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.P.ng. s1:r.destandsyrkz..nde i e..nledning av att förmän utfört godsräJm:i.n :-;-s.e rbete i_k::.i..§_:.,.:ul 29 oc'.'.1. 31.- '.'----------------

Undertccxnni crganisation
kronor 2.000.

yrk~r

härmed

skadestån~

för

avt~.lsbrott

meci

Vid lo}:G.J.a förher..dlingar mellan par terna. den 20 dennes på ta.le.des för:h ållz.n:lE:t att e tt flerttl arbi::ts2.e:2e.rc utfi:ir:ie ~o:i:::ri31-::-iir:parbete och

att d.ett:i. fr3.n ::r ~~:.s e. tione!l::; sid.C.. b e:rBktades som 3.vt::..lsb1·ott. ·vid f:-5rhandling stil2.fä~.le t de::.:..e..rer-:de f a ckfö renin :<:ens :-e r:re sent2.n~er att or ;:-::..-

naJot

r
\
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nisationen inte :;.=i.d e för avsikt att yrka
s~:ades~nC. för vad. son~~it
till.s s}:ett, :n0r. att ett u!=':::ire;::a...Ylde korr..r:ie a tt be ivr:.:.s • .!\ rbets giv"'.:'8pa.rtens
represent~te r,då s~rsxilt kupte~ K'.ll'ling, f0rklcru~e :..rbetslcde..rnas intrfuJ.g
på go:l.sr'.fa!:. ~rn::. s 012-ir~de r:ied att e.rb etsleda.rn~ v:::.r::i_t för a.=bi tic s:::. i sitt
arbete. :1et d.ekls.re:- '."::.:i9 s också e~stä..nini gt frln arbetsgivare?.s:ten a tt arbe tsledare inte skulle u".:.f ':ir.2. godsräk .nir~i;sarbete.

Vid besök från ortani2~tionen d az:;en efter fi"5rh2.Ildlir~estillfället kunde kons tater as att tre artetsled:,re u tf::irC.e 5o :is:cE..Y.n in ~ s .'.:'.roete, dessa tre var
?.on~ . d Ls.r<:son,Göte S~r:iJ!:ont och för::;an Sver..sson.
I dag :=~2.eC.es äen .23 .9 h:u- or:;c-u:isatic::'lcr:s re:::::-esenv_r.ter återigen r c..prorterat att godsräkni~gss..rbete ut~ ~ res av stuv5riförr...än.
Vi yrk~ att Göte"bor gs H.er..narbetsk.:!!tor ser till att de överenskoi!lrnelser
och a:r t:tl sen träffats r:el.2.2n p:rrterna v e1·kligen efterföljs.
Därest :Ni anser det nödvä::.digt :ned en förh.andl~"'lg i detta ä.rende är det
ärendet b =handl~s i samband med tiiiba re 2..!'":mälda tvister den29 dennes.
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