SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET
A V D. 4 • G ö T E B 0 R G

Att.
Bengt Car l sson
Göteborgs Hamn AB
GÖTEBORG den

12/ 1-87

Undertecknad organisation vill genom denna skrivelse delge bolaget sin uppfattning
i följande fyra frågor.
1. Att bolaget genom kontakter med berörda rederier tillser att vi tillskansar oss
de surrningsarbeten som idag utförs av externa firmor samt att möjligheterna
undersöks för att i framtiden bilda ett eget skeppsservice .
2. Vi protesterar mot att bolagets logo-märke kommer att finnas på blåställen enär
vi inte har konvnit överens om detta.
3. Den 7/1 på förmiddagen satt åtta man i Älvsborg Väst på håltid när det fanns
blixt i arbete både i Skandia och Innerhamnen.Vad var anledningen till detta?
Vi hoppas att detta inte är ett sätt att försöka påvisa övertali ghet .
4. Under arbete lördagen den 10/ 1 Skandia Väst tillfrågades sektionschefen Sture
Larsson huruvida man under de nu rådande extrema väderleksförhållanderna förberett möj li gheter till köldavlösni ng. Han svarade då att det skulle kosta för
mycket pengar.Vidare fanns det inga kylovera l ler att tillgå.Vi protesterar mot
denna cyn iska syn på hamnarbetarnas hä l sa och att man från bolagsledningens
sida med skärpa påtalar detta för Sture Lars son.
På Svenska Hamnarbetarf örbundets avd 4 vägnar
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Svenska Hamnarbetarförbundet
Avd 4
Box 9005
400 70 GÖTEBORG

Vi har mottagit Ert br ev dater at den 12 januari och har noterat
Era synpunkter i de fyra frågorna .
Med vänlig hälsning
GÖTEBORGS HAMN AB

r r;z
Bengt Carlsson
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