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Felleskjøpets butikk i rygge er stengt
Tirsdag morgen ble 352
fagorganiserte i Felleskjøpet tatt ut i streik. Streiken
førte blant annet til at
kundene ble møtt av
stengte dører i Felleskjøpets butikk i Rygge.
Jon Gran

Det er medlemmer av YS-forbundet Negotia som er tatt ut i

streik etter at det ble brudd i
meklingen mellom arbeidsgiverorganisasjonen Specter og
YS natt til tirsdag. 352 ansatte
ved 37 avdelinger av Felleskjøpet Agri, samt Grønt Maskin, er
omfattet av streiken. Streiken
berører butikker, salgsapparat,
logistikk samt produksjon av
kraftfôr ved Felleskjøpets fabrikk på Kambo. Kornmottaket
på Kambo er ikke berørt.

– Vi streiker for å beholde avtalte rettigheter. Når Felleskjøpet Agri vil bytte arbeidsgiverorganisasjon fra Spekter til
NHO vil vi være sikre på at vi får
beholde våre rettigheter som i
dag er regulert i tariffavtalen,
står det å lese på informasjonsskriv fra de streikende. Rettighetene de fagorganiserte vil
sikre er full lønn under sykdom
og
svangerskapspermisjon/

fødsel. Kravene omfatter også
gruppelivsforsikring, tillegg for
sen arbeidstid og helligdagstillegg.
– Våre krav om å beholde avtalte rettigheter vil ikke påføre
Felleskjøpet en eneste krone i
merkostnader. Dette er en viktig streik, og de kravene vi har,
står vi fast på, sier Jan Øivind
Bøhler og Mari Winger som tirsdag sto streikevakt i Rygge.

nyheter
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stor streiKeviLJe: Mari
Winger og Jan Øivind Bøhler er
innstilt på å streike for å vinne
fram med kravene.

derfor tilbudet

plasser her
BADePArKen: Den planlagte badeparken ved Mossesundet
er tegnet med skjellsand. Det fikk Høyres Gretha Kant til å heve en
advarende pekefinger.

Advarte mot
kommunal
strandskandale:
– ny badepark
kan få omstridt
skjellsand
Høyretopp advarte mot
at den planlagte badeparken ved Sundet får en
skinnende hvit sandstrand. – På tegninger er
denne badeparken vist
med skjellsand. Da er det
viktig at vi sier ifra på
forhånd.
HelGe WarberG-Knoll

helge.warberg-knoll@moss-avis.no

KUn KorttiDsPLAsser: I nye Moss blir det kun korttidsplasser på Peer Gynt helsehus

. Foto: Mette eriKsen

ompenger, ja til ny Kanalbru
tall i formannskapet (alle unntatt May Hansen (SV) på å erstatte setningen med følgende:
– Det må settes av mer ressurser for å styrke kollektivtilbudet, gang- og sykkelveier og
framkommeligheten for kollektiv- og næringstransport i Moss
og Rygge.
Moss formannskap forventer
at Østfold fylkeskommune prioriterer dette sterkere i handlingsprogrammet.
Rundblad fikk med seg et enstemmig formannskap på å anmode om at det snarest fram-

skaffes en oppdatert tilstandsrapport av Kanalbrua, og at arbeidet med å utbedre/bygge ny
bru forberedes. Årsaken er at
det har framkommet opplysninger om at Kanalbrua er i mye
dårligere stand enn hva politikerne har vært klar over.
Videre anmoder formannskapet om at det populære tilbudet med gratis buss i Moss og
Rygge videreføres ut året.
Et enstemmig formannskap
ber om at arbeidet med regulering av gang- og sykkelvei på
fylkesvei 119 Dilling-Vang må

prioriteres, slik at planforslag
kan innsendes så tidlig som
mulig i 2020. Målet er å få et
planvedtak i første kvartal og
mulig oppstart i 2020.
– Planarbeidet for fortau på
fylkesvei 119 BillmannsbakkenStøtvik hotell i Larkollen har
pågått over meget lang tid. Det
er viktig å få fram et godt planforslag som kan legges ut på høring snarest mulig, og senest
primo 2020. Det må videre forutsettes en oppfølging med tiltaksmidler for mulig oppstart i
2020, anmodes det.

Det fremholdt Høyres Gretha
Kant i det siste møtet i teknisk
utvalg. Der fikk de folkevalgte
en orientering om situasjonen
for sameiet på Kongshavn,
som har lagt ut ulovlig skjellsand.

ikke gå i samme felle
Sameiet har derfor fått en bot
på ett hundre tusen. I tillegg
påløper dagbøter som nå
summerer seg til 120.000,kroner. Dette taksameteret
går inntil skjellsanden er kjørt
til et godkjent deponi. Eierne
har meddelt kommunen at
denne prosessen er i gang.
Men i møtet tok Høyres
Gretha Kant ordet og advarte
mot at kommunen kan gå i
den samme fella. Hun viste til
at den planlagte badeparken
på Rabben ved utløpet av

Mosseelva er tegnet med en
skinnende hvit sandstrand.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og
Høegh Eiendom, som bygger
ut på Verket.
– Dette er jo den samme typen skjellsand som vi nå har
bedt eierne av Kongshavn om
å fjerne. Da er det viktig at
kommunen ikke havner i
samme uføre, sa Kant.

Gammelt industriområde
Konstituert
kommunalsjef
Anne-Lise Stokmo tok ordet
etter Kants advarende pekefinger.
– Hvis man skal legge ut
skjellsand, må en altså søke
om dette i forkant. Det er med
andre ord et søknadspliktig
tiltak.
– Videre er det jo også snakk
om forholdene der sanden
skal plasseres. På et gammelt
industriområde kan det jo
tenkes at livet i fjæra er preget
av virksomheten som har
vært der i mange år. Det kan
ikke uten videre sammenlignes med en strand i et naturområde på nordre Jeløy, understreket hun.

