Dir. Åke Blomgren
GHteborgs Stuvar! AB
19/2 1976

Ärende: Angiende lastn1naen av M/S _Amaline.
"'
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Lastning 1g~ngsattea på fartyget den 27/1 kl., 1.00.
Vid 13.00-tiden gjordes inspektion p~ fartyget av skyddsom•
budet Gerhard Malmgren,. som diå kundeJ<Pnstatera kl'aftigt oljeläckage frlfin däcksluckornas hydralkolvar. Vidare hads luckorna
inte kunnat nUlas upp tillfullo samt , de mekaniska säkringarna

f'Br luckorna saknades helt eller var bristfälliga.
I .ssrntliga mellandät:k var problemet li!<1;1rtet. Sl<:yddsombudet pi•
talade felaktigheterna för arbetsledningen och krävde att Atgärder skulle vidtagas sa att luckorna blev t11lfredsställande
säkrade, Si<ydde.ombudat Gerhard Malmgren •hade kl• 14.15 kontakt
med sekt1onschef Stig' A><elsson, vilketi diå tillfrlgades om luckornc;i. var säkrade.- tian svarade· då att hän ktJntrsllerat luckorna
och att felet till:rät.tats, G, Malmgren befann sig d~ på sin arJ::.
bets.p lats sam './ar M/S . Anngsl Fortuna.•
·Dagen efter fflretog G. M&lmgran en ny skyddsrunda på M/S Amalina
och upptäckte· dl!! att inga åtgärder \,-ar·, vhltegna och det trots att
fartyget hade kört .fem timmars övertid och Stig Axelssons ffSrsäk'"'
ran att felen rättats till.
·
·. ·
Ftlr att inga allvarliga olycksfall skulle inträffa ansåg G. Malm~
gren det som aln akyld~ghet att avbryta. ' a.r batet på fartyget. Vt'kesinspektionen tillt<allades och kunde bekräfta felaktigheterna.
Efter icrdningsstiUlanda. av säkerheten ömbo:rd kunde arbetet åter•
'

.

upptas l full tjtstr§ckning kl. 14.oo.
Under hela första arbetsdagen utfördes stuveriarbete under uppen-.
bar 11.v·sfara crch ,det på grund av att sektionschef Stig Axelssori'
lämnat vilseledande försäkringar om att åtgärder f5r säkerheten
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ombord vidtagits.
Det är inte första gången som akyddsotnbuden har haft anledning
ått rikta kritik · mot Stig A>eelsson på . grund av bristande skydds•

<

forts.

•

medvetande och nonchalans mot skyddsombuden.
Vlr uppfattning är att Stig Axelsson uppså tligen har undan•
hAllit det faktiska ffirhållandet far skyddsombudet 1 akt och
mening att slippa vidtaga de påtalade skyddeåtgärderna och det
f6r att få en snabbare lastning. Han har pä detta sätt utsatt
hamnarbetarns ombord ftlr uppenbar livsfara.
Hamnatbetarne är den grupp arbetare som har de flesta olycksfallen 1 arbetet. Otirftlr bedrivs frlln vär organisations sida
ett omfattande arbeta för ett förbättra akyddss1tuat1onan.
Att 1 ett s&dant läge mHtaa av nonchalans och anevarsl6shet
kommer vär organisation l.nte att acceptera, utan vi kommer att
vidtaga åtgärdar mot de arbetsledare som 1nte följer de skydds•
ftlreekrifter och anvisningar som finna.
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GÖTEBORG, SWEDEN

1976-03-3 0

AB/KMD
Lastning av m/s Ameraline den 26-27/1 1976

Vi har mottagit Ert brev av den 19/2 1976 angående skyddsfrågor vid ovannämnda fartygs lastning.
Lastningsoperationen tog sin början den 26/1 kl 07.00. Vid arbetets början påpekades av arbetarna att toppluckorna (väderdäcks l uck orna ) va r dåligt s..äk ra de , varför des sa b l e v s äk-Pa de
med wirer. Arbetet kom igång kl 09.00 och fortsatte hela dagen
samt tre timmar övertid.
Vid övertidens slut kl 19.30 togs de extra surrningarna för toppluckorna bort, då luckorna skulle dragas över under natten. Tyvärr blev inte luckorna öppnade och säkrade till arbetets början
kl 07.00 den 27/1 - 76, utan väntetid uppstod tills detta var
klart.
Under dagen den 27/1 slog krankroken till en mellandäckslucka så
att den hydraulis ka kolven som håller luc ka n blev skadad så, att
hydraulolja läckte ut. Man diskuterade då vilka säkringsåtgärder
som skulle vidtagas, varefter samtliga mel l andäc ksluckor, där
arbetet pågick, blev säkrade.
Samtalet mellan s kyddsombudet Gerard Malmgren och vår sektionschef
Stig Axelsson har enligt Axelsson's försäkr a n rört sig om frågan
om toppluckorna varit säkrade. Så var oc kså fallet.
Huruvida förv ä xling av dagarna skett, om och när samtalet varit,
är svårt att exakt fastslå.
De t har, och är enligt Axelsson
inte frågan om nonchalans för att åsidosätta skyddsverksamheten,
i syft e att få en snabbare lastning, såsom påstås av skyddsombudet .
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Vi vill i detta sammanhang påpeka att skyddsombuden efter avslutad skyddsinspektion skall underrätta ansvarig arbetsledare
om att de lämnar fartyget ifråga.
Vi är avertygade om att arbetsledare och sektionschefer har en
stark vilja att 16sa de skyddsåliggande och skyddsproblem som
uppstår i samarbete med skyddsombuden.
Vi är ytterst angelägna
om att utveckla och f6rbättra skyddsverksamheten på alla områden
inom hamnen.
H6gaktningsfullt

