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RomeRike: Fire av fem
nordmenn svarer i en fersk
undersøkelse at de har en
eller flere ødelagte eller
ubrukte mobiltelefoner
liggende hjemme.

84 prosent svarer ja på spørsmålet: «Har du eller din husstand ødelagte eller gamle telefoner som ikke er i bruk liggende hjemme?» i undersøkelsen,

som er utført av Respons Analyse på vegne av Framtiden i
våre hender (FIVH).
Blant dem som svarte ja, svarer 46 prosent at de har en eller
to telefoner liggende hjemme,
32 prosent har tre-fire mobiler
de ikke bruker, mens 12 prosent
anslår at det dreier seg om femseks mobiltelefoner de ikke
bruker.
Basert på disse tallene har

FIVH regnet ut at det totalt
dreier seg om et sted mellom
8,6 og 12,3 millioner mobiltelefoner som ligger ubrukt i norske hjem.
I en e-post til NTB påpeker leder Anja Bakken Riise at mobiler inneholder blant annet av 30
ulike grunnstoffer, mange av
dem er svært sjeldne.
– Disse tallene er oppsiktsvekkende høye. Hjemmene

våre har bokstavelig talt blitt til
gullgruver, på grunn av vårt
storforbruk av elektronikk, sier
hun.
FIVH ønsker at Norge sørger
for at de ulike delene i mobiltelefonene kan gjenvinnes.
– Men det aller viktigste vi
gjør er å kjøpe færre telefoner
ved å ta vare på telefonen vi har
så lenge som overhodet mulig,
sier Bakken Riise. (NTB)

ant har sikret
illestrøm
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FoRtsetteR: Streiken blant Negotias medlemmer i
Felleskjøpet fortsetter. Her utenfor hovedkontoret i Lillestrøm
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tirsdag.

streiken gir økte
konsekvenser
RomeRike: Streiken
blant de ansatte i Felleskjøpet fortsetter, og
konsekvensene på
Romerike blir flere.
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Tirsdag morgen gikk 352 ansatte i Felleskjøpet ut i streik,
da fagforeningen Negotia ikke
kom til enighet med Spekter,
under meklingen hos Riksmeklingsmannen mandag.
Streiken rammet i første
omgang ikke Romerike nevneverdig, da det kun var reduserte åpningstider på Årnes og
i Eidsvoll, mens det ble opplyst at ed på lørdager skulle
holde åpent som normalt.

Rammer også kløfta
På dag to av streiken kan kommunikasjonssjef i Felleskjøpet, Thomas Skjennald, opplyse om at butikken på Kløfta
også har redusert åpningstidene sine. I tillegg er det en
endring fra mandag når det
gjelder Eidsvoll
– Denne butikken vil holdes
stengt lørdag.
– Er det noen endringer når
det gjelder kornleveringen?
– Nei bøndene kan fortsatt
få levert kornet sitt, sier
Skjennald.

andre konsekvenser
Mandag ble det kjent at en reduksjon i bemanningen på
hovedlageret vil påvirke kundesenterets informasjonsevne når det gjelder ordrespørsmål.
I tillegg vil kraftfôrleveranser på Østlandet på svin og
fjær blir kraftig redusert, fordi
produksjonen på Kambo i

Moss er stanset samt at, verkstedsdriften bli berørt av at
deleforsyningen fra hovedlageret og leverandører kan bli
redusert.
Direktør for kommunikasjon og marked i Felleskjøpet,
Gro Tvedt Andersen, oppfordret mandag Felleskjøpets
kunder til å holde seg oppdatert på selskapets hjemmesider
Forbundsleder i Negotia,
Monica Paulsen, sier onsdag
til Romerikes Blad at de fortsatt ikke er nærmere noe enighet med Spekter:
– Vi er der vi var i går. Likevel er vi åpne for å møte arbeidsgiver for forhandlinger
når som helst.
Hun legger også til at streikevaktene har fått massivt
med støtteerklæringer fra Felleskjøpets kunder.
– Det holder motet vårt
oppe.
Paulsen ønsker ikke å kommentere om Negotia vil trappe opp streiken.

FelleskjøPet
■ Felleskjøpet er et samvirke

eid av 44.000 bønder.

■ Felleskjøpet Agri har en

omsetning på 15,5 milliarder
kroner og 3.641 ansatte.
■ Leverandør av teknologi og
driftsmidler til landbruket.
Har rundt 100 butikker i
Norge. Felleskjøpet eier
også Granngården i Sverige
som også har 100 butikker.
■ Konsernsjef er John Arne
Ulvan.
■ Tirsdag 17. september gikk
352 ansatte i Felleskjøpet
ut i streik etter at det ikke
ble enighet i meklingen. De
streikende er organisert i
Negotia (YS).
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