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Kære modtager af Nyhedsmail  

 

 
Situationen hos SAS, der er områdets suverænt største arbejdsgiver, fylder meget for 
tiden.  
En masse kolleger skal arbejde for et nyt fælles selskab, der dannes mellem SAS og 

Swissport – hvis alt går som de to selskaber har til hensigt. 
Jer, der læser denne Nyhedsmail, har nok bemærket: 3F fraråder outsourcing til 

Swissport eller andre. 
Vi tror, det er skridt i forkert retning for SAS, blandt andet af hensyn til SAS berømte 
punktlighed samt kunders og medarbejdernes opbakning til firmaet. Ansvaret for 

beslutningen om outsourcing er ledelsens, og kun ledelsens. 
 

Vi tager beslutningen til efterretning og lover Swissport og andre nye arbejdsgivere et 
stærkt og konstruktivt samarbejde.  
Med eller uden egen handling er SAS stadig det selskab, der skal skaffe flest (gode) 

arbejdspladser til 3F’erne i Kastrup. Og der bliver ikke konkurrence på løn- og 
arbejdsvilkår. 

 
Med ja-hatten på forventer vi, at et samarbejde mellem Swissport og SAS bringer nye 
(gode) ideer og nye investeringer, og at det hele kan blive til gavn . 

 
Med sund skepsis og erfaringer fra catering, component og renovationsbranchen ved vi, 

at ingen resultater kommer uden sammenhold og fagligt arbejde. Vi ved også, at om få år 
kommer nye udbudsrunder og nye kampe.  

 
*** 

Vi fejrer bofællesskabet med AOF og Metal afdeling 16 med et festligt og fornøjeligt Åbent 

Hus torsdag den 18. april kl. 15.00 – 18.30 
Her bliver både officiel indvielse af de nye lokaler, noget godt at spise og drikke – og 

lejlighed til at se på eller gå en tur rundt i huset og f.eks. snakke med pensionskasser, Alka 
og forskellige uddannelsessteder, som vi samarbejder med. ALLE er velkomne. 
 

 
*** 

En særlig mulighed, der kun er for medlemmer :  
Ekstraordinær Generalforsamling onsdag den 17. april kl. 17.00 

 
Vi har tre ting på dagsorden:  
Vedtægtsændringer - Forslag til 3F’s kongres - Valg af delegerede til 3F’s kongres 

 
Bestyrelsen lægger bl.a. op til ændring vedr. valg til afdelingens bestyrelse, så det kun er 

de enkelte overenskomstområder, der har stemmeret, når vi skal vælge til poster, der er 
omfattet af mindretalsbeskyttelse. Forslagene offentliggøres inden generalforsamlingen. 
 

Der serveres gode sandwich og en øl eller vand i pausen. 
 

 
Venlig hilsen 

 
3F Kastrup 

 


