ro;;kumentnamn

PM
Datum

Utfärdare (tj ä nsteställe, namn , telefon, signatur)

Åke Helleman

}

1Bilaga

1978-07-26

Ärende

Samtal med Kar 1 Hallgren den---2-Liuli ....
l.L.9_,_7_,.8,_,.._______ __________--1

I

Mottagare

1.

Då Hamn 4:an i vecka 30/78 ej kunde ställa
upp med sin delegation till av Göteborgs
Stuveri påkallade överläggningar överenskoms
att Karl Hallgren och Åke Helleman gemensamt
skulle gå igenom nedanstående frågor. Egentliga överläggningar kunde äga rum tidigast
i vecka 31/78.

2.

De vid MBL-information 1978-07-06 omnämnda
förhandlingarna rörande övertagande av Broströms och Sveas aktier i Göteborgs Linjetransport hade nu slutförts. Göteborgs Linjetransport var från och med 1978-08-01 ett av
Göteborgs Stuveri helägt dotterbolag.
Avsikten var att verksamheten vid Göteborgs
Linjetransport skulle överföras till Göteborgs Stuveri och integreras i Ytterhamnsorganisationen. Man beräknade att Göteborgs
Linjetransport skulle upphöra med sin verksam~ .
het omkring den 1 september 1978. Från denna
tidpunkt upphörde f astavdelningen för de till
Hull-Londonterminalen avdelade arbetarna.
Därefter skulle dessa komma att utgöra en
fastavdelad resurs inom SKT:s organisation.
Tills vidare skulle arbetarna vara kvar i sina
nuvarande personallokaler och i första hand
arbeta med uppgifter inom sitt gamla arbetsområde, men i övrigt kunna fördelas till arbetsuppgifter inom SKT~

I

Nuvarande trafik inom Hull-Londonterminalen,
d v s huvudsakligen "Fragaria" och "Stellaria"
beräknades ligga kvar fram till dess att Broströms nya nordsjötonnage levererats.Broströmstrafiken skulle därefter, som tidigare meddelats, förläggas till Volvoterminalen.
3.

Bekräftades den vid MBL-information 1978-07-06
beskrivna organisationsstrukturen för Ytterhamnen.

4.

Meddelades att bolaget för närvarande arbetade
med följande förslag för den framtida organisationen av företagshälsovården.
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978-07-26
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Ärende

Samtal med Karl Hallgren den 26 juli 1978.
Mottagare
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iii.___ _ _ _ _ _ _ _ __

Leif Lehmann kvarstår som läkare vid en av
Göteborgs Stuveri och Transatlantic gemensamt
bildad fristående 2-läkarstation, till vilken
även ansluts Transatlantics sjögående personal,
ca 400-500 personer. Antalet anslutna anställda kommer härigenom att uppgå till ca 2.000
personer. Organisationsformen kommer troligen
att bli en ideel förening i kombination med
ett aktiebolag enligt de rekommendationer SAF
utarbetat för den juridiska utformningen av
företagshälsovårdscentraler. Avsikten var att
redan under augusti månad annonsera efter ytterligare en läkare och övriga frågor i anslutning till upprättandet av en ·fristående
företagshälsovårdscentral skulle behandlas
med all möjlig skyndsamhet.

