SVENSKA HAMNARBETARFÖRB UNDET
A V D. 4 - G ö T E B 0 R G

Till Förbundstyrelsen .

GÖTEBORG den

19 / 8-92

Avde l ning 4 Göteborg hemställer om bidrag för vå r resa , som vi
gjorde till Malmö hamn den 24 jun i 1992 .
Syftet med resan var att träffa hamnar betare och informe ra
om Hamnarbetareförbundet . Vi träffade styrelsen samt en de l av
de nya medlemmar som gått över ti l l oss .
Resan var mycket lyckad Lennar t Ljung visade oss runt i hamnen
Vi som besökte Malmö var Ro lf och Ove från Förbundstyrelsen
samt sex man från avde lni ngsty relsen i Göteborg .
Erfa renheten från resan visar på hu r viktigt det är att
medlemmar från olika hamnar få r möj li ghet at t träffas och byta
erfarenheter och synpunkter om vårt arbete .
Avde lni ngen äskar om ett bidrag på 4500 kr fö r fö rl orad
arbetsförtjänst och bensinpenga r.

Med vänlig hälsn i ng
avd 4 Göteborg
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v Jan Annerback

Box 8962 · 402 7 4 Göteborg · Besöksadress : M iragatan 2 · Tel. 03 1/ 51 54 51 , 51 54 11 · Postgiro 62 54 04· 9

BESÖK I MALMÖ .
Onsdagen den 24 j uni besökte styre lsen från avd 4 Götebo rg samt Ro l f Må r te nsson
Halmstad, Ma lmö Hamn.
Nä r vi an l ände ti ll Ma lmö hamn mötte iennart Ljung upp vid Mamöa vdelningens
exp . Lennart är ordförande i Ma l mö avd, han informe rade om hamnen. Den aktue ll a
dagen var det inte många fa rtyg vid kaj , fö r utom färjorna som går i en strid
ström mellan Malmö och Köpenhamn.
Vi bör jade vårt studiebesök i Nordö terminalen, fä r jor na på Nordö trafikerar
l injen Ma lmö - Travemunde . Peter Lundgren V.ordf . i Ma lmöa vd. arbet ar på Nordötermi na len. Vi kom när lastningen va r på sluttampen . Peter anslöt si g ti ll gru ppen, han fick börja med att redogö ra för den t jänstgörings li sta som t illämpas
på terminalen .
Vi guidades runt i hamnen i två småbussar med Lennart och Pet er som chaufförer .
Vi d containerhamnen har man truc kver kstaden , där li gger även skjul fö r pappershanterin g. I frukthamnen fin ns stora ky l skju l fö r förvari ng av äpplen. Hä r
t räffade vi några av de nya medlemmar som komm it t i ll Hamnarbetareförbundet.
Ma lmö ha r oc ~s å en stor kolhamn Sweden Harbor på sin tid en av de största
i Europa . Vid kolhamnen ligger också ett stort sockermagasin .
Efter r undturen bjöd avd på mi ddag vi l ket uppskattades av besökar na . id
eftersnacket hö rs att al l a är eni ga om hur vikti gt det är att hamnarbetare från
olika hamnar får träffas och venti l era problem och l ösni ngar i ol i ka frågor .
Ma lmö avd . har s ina medlemmar uts pri dda på må nga kajavsn itt, vilket gör att
gubbarna inte träffas så ofta som man önskar .
Innan vi återvände hemåt efter en lång dag, va r vi på fackexp och snackade
med de l ar av styre lsen fö r avd 30 .
Ett stort tack ti ll Lennar t o Peter samt avd 30 Ma lmö . För ett vä l genomfört
studi ebesök, god mat och ett trevl igt bemötande, vi kände oss som hemma .
Jan Annerback
avd 4

