplyste i anledning härav, att man avsåg att ur den pågående
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utredningen rörande framtidsplanerna för Frihamnen rycka
ut f rågan om en central serveringsbyggnad och söka snabbbehandla denna. Vidare beslöts att kajskjul 111 skulle
förses med erforderliga ledningar för anordnandet av eventuellt erforderlig utspisningslokal.

§ 6
Hantering av giftigt gods

I anslutning till tidigare diskussioner angående hantering
av giftigt gods ·. upplyste ordföranden att Hamnen till bl a
Hamnarbetskontoret översänt förslag till bestämmelser för
hantering av farligt gods inom Göteborgs hamnområde. Det
förutsattes att Hamnarbetskontoret inför utsatt sammanträde
till den 30 juni skulle inhämta fackföreningens stnpunkter
i ärendet.

§ 7
Fläktar i kajskjul
29

På fråga av ordföranden upplystes att de åtgärder som vidtagits vid kajskjul 29 · mot buller från fläktarna syntes ha
fått fullgod effekt då inga klagomål anförts.

§ 8
Nästa sammanträde

Nästa sammanträde utsattes att äga rum torsdagen den 9

~~
a~~gf~
Sekreter

Justeras

..

'i

, rdförande

