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Undertecknad organisation hemställer om ett möte mellan Volvo AB och avdelningen
f ör att diskutera eventuella framtida förändringar vad gäller in-och utskeppn ing
av volvobilar över Göteborgs hamn . Vi l ämnar till Er att bestämma tid och plats .
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Vår ref 7000-RS/WA

Göteborg 1987-03-12

Tack för Ditt brev till P G Gyllenhammar och förslag till ett möte om
framtida in- och utskeppningar av fordon via Göteborgs Hamn .
Jag förmodar att frågeställningen kommit upp i samband med vårt förvärv
av Götaverken - Arendal och det nya transportmönster som vi planerar
att bygga upp via den här anläggningen.
Denna kommer inte att beröra våra biltransporter, som idag går via
Lindholmshamnen utan är avsedd att bli en inlandsterminal för brytning
och formering av den bil - och järnvägsburna trafik som vi har via
Göteborg.
I den nya terminalen skall vi sammanföra alla de lokala mottagningsoch utlastningsplatser som vi har hos de olika produktions- och
monterin gsföretagen inom Volvogruppen i Göteborg och delvis också på
andra platser i Sverige .

Jag har idag talat med Direktör Bengt Karlsson på Göteborgs Hamn,
eftersom det naturligtvis uppstår frågor runt den här satsningen , och
kommit överens om att vi vid ett lämpligt möte mellan organisationen
och Hamnens representanter en presentation sker från Volvo om tankarna
och ideerna med dels den här satsningen men också planeringen och
utvecklingen av våra framtida transporter öve r Göteborgs Hamn .
Räknar därför med att Götebor~s Hamn under våren planerar ett sådant
möte, vilket gör att vi kan fa tillfälle att träffas.
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