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Tersdagen den U mars 1980

F1·ulaosttvisten launde in te lösas
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TOTAL HAMNSTREJK
HOTAR!
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Göteborgs hamn lam'Slås
med största sannolikhet av
en total strejk i dag sedan
tvisten om indragna frukos·
ten · inte k~nnat lös,as på
onsdagen. VörhandJ'ingen
mellan SttJV.erihol'aget och
Harnnarbetarförbundet,
som var utsatt till kl 14,
blev inte av utan sköts upp
till i morgon. Arbetet i
Skandiahamnen låg därför
nere under . stora delar av
onsdagen. På kvällen utfördes bara arbete på ett av
fem fartyg.

PA onsdagskvällen g.av a11'a in~
tfo.rmatlioner samma besked: strejlken ·s prider sig ida·g till övriga
lhamndela-r. Hamnarbetarförbundets medlemmarr fägiger alltså ner
ar.betet i Skand~aihamnen (inklU!sW-e Alvsb:oo:igshamnen), Sanngård'Shamnen, Li~dholmshamnen,
Lundrbyhamnen oc!h Frihamnen.
Tviisten, ll<>m därmed utveclk•lat
si~ tliifil en •stor~onfili!kt, gij!Mer öppeWider och fruko.tserveritli i ,

per·sonalrestaur-angen Rivö-haren
i Skandiahamnen.
Trdiigare har stuveriarbetarna
!kunnat få katffe ocih smörgås från
7.30 på mmgonen, dvs före aTbetstidens början. Nu Ö•p pna.r Riv·Ö'baren först kl. 8 och Stuve'.ribol'aget har i\9tiäHet installerat automater där arbetarna får gr·wbis
kaiffe.
Även möj1.i1g heten att köpa lagad fa·uko1st under den avtalsen.Uga Ila-sten mell!an 8.30 och 9 har
föiisvunnit.
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Kostnadsskäl,

Alllia förändringar har ernligt
Stuverfö01laget
motiverats
av
kostnadss:käil. Hur myciket pengar
som 1sparas in har bolaget inte
!kunnat uppge.
Efter den fö11sta strejken i onsdlags, inleddes förhandlingar mellan Hamna11betarförbundet och
Stuverföo1aget. De skulle ha
fortsatt igår, men s<
k öts i•s tället
upp H11 i morgon.
- Vi tollkar det beSJlutet som
en ren oc skär förha11ning, säger
Gerhaa:U Malmg·ren i Hamn-4:ans
förhand1liingsdelegati<on.
- Vi upplever bo1a:getl; agerande ·som en iklar pro~aiifron.
Malmg>ren vill dock inte l<ägga
ansvaret ipå Stuveriholagets a~1ira
högista ledning.

- Den nye direiktören Per
Bjul"lström har bhvit överkörd av
förgrämda människor som taJpP·a t
sina positioner i företaget, hävdar
Mawmgren.
Or,s aken tilU ad;t gårdagens förhandtli ng stäUdes in, är enligt direktör Bjurström att Stuverfoo1aget behöver mer tid på si•g för
att reda upp situa!tionen.
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Central förhandling

- Det . blir förhandlingar på
central ni·v å på fredag, säger
Bjurström. Vi hair förihCJIPpningen
att !kunna lösa det här sna<bbit,
elegant och enkelt.
BjurStl'öm var på onsdagen
medveten om att strejken kunde
sprida Si•g tiH andra delar av
hamnen.
- Det är stor niisk att de sprider sig, eftersom man valt att
föra en vi•ld k•o nfhkt under pågående förhandlingar, sade han.
En Ol'saik. tilil att Stuveribo<laget
behöve·r mer tid på sig, är med
säkel'het de invecklade fa0k1iga
rorih:ållandena i Göteborgs hamn.
Hamnarbefa·r förbundet som organiserar ca 700 av de 900 stuveria11:<betarna lirar inget aY'tal med
företa•get. Det är - istället Transpont med sina ca 200 medlemmar
50m sl'lllter avtal.
FoomeHit må•ste Stuverli<bolaget
k~mma överens med Transport
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Alla medlemmar i Hamnarbetm·förbundet lägge1· med stor sannolikhet ned arbetet idag. Därmed lamslås
så gott som alt verksamhet i Göteborgs hamn. Tvisten om cl.en indragna frukosten i Skandiahamen har
inte kunnat lösas.
Foto: Leif Akerstrbm.
innan !företaget !kan gå vidare och
med Hamnarbetarförbundet.
Även om trycket kommer att
vara stontpå de ~ransportans'1ut
na sbuvel'ia11be'barna, är det inte

;ffö;}i)and~a

troHgt att •så mång·a av dem kommer i!!tt ansluta sigtillen tonal
strejk ifrån HamnMibe'tarföi;bundet:s ·sida. Detta innebär att vissa
delar av lhamnar<betet kan upprätth•å lla·s idag.

Men ertersom majmiteten av
stuveriaTbetarna trllihör Hamnarb~tarfol'bundeit,
kommer Göteborgs !hamn att i det nä:rma1ste
lhelt <
l amslås [idag.
LENNART ROSQVIST·

