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Uppdatering i konflikten mellan Hamn 4:an och
APM Terminals Gothenburg
Hamnarbetarförbundets avdelning fyra meddelade på torsdagsförmiddagen att man önskar
fortsätta samtalen med arbetsgivaren APM Terminals utan hot om konfliktåtgärd.
-

Visserligen är vi ännu inte överens om sakfrågorna men beskedet är glädjande eftersom det
ger oss förutsättningarna att under pågående samtal kunna komma tillbaka till en mer
normal drift. Vi väljer också att tolka beskedet som att vi nu har kommit ett steg närmare att
nå en långsiktigt hållbar lösning, även om motparten varit tydlig med att man har
medlemmarnas mandat att lägga nya strejkvarsel, säger VD Henrik Kristensen.

Efter att de centrala förhandlingarna lades på is i förra veckan möttes parterna i lokala diskussioner
på torsdagen. Samtalen är inriktade på att tillsammans hitta lösningar som leder till en förbättrad och
tillförlitlig leveransservice för kunden.
I hamnen är verksamheten dock fortfarande påverkad av de tidigare strejktillfällena och man kan i
dagsläget inte säga när driften kan nå helt normala nivåer igen.
-

Vi för löpande en dialog med våra kunder när det gäller planeringen och kommer självklart
att informera när vi kan erbjuda en fullgod service igen, säger Henrik Kristensen.

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Kristensen, VD APM Terminals
Tel: 010- 122 27 66
Henrik.kristensen@apmterminals.com

Katrin Lemming, Kommunikationsansvarig
Tel: 010-122 25 12
katrin.lemming@apmterminals.com

Om APM Terminals Gothenburg AB
APM Terminals Gothenburg är Nordens största containerterminal. Här skeppas drygt 50 procent av alla
containrar till och från Sverige. Terminalen har 20-tal anlöp per vecka. Hit kommer direktanlöp, oceangående
fartyg som kommer direkt från andra världsdelar samt feederfartyg, från andra hamnar i norra Europa. APM
Terminals Gothenburg är den enda terminalen i Sverige som har kapacitet att ta emot och hantera de största
oceangående fartygen. Cirka hälften av alla containrar till och från containerterminalen transporteras med
järnväg, vilket innebär stora miljövinster. APM Terminals med huvudkontor i Haag har 20 600 anställda i 69
länder och omsätter 4,24 miljarder USD (2015). www.apmterminals.com

