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kan gå konkurs – er ikke bekymret
oslo: Vinggruppen er
ikke urolige på tross av
overhengende konkursfare.

Vinggruppen vil ikke spekulere
i hva som skjer framover i forbindelse at de inngår i den konkurstruede Thomas Cookgruppen.
– Vi retter vår oppmerksomhet mot å få dette i havn og in-

genting annet. For gjester som
har booket eller vurderer å booke, gjelder det samme som alltid. Det vil si at man er beskyttet av reiseforsikringen, sier
kommunikasjonssjef Fredrik
Henriksson i Thomas Cook
Nord-Europa.
Selskapet bekreftet i helgen
at de trenger 200 millioner
pund, nærmere 2,4 milliarder
kroner, i tillegg til en avtale om

ny kapital til en verdi av over 10
milliarder kroner fra forrige
måned om de skal unngå å bli
satt under administrasjon.
Bak selskapets vansker ligger
blant annet bekymring for brexit, høyere drivstoffpriser og
konkurranse fra salg av reiser
på internett.
Henriksson sier at avdelingen i Norden har vært en lønnsom del av konsernet i flere år.
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På direkte spørsmål om hva
som skjer dersom Thomas
Cook-gruppen går konkurs,
svarer han:
– Vi er jo en del av konsernet.
Men det er ikke noe jeg vil spekulere i nå, og vi retter oppmerksomhet mot at vi skal få
dette i havn, sier han.
Dersom Thomas Cook går
konkurs, kan også tusener av
ansatte miste jobben. (NTB)
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mØtte oRdFØReRen: Flere av lederne for de rasstengte bedriftene på Li fikk møte ordfører Hilde
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Thorkildsen på hennes på kontor i rådhuset.

■ Raset i Nittedal

30 ansatte kan
bli permittert
nittedal: De seks
bedriftene som befinner
seg innenfor det avstengte rasområdet på Li, har
rundt 30 ansatte til
sammen. Samtlige risikerer nå å bli permitterte på
ubestemt tid, ifølge avisa
Varingen.
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Lederne for de rasstengte bedriftene på Li har hatt møte
med ordføreren og kommu-

neadvokaten:
– Vi forstår at kommunen
ikke har annet valg enn å følge
ekspertenes råd om å evakuere og stenge bolighus og bedrifter i det som er definert
som risikosone her på Li. Vi
innser at det kan ta lang tid før
vi kan regne med å få gjenoppta våre virksomheter.
Blant annet må veikrysset
Heggeveien-Birkelundveien
sikres og bygges opp igjen.
Slikt tar tid, sier Raymond
Hansen til Varingen.
Han er daglig leder av bedriften Hypro som befinner

seg innenfor risikosonen på
Li.
– Vi er alle sammen nå i gang
med å prøve å finne oss alternative lokaler andre steder i
Nittedal og omegn slik at vi
kan gjenoppta våre virksomheter raskest mulig. Flere av
oss har til dels betydelige bestillinger av produkter som vi
har avtalt med kunder å levere
nå utover høsten. Vi kan i verste fall risikere å miste betydelige ordrer dersom vi ikke får
levert til avtalt tid, sier Hansen.

streiken: står langt fra hverandre
lillestRØm: Streiken i
Felleskjøpet fortsetter.
YS-forbundet Negotia
sier at partene står langt
fra hverandre.

FoRnØyde: Både megler Thor Asbjørn Lunde i DnB (t.v.) og
styreleder Tom Mathisen Lindner i Boligutvikling Frogner AS er veldig
fornøyd med blokkprosjektet som ble ferdig på Frogner i fjor.
Foto: Rune Fjellvang

Tirsdag gikk 352 ansatte i Felleskjøpet Agri ut i streik etter
at partene ikke kom til enighet hos Riksmekleren.
Streiken stanser blant annet kraftfôrleveranser fra fabrikken på Kambo i Moss, en
rekke kornsiloer er berørt, og
store deler av salgsapparatet
i Felleskjøpet er i streik.

I et forsøk på få slutt på
streiken foreslo Felleskjøpet
Agri torsdag å videreføre
noen rettigheter for de ansatte, men Negotia mente tilbudet ikke var godt nok.
Felleskjøpet Agri mener at
de på grunn av stans i arbeidet på kraftfôrfabrikken på
Kambo fra mandag vil mangle rundt 500 tonn kraftfôr til
kylling og gris hver dag. De er
bekymret for konsekvensene
streiken kan få for dyrevelferden.
– Partene står langt fra
hverandre, opplyser rådgiver

Anne Lene Gabrielsen i Negotia. Kommunikasjonsdirektør Ingvild Dahl Dørnes i
arbeidsgiverorganisasjonen
Spekter bekrefter dette.
– Det skjer ingenting, og er
ingen kontakt mellom partene nå, skriver hun i en SMS.
Negotia mener Felleskjøpet Agri i sitt tilbud ikke var i
nærheten av å innfri deres
krav om å beholde rettigheter som de allerede har, når
Felleskjøpet Agri går fra arbeidsgiverforeningen Spekter til NHO Mat og Drikke i
2020. (NTB)

