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StreIKePrat: Arne Herman Brokerud er pensjonist, men har tidligere vært sjåfør i Felleskjøpet i 45 år, her i prat med streikevaktene Lillian Spjeldnes Flaten og Ole Hamsund.

Pensjonist Arne Herman har 45 år bak seg som sjåfør i kornbransjen:

– Jeg har aldri opplevd streik
– For dem som lurer vil dette
har med tariffavtale å gjøre, sier
Arne Herman Brokekornet bli fraktet vekk. Det er
Arne Herman Brokerud.
rud fra Lunner tok
Han prater med streikevakte- korn mottatt før streiken og
turen innom Fellesne Lillian Spjeldnes Flaten og sjåførene låser seg inn og lasOle Hamsund utenfor Felles- ter på kornet sjøl, sier Lillian.
kjøpet i Volla onsdag
kjøpet i Volla. Det svinger noen
for å få vite mer om
biler innom med folk som had- Får støtte
den pågående streide tenkt seg et ærend.
Mange bønder leverte korn
– Ikke alle husker eller har sist helg og det ble tatt prøver
ken blant ansatte.
fått med seg at det er streik, sier av kornet.
Lillian Spjeldnes
Lillian og Ole.
– Streiken går ikke ut over
Flaten og Ole Hamlokale bønder, sier Ole.
– Dessuten er det fint vær og
sund sto streikevakt. Kornet blir fraktet vekk
– Vi ønsker å beholde goder i en kornet tåler å ligge ute. Det går
Haugene med korn
tariffavtale vi har forhandlet an å rullere på haugene etter
utendørs vil bli hentet fram gjennom lang tid. Vi gir hvor tørt eller fuktig kornet er,
med bil.
ikke fra oss disse godene uten tilføyer Arne Herman Broke-

Jørn Haakenstad
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– Jeg opplevde aldri streik mens
jeg jobbet som sjåfør med kornbil, men skjønner at streiken nå

kamp, forklarer Lillian og Ole til
Arne Herman.
Som i normale og gode kornår ellers ligger det hauger med
korn utendørs ved mottaket i
Volla.

rud.
De streikende forteller at de
får positive tilbakemeldinger
rundt streiken og årsakene til
den.
– Det virker som vi har støt-

te, sier Lillian og Ole. Når det
gjelder mottak av korn er for
øvrig TT landbruk ikke mottaker av korn i den pågående konflikten. De oppbevarer og tørker kun egen kornavling, opplyser en av eierne, Trond Bergan Holt..
Tirsdag gikk 352 ansatte i Fel-

leskjøpet ut i streik. 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.

BlIr Hentet: Korn levert før streiken kommer til å bli hentet så
lenge sjåførene står for alt det praktiske arbeidet sjøl.

Satt i bilen med nøkkelen i tenninga – tatt for fyllekjøring
Mannen benektet å ha
kjørt bil, men ble ikke
trodd av dommerne.

kelen sto i tenningen, men bilen var ikke i gang. En politimann kom bort til ham og kjente at det luktet alkohol av mannen.

Marit Orø

tips@hadeland.no

En sommerdag i fjor ble mannen observert mens han satt i
en bil i Jevnaker sentrum. Nøk-
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Hevdet han misforsto
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fra, og da svarte han Hønefoss.
Han hevdet at han trodde politimannen mente hvor han bodde, ikke om han hadde kjørt
derfra. Han benektet å ha kjørt
bil denne dagen, og sa at han
hadde kjørt til Jevnaker kvelden før, for å dra på fest. Men
han ville ikke fortelle hvor han
hadde vært på fest, eller hvem
han hadde vært sammen med.

– nettopp parkert
Årsaken til at han satt i bilen,
forklarte han dommerne, var at
han hadde lagt igjen telefonen
sin der kvelden før, og nå skulle
ringe for å få noen til å komme
og hente ham.

Politibetjenten som snakket
med mannen den aktuelle sommerdagen forklarte seg for Ringerike tingrett. Han sa at tiltalte
hadde sagt til ham at han parkerte rett før politiet kom bort
til ham.
Retten fant ikke tiltaltes forklaring troverdig:
«At tiltalte skal ha forstått
spørsmålet fra politibetjenten
om hvor han kom fra som er
spørsmål om hvor han er fra,
finner retten oppkonstruert»,
står det i dommen.
Dersom det var slik at tiltalte
satt i bilen bare for å ringe til
noen, var det ikke nødvendig å
ha bilnøkkelen skulle stå i ten-

ningen, påpeker dommerne.
Utåndingsprøven viste at han
hadde en påvirkning tilsvarende en promille på cirka 1,06.

Heftig bot
Mannen, som er fra Ringerike,
ble dømt til betinget fengsel i 21
dager og en bot på 47.000 kroner, som tilsvarer halvannen
ganger brutto månedsinntekt.
Mannen mister førerretten i
22 måneder, og må ta full ny førerprøve når tapstiden er over.
I tillegg må han betale 4000
kroner i saksomkostninger.

