SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET
A V 0. 4 - G

ö TE B0 RG

Att.
Bengt Car lsson
Personaldirektör
Göteborgs Hamn AB
GÖTEBORG den 5/11 - 86

Undertecknad organisation meddelar följande : Det har kommit till
avdelningens kännedom att det numera är "blixten 11 som till största
delen kommer i åtnjutande av utbildning på de olika maskintyperna.
Vi har tidigare påta lat att vi under inga omständigheter kan godkänna att man bygger upp en framtida stuverihantering på en väl utbildad "blixtkår" . Vi kräver med bestämdhet att det är den ordi narie kåren som skall prioriteras när det gäller utbildningen och
att det är de ordinarie som skall utgöra "kärnan" i hamnens framt i da godshantering . Påtalas kan också att ordi narie som anmält sitt
intresse för vidareutbildning sedan lång tid tillbaka ännu inte fått
chansen . För att bo lagets trovärdighet ska l l lämnas orubbad ser vi
fram emot att en omprioritering sker med det snaraste .

På Svenska Hamnarbetarf örbundets avd 4 vägnar

Henrik Johansson

Box 9005 - 400 70 Göteborg - Besöksadress : Miragatan 2 - T el : 031I 5 1 54 5 1, 51 54 11 - Postgiro 62 54 04-9

Göteborgs
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SS/ EE
Er relerens/Your relerence

Sv Hamnarbetarförbundet avd 4
Box 9005
400 70 GÖTEBORG

Er t brev av den 15 november 1986 a ng utbildning av tillfälliga hamnarbetare
resp tillsvidareans t ällda ham na rbetare .
Frän den l :a januari till den siste oktober 1986 har utbildats pä gaffeltruckar,
tugmasters, grensletru ckar och t ranstainers 140 ordinari e hamnarbetare och
64 t illfälli ga hamnarbetare, sammanlagt 204 personer.
Maskin t yp

ord ham narb

ti l lf ham narb

26
10
84
20

27
37

140

64

69 %

31%

Gaffel truck ar, s törre och mindre ,
Tugmasters
Grens! e truckar
Transtainer

0
0

Summa 204 utbildade
%-andel
Pga dessa siffror finner vi a tt nägot
til 1 grund för Er uppfattning.

missför st å nd förmodl igen

ligger

Totalt unde r å r et har utbildning oc h s tudiebesök genomförts för : ordinarie
hamnarbetare 302 personer, tillfälliga hamnarbetare 67 personer. Dvs ca
83 % ordinarie och ca 17 % tillfälliga.
Beträffande den eller de ord ham narbetare som anmält sitt intr esse för vida reutbildni ng och ännu inte få tt gehör för detta, t ar jag gärna emot när mar e
detaljer.
Med vänl ig hälsning
GÖT
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