
Gösta Björk

Hällekis är en cementfabrik med anor.
Några storgodsägare började bränna
kalk i det lilla samhället - 1.000 invå-
nare ungefår i dag - vid Vänern i slu-
tet på 1800-talet, cementtillverkningen
kom i gång några år före sekelskiftet
och dåvarande Skånska Cement AB
köpte Hällekis 1913. Kvar från den gam-
la tiden finns i dag bl a ett halvdussin
stora. rationellt drivna bondgårdar med
skogsmark där ett 30-tal av de totalt
ca 350 anställda arbetar.

- Övcr 90 procent av dc anställda
bor i Hällekis ellcr dcss omcdclbara
närhet, säger driftschefen Cösta
Björk. Det är en trogcn arbctarstam,
jag tror vi har den lägsta personal-
omsättningen inom koncerncn. För
ett antal år sedan var dc.t en klar
tendens att ung«lomcn söktc sig arhe-
tcn på andra håll. men i dag är det
fler unga från samhällct som söker
johb här ain vad vi har att erbjuda.

Cösta Björk har den uppfattningen
att meningarna om Hällckis framtid
är ganska deladc: en dcl är optimis.
ter, cn del pcssimistcr. Själv anscr han
att cn he-l dcl talar för fortsatt drift.
Han nämner dc ganska omfattande
investeringar som skett - drygt 20
milj. kr. undr'r dc scnasts fem åren:
cn d.l härav har cmellertid varit
statsbidrag för miljör,årdssatsningar.

Av dc fyra ugnarna iir två från 30-
talet och två från so-talet. alla drivs
mcd dcn encrgibesparande torrmc-
tt'xlcn. Hamnen hlir snart till så att
säga dubbcl glädje: sedan gammalt
tar man in gips och olja den vägen.
snart har man också en rrtlastnings-
anläggning för löscemcnt klar. Mcd
Trollhätte kanal numera öppen året
om ökar möjligheterna alt föra se'
ment från Hällekis vattenvägen obc-
rocndc av årstiden, även om ham-
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Everth Kroon, Hans Perssonn Bernt Jansson

- Det är inte vidare trevligt att läsa
om en sådan här sak i en borgartidning,
vi skulle ha fått information om köpet på
ett tidigare stadium. Såv,tt jag kan be-
döma saken är utsiktema för Hällekis
mycket mörka nu. Hans Persson, tidigare
SAlF-ordförande i Hällekis och med-
lem av divisionsnämndens AU var skarp
i ordalagen då Kring Roterugnen samlat
honom och platsordföranden i LO och
SIF - Bemt Jansson och Everth Kroon
tall ett samtal.

Bernt Jansson höll med Hans Pers-
son om att informationen kundc va-
rit bättre men tyckte att man fick ta
hänsyn till att det uppstått cn läcka -affären kom ut i förtid" - Men jag
fortsätter att tro på en framtid fiir
oss tills man läggcr fram fakta som
motsäger det. Evsrth Kroon: -- Vi
lider av dcn optimismen att struk-
turutredningen skall komma fram
mr-d ctt förslag sonr i ställct hctydr'r
cn utvidgning här i Hällekis.

- När jag var i Malmö på arbets-
utskottcts möte samma dag som af-
f;ircn tillkännagavs tycktc jag Svcn
Borclius gav cn mörk bild av Hälle-
kis framtid, säger Hans Pcrsson. Dct
kan inte gärna finnas t.vå cementfab-
riker i samma län och då kan man
förstå vilkcn som får stryka på fotcn.
En nedläggning hrir skulle nästan bc-

tyda kataslrof fiir ktrmmuncn.

ncn inte tillirtcr störrc fartyg iin på
ca 2.(X.[) ton-

- Men givctvis kan man inte sä-qa

något <tcfinitivt om Hällekis framtid
innan strukturutredningcn iir klar. Ju
förr dtn blir färdig desto kortare tid
av ovisshet. Ett som är siikert är att
utredningens resultat avvaktas mr-d
dcn största spänning.

- Cementä tycks ju ha en ganska
lönsam rörelsc här i Hällckis, säger
Bc'rnt Jansson. och Euroc visar öka-
de vinster. Man kan ju inte bara tän-
ka på lönsamheten utan måste läg-
ga mänskliga aspektcr på verksam-
heten också.

- Blir det en nedläggning så mäste
dct komma en ersättningsindustri hit.
fyller Liverth Kroon i. Inom SIF är vi
övertygade om att förctagct och
statsmakterna känner sitt ansvar Vi
anser oss ha rätt att kräva ctt snabht
bcsked så att man kan dåmpa oron
och lrindra ryktcsspridning.

Alla tre tryckcr på tle fördclar dc
anser Hällekis lrar framför (iulihii-
gen: rämatcrial som räcker längc iin

- och mera råvaror inpå knutarna -cn djuphamn där man nu investerar
för utlastningsanläggning, brcdspårig
järnväg etc.

Statens roll
Hans Pcrsson erinrar om att det vid
flera socialdcmokratiska kongresser
väckts motioner om förstatligande av
byggmaterialintlustrin utan att någ{)t
skett. - Att stattin nu tydligen kom-
mer in som dclägarc i ('cmcnta trtrlr
jag intc har någon hr:tydclsc för oss

anställda - fijr vår trygghet och vå-
ra arhctsvillkor. Myrrdighctcrna ty'cks
ju gilla tlcn här affärcn.

Han anser också att "tlen lilla kon-
kurrens som fanns" tidigarc- är trorta
nu. det handlar om ctt renodlat mo-
nopt'rl vad än andra kallar dtt.

- Mcn jag vill återkomma till in-
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formationsfrirgan. fortsätter han. ln-
formationcn har varit skamligt cli-
lig: här satsar man en massa Pcngar
pä ett projckt som lnsikt/Asikt diir
dct talas cn mässa om information
och samråd och hur betytlclsc[ullt
dct :ir. Ntir scdan cn fråga komnter
rupp s(tm verkligen beriir dc anställ-
cla scr man vad allt lalt't onr informa-
tion/samråd är värt. Ingen kan väl

trr-r på lnsikt/Asikt efter dct hlir.

* Jag håller mcd om att lnsiktl
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Asikt gav stora löften st"rm jag intc
tvckcr infriats. inflikar Bcrnt Jansson.

Man kan cftcr en sådan här alfär
ocksä fråga vad som är viirdct nred

rcprcscntation i styrelscn fiir dc an-

ställda. Men om staten kommer in
som dclägarc - och cn nedläggning
hlir aktuell - mås[' dcn också vär-

na om oss anställda.

- Vara stiidgumma sonr kommcr
6str 5opar upp cfteråt, replikerarHans
Persson.

lnte på en eftermiddag
Evcrtlr Kroon tror att statcns enga-
gemang bör vara cn viss trYgghct
ävcn om han intc anscr att nran bör
fästa alltför storir förht-rppningar vitt
drt. Han fortsätter:

- A andra sitlan hör man insc zrtt

om en nedläggning hlir aktuell sker
tlen inte rivcr cn eftcrnriddag. Det
måste vara cn Process som strZicker

sig över en lång tid, och iust dct lyc-
ker jag bör göra möjlighcterna att
skaffa hit cn er§ättningsinclustri stör-
ru.

Evcrth Kroon pckar ocksä På dcn
konjunkturuppgäng s()nt nu skcr.
tlcn hordc inneLrära möjlighetr'r lör
större avsättning samtidigt som pri-
serna på konkurrcrantle material stlm
trä och stål sligcr kraftigt.

- Fixporten av ctmcnt iikar ju ock-
så - och t1'cks vara lönsam. fortsät-
ler han. Kanske kan ntan tänka sig

att Limhamn och Slitc hlir speciali-
scradc på cxport medan ölriga fabri-
ker inom koncernen satsar På dcn
svenska marknadcn.

Stora investeringar
Samtliga pckar pi rlc stttra invcslc
ringar som skett under senarc år -friimst på miljövårdssidan' Hans
Pcrsson vilsortlar att dcn vttrc mil-
jön hlivit avsev:irt mycket bättre på

ett par år:

- Nlir man satt och läslc i trädgår-
tlcn fiir några iir scdan stod tlet som

ett stilla r'ärrcgn av stoft i tidningcn

- man lick ideligen skaka ur den för
att kunna se vad där stod. Du't hlin-
tlcr intc nu längru. Och titta så ren

tlch grön naturen är runt0m.

- Ja, dc enda som klagar På rc-
ningen är friticlsfiskarna. f1'ller Bernt
Jansson i. Fiirut hchiivdc dc bara

titta på Ccmcntas skorstr:n för att se

hur vinden blåstc - dct går inte nu

längre.

Men dct är inte bara miljövårdssats-
ningar som skctt. Man har inYesterat

i en ny silo. dclvis nYa hYggnader'

håller på mcd en utlastningshamn ctc.

Alla mcd cn mun:

- Det kan intc vara vclligt att 8ö-
ra sådana investeringar med ena han-

den och lägga ned dem med den

antlra. Det måstc viil vara kapital-
förstöring.

--tr
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Stig Persson

§tig Persson har över 20 år bakom sig
i Cementa. Han arbetar pä försälinings-
kontoret i Malmö och han är SIF-med-
lem. - På lång sikt tror jag affären ar
en lycklig lösning, som ger större trygg-
het för de anställda - nämligen om man
förutsätter att cementföÖrukningen fort-
6ätter att sjunka och därmed lönsam-
heten. Sett ur tjänstemannasynpunkt blir
det emelleriid på kort sikt säkert många
obehagliga omställningar.

Omplaceringar blir nödvändiga till
följd av de dubblerade funktioner
som alltid uppstår när två företag
går samman. Stig Persson hoppas det

skall stanna vid omplaceringar, att
inga avskedanden skall behöva ske.

- lag tror att det trygghetsavtal som
numera finns för tjänstemännen kom-
mer att visa sig mycket viktigt i detta
sammanhang. Där talas ju om arbets-
givarens skyldighet att så långt möj-
ligt verka för att den drabbade om-
placeras inom företaget eller koncer-
nen och där finns också regler om
förlängda uppsägningstider - allt i
samråd mellan arbetsgivare och an-
ställda. Det går liksom inte bara att
säga "adjö".

Försäljnings- och marknadsföringsåt-
gärder kommer givetvis alltid att be-
hövas. men Stig Persson tror samti-
digt att det innebär lika stor eller li-
ten trygghet oavsett om man sitter i
Malmö, Skövde eller Stockholm.

- Och givetvis hoppas jag att det
skall finnas större användning av för-
säljnings- och marknadsföringsperso-
nal framöver: det kommer stiindigt
nya produkter som inte bara behö-
ver id6försäljas utan som också ford-
rar mer konkreta insatser - helt en-
kelt lära återförsäljare hur nya pro-
dukter anr,änds; en sorts konsulent-
verksamhet mer än renodlad försälj-
ning.

Den hårda, aktiva försäljningen tror
han försvinner i och med samgåen-
det, men det gäller ändå att ha en

marknadsbevakning och prispolitik
som inte gör det möjligt för utländ-
ska tillverkare att komma in i Sve-
rige.

Stig Persson kommer tillbaka till
trygghetsavtalet: - I avtalet sägs

att de anställda i god tid skall under-
rättas om förändringar som Lrerör
dem och att de skall få samråda om
konsekvenserna. Jag har förståelse för
att en sådan aftär måste hållas hem-
lig så länge den inte är helt klar, men
just då blir det också mer betydelse-
fullt att det sker ett ingående samråd
när saken är klar.

Några konkreta diskussioner har än-
nu inte skett, affären är ju formellt
inte heller klar, Stig Persson tycker
att det emellertid varit förvånansvärt
litet oro och "korridorsnack" - be-
tydligt mindre än som varit fallet vid
tidigare organisationsförändringar in-
om Cementa.

- Men det tror jag mindre beror
på att man känner sig hållen under
arnarna av trygghetsavtalet än på

att det helt enkelt inte är möjligt att
ännu överblicka konsekvenserna. I
och med att avtalet är klart är det
väl troligt att oron också växer. Där-
för är det också viktigt att informa-
tionen dä kommer snabbt - annars
påverkas säkert arbetsresultatet i ne-
gativ riktning.

Gullhögen har en väl utbyggd tansportapparat för landsvägs- och tågtransporter.


