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Stor streikevilje hos Felleskjøpet:

– Vi gir ikke fra oss
goder uten kamp
Tirsdag gikk 352
ansatte i Felleskjøpet
ut i streik. På Hadeland var streikevaktene raskt på plass, og
kampviljen er stor.
JoHn erik tHorbJørnsen
jet@hadeland.no

Partene i arbeidsgiverforeningen Spekter og arbeidstakerorganisasjonen Negotia kom ikke
til enighet hos Riksmekleren
natt til tirsdag, og dermed ble
ansatte i Felleskjøpet tatt ut i
streik for første gang i historien.
På Volla er både butikk og
mottak stengt. Det blir heller
ikke solgt noen maskiner.
– Maskinsalget foregår fra
Hønefoss, og jeg jobber der. Nå
er jeg innom på Volla for å sjekke streikeviljen her. Den ser ut
til å være god, sier Rune Brorson.

I forhandlingsutvalget
I tillegg sitter Brorson i forhandlingsutvalget til Negotia,
og satt selv i forhandlinger hos
Riksmeklingsmannen til klokka tre natt til tirsdag. Partene
sto fortsatt langt fra hverandre
da forhandlingene ble avbrutt
og streiken var et faktum.
– Jeg kan ikke gå så mye i detaljer, for det har vi blitt enige

om. Men det handler om at vi
ønsker å beholde goder i en tariffavtale vi har forhandlet fram
gjennom lang tid. Vi gir ikke fra
oss disse godene uten kamp,
sier Brorson.
Han legger til at ballen nå ligger hos motparten.
– Slik jeg ser saken nå, må det
komme et utspill fra Spekter for
at det skal bli nye forhandlinger. Streikeviljen er stor og vi er
klare til å holde ut lenge. Det er
mye penger i streikekassa, sier
Brorson.

Møtt med forståelse
Plassleder Ivar Haglund forteller også om stor streikevilje
blant de fem som er ansatt på
Volla. Butikksjef Tone Hvinden-Haug er ikke rammet av
streiken, men klarer ikke å holde butikken åpen alene. Dermed er alt stengt, og kunder
blir avvist av streikevaktene.
– Tidlig på dagen stoppet vi
tre eller fire bønder som skulle
levere korn. De viste stor forståelse, men hadde ikke fått
med seg at vi streiket. Også andre kunder har tatt beskjeden
om at det er stengt med fatning, og vi har kun fått oppmuntrende tilbakemeldinger,
sier Haglund.
Foreløpig tror ikke Haglund
det er noen krise for bøndene.
Det er meldt fint vær i lang tid
framover. Og skulle det bli kri-

stÅr saMMen: De ansatte står sammen i streiken. Rune Brorson (fra venstre), Ole Hamsund, Ivar
Haglund og Lillian Spjeldnes Flathen streiker lenge om de må.
se, ser han ikke bort fra at enkelte bønder velger å levere
korn til andre mottak.
Haglund har tatt ansvar som
streikeleder på Volla, og har
plassert sin egen campingvogn
utenfor butikken. Her kan vaktene gå inn og varme seg ved
behov.
– Vi har delt vaktene mellom
oss, og vil være til stede utenfor her i butikkens åpningstid
så lenge streiken varer. Det kan
bli en stund, sier Haglund.

– Virker fastlåst
Brorson frykter også en langvarig konflikt.
– Partene sto veldig langt fra
hverandre da det ble brudd, så
det virker veldig fastlåst. Vi får
bare se hvordan dette utvikler
seg, men jeg tror det kommer
til å ta tid, sier Brorson.
Konflikter henger blant annet sammen med Felleskjøpet
Agri har valgt å melde overgang fra arbeidsgiverforeningen Spekter til NHO, med virk-

ning fra 2020. Negotias medlemmer i Felleskjøpet Agri vil
med dette bli omfattet av en
annen tariffavtale. På bakgrunn av dette har Negotia
fremmet krav om å sikre medlemmene rettigheter som i dag
er regulert i Spekter-avtalen.
Dette gjelder blant annet full
lønn under sykdom og svangerskapspermisjon og fødsel,
gruppelivsforsikring og tillegg
for sen arbeidstid og helligdagstillegg.

Motorsagkunstner savner
verktøy etter potetfestivalen
Roar Tessem fra Lunner
viste fram hva han får ut
av tre og motorsag
fredag på torget i Gran.
Nå savner han en gjenglemt boks med verktøy.

HYTTETOMTER
PÅ LYGNA!

Jørn Haakenstad
jh@hadeland.no

– Jeg var ferdig sånn ved 17-tida
og det var aktiviteter på torget
etterpå også. Derfor lurer jeg på
om noen har funnet en blank
plastkasse med verktøy i, som
jeg glemte igjen, forteller Roar
Tessem.

Han opplyser at det blant annet var en vinkelsliper, hoggjern og hansker i plastkassa.
– Ikke så store verdiene i kroner, men nyttig å ha for meg.
Kontakt meg gjerne hvis noen
har sett noe eller att vare på
kassa, sier Roar, som er å treffe
på telefon 40223039.

BatterI: Motorsagkunstneren Roar Tessem hadde fått låne
motorsag med batteri for anledningen.
FOtO: JOHn erIk tHOrBJørnsen
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