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Bergensavisen

Planlegging av ny bybanetrasé i Sandviken fører til midlertidig parke
Denne uken starter Bergen
kommune opp med grunnboringer i Sandviken, samt
i Fjellsiden mellom Sverresborg og nordre del av
Amalie Skams vei.

Det vil også skje en del arbeid i
Sudmanns vei.
Mens arbeidet pågår, blir det

forbudt å parkere i hele 25 gater.
Parkering forbudt-skilt blir satt
opp i de aktuelle gatene 24 timer
før arbeidet starter. I følge kommunen sine nettsider var arbeidet
opprinnelig planlagt i sommer,
men oppstarten ble forsinket.

P-forbud i minst tre uker
Arbeidet vil pågå i minimum

tre uker. Bymiljøetaten vil
håndheve parkeringsreguleringen.
Kommunen
gjennomfører
grunnboring fordi de trenger
bedre grunnlag for å vurdere
løsninger for Bybanen til Åsane. På Plan- og bygningsetaten
sin nettside kan du lese mer om
grunnundersøkelsene
som

gjennomføres.

disse gatene blir berørt:
n Nye Sandviksvei
n Helgesens gate
n Baglergaten
n Skuteviksveien
n Lamberts vei
n Jens Rolfsens gate
n Hans Hauges gate
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n
n
n
n
n
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n

Hilbrandt Meyers gate
Repslagergaten
Ladegårdsgaten
Nils Hetzbergs gate
Edvardsens gate
Absalon Beyers gate
Martin Vahls gate
Persenbakken
Formannsvei
Prahls vei

Felleskjøpet er rammet:

– Vi kan
streike
lenge
– V streiker for å ikke
miste rettene til lønn
under sykdom, helligdagstillegget og
tillegg for sen arbeidstid, sier fagforbundet Negotia.

For oss hjelper det veldig på
kamplysten, sier de to.
I et skilt i vinduet heter det at
butikken stenger klokken tolv
hver dag, bortsett fra lørdag da
den er åpen til klokken 16.
– De som jobber der inne nå
er vikarer som er hentet inn for
lenge siden, så det er ikke snakk
om streikebryteri, sier Silkebækken.

Dag BjørnDal

dag.bjorndal@ba.no

Uforståelig

KoKstad: Nå har det relativt

lille forbundet gått til streik for
å ta vare på allerede opparbeidede rettigheter.
– Vi streiker så lenge vi må,
sier Ivar Soltveit (50) og Lene
Silkebækken (31).

352 tatt ut
Soltveit jobber egentlig i Felleskjøpets utsalg i Åsane, mens
Silkebækken jobber på Kokstad.
– I Åsane er jeg den eneste
som er organisert i Negotia, forklarer Soltveit.
Arbeidsgiverforeningen
Spekter og ansatte i Felleskjøpet Agri møttes mandag hos
Riksmekleren. Klokken tre natt
til tirsdag ble det konstatert at
partene sto for langt fra hverandre.
Dermed ble det streik fra tirsdag morgen.
Den omfatter 352 ansatte ved
37 avdelinger av Felleskjøpet
Agri, samt Grønt Maskin, i hele
landet.
Streiken vil berøre butikker,
salgsapparat, logistikk og fabrikken på Kambo.
Her i byen er det bare femseks som er tatt ut, men på
Vestlandet for øvrig er det
mange flere.

Koster ikke en krone
Forbundsleder Monica Paulsen
sier til BA at Felleskjøpet skal
bytte arbeidsgiverorganisasjon
fra Spekter til Næringslivets

I STREIK: Forbundsleder i Negotia, Monica Paulsen.
Hovedorganisasjon (NHO).
– I den forbindelse krever de
ansatte å sikre allerede opparbeidede rettigheter som full
lønn inder sykdom og svangerskapspermisjon, sikret gruppelivsforsikring, tillegg for sen arbeidstid og helligdagstillegg,
sier Paulsen.
Hun poengterer at kravene
ikke vil påføre arbeidsgiveren
en krone i merkostnader.
– Dette er helt alminnelige
rettigheter. Derfor forstår vi
ikke holdningen til arbeidsgiveren. Vi ønsker ikke å streike,
men både Felleskjøpet og Spekter møter oss nå med øredøvende taushet.
– Hvor lenge kan dere streike?
– Energien for å gå i streik har
vært stor. Det bør arbeidsgiveren merke seg. jeg vil gjerne gi
all honnør til alle streikende og
tillitsvalgte. Nå må vi stå
sammen, sier forbundslederen.

Ikke streikebryteri
Soltveit og Silkebækken har
jobbet henholdsvis elleve og
fire år i Felleskjøpet, der de trives i jobbene sine.
Nå merker de at kundene
støtte dem, selv om åpningstiden er blitt kraftig innskrenket
som følge av streiken.
– De er utelukkende positive.

Til NTB sier administrerende
direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter
at streiken vil ramme både Felleskjøpet Agri og kundene
hardt.
– Det er uforståelig at et
lønnsoppgjør som ble akseptert
av alle de andre fagforeningene
i Felleskjøpet ikke er godt nok
for Negotia, sier Bratten.
Hun hevder at de Negotiasorganiserte i tillegg krevde tolv
prosent i lønnstillegg.
– Det er nesten fire ganger så
høyt som det andre arbeidstakere i Norge kan regne med å få
i år, sier hun til NTB.

Stoler på Felleskjøpet
Det har vakt undring at ikke
LO-forbundet Handel og kontor (HK), som også organiserer
butikkansatte i Felleskjøpet
Agri, har godtatt avtalen.
2. nestleder i HK-Norge,
Christopher Beckham, forklarer hvorfor i en e-post til BA.
«Da vi forhandlet med Felleskjøpet hadde vi og alle de andre
forbundene i LO-delegasjonen
tillit til at Felleskjøpet vil opptre
som en profesjonell arbeidsgiver
i overgangen fra Spekter til NHO
og ny tariffavtale.
Vi forventer et godt samarbeide og en god prosess.
Arbeidsgiver har gitt uttrykk
for at de ikke vil forringe avtalen
de ansatte har i dag og det stoler
vi på», skriver Beckham.

I STREIK: Ivar Soltveit og Lene Silkebækken i Felleskjøpet er i streik. – Det handler

