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Goteborg den

1984- 07- 12

Pr oJ ekt Bananhantering
Som svar på Di na översända anteckningar vill jag kommentera följande :
1. Vi är helt överens om ar betsgrupp ens sammansättning, men vi ll dock
i nformer a om att v i kanske vill förstärka vår del l ängre f r am om
så behövs .
2. Som konsult har vi ingenting emot Lars Ho lst, men vi vill dock
påpeka a tt vårt behov av hans tjänster är ganska ringa.

5. Vad eller vem som ska ll stå f ör eventuell a investeringar l igger
utanför denna grupps avgörande och är helt avhängi g t de förslag
so~ gruppen presenterar.
Jag kan erinra Dig om att BK och ICA under de två senaste åren
å ren i nvesterat 6- 7 MKR för att få en r ationell bananhantering
i Göteborgs hamn. Detta har vi, Era kunder, gjort i samverkan
med Er och jag ser fram emot att v-r i denna grupp kan komma f r am
med ytterl i gare lösningar.
väl mött den 21 augusti!

Kopia : ChriGter Ber&s tröm
Gerhard Mal
en
Karl- Axel Thorin
Per Bjurs tröm
Christer Roos
Åke 0 lausson
Bengt Wi ndell , EK
Guido Mader, BK

Projekt Bananhantering

Anteckningar fr ån samman träffande 1984-07 -06.
Deltagare:

Sven Johannisson
Guydo Mader
Christer Bergström
Gerha rd Malmgren v
Karl-Axel Thorin
Thomas Alexandersson

1.

En arbetsg rupp med ovanstående sammansättning skall arbeta med
a tt utveckla bananhanteringen i Göteborg.

2.

Lars Holst engageras som konsult.

3.

Banankompaniet skall till nästa sammanträffande presentera tidsperioder för olika han t e ringssystem så att beräkningsunderJag för
avskrivningstider på system erhålles.

4.

Voiymer som underiag för investeringar framtas av oanankornpaniet.

5.

Investeringarna skall betalas av bananimporten.

6.

Göteborgs Stuveri AB skall ver ka fö r att bananhanteringen på banden
under arbetstiden mätt i tid ökas.

7.

Nästa sammanträffande 1984-08 -21 kl 09.00 på Banankompaniet
Göt eborg.

Kopia :

Bengt Windell, Banankompaniet
Per Bjurström
Christer Roos
Åke OJausson

