
 
Info til de timelønnede 3F. 
 
Nye turne ser dagens lys på B1 i produktionen. Hold da op, en meget umenneskelig turn, med rigtig 
mange enkelt stående fridage. Det må kunne laves bedre, og i samarbejde med de berørte 
medarbejdere. Hvis alt bare skal dikteres fra ledelsens side, bliver det godt nok en lang kold vinter. 
Den lange vinters indhold, kan vi altid diskutere, men de timelønnede har mange regler, der skal 
tages hensyn til. Regler i overenskomsten, lokalaftalerne, samt arbejdsmiljøloven. Det er vores 
opfattelse, at hvis de timelønnede overholder alle aftaler kniv skabt, så har ledelsen da et problem. 
Ledelsen rører også ved vores fleksibilitet, de skal bare huske at tingene går begge veje. 
 
Da SAS-kontrakten skiftede ejermand fra LSG til Gate Gourmet Startede alle der kom med over fra 
LSG med at bruge de næste 14 mdr. på at nå op på fuld løn, for at lave det samme arbejde vi altid 
har lavet ( catering af SAS og alle andre flykunder.) Det var et langt sejt træk at nå der hvor vi er i 
dag, men pensionen og frokostfri mangler stadig. Lokallønaftale 2010 var også et sandt mareridt, 
1.10 kr. mere i løn med det meste finansieret af os selv. Og nu 2011,vi skulle have været færdige for 
længst, men de udskyder og undskylder hele tiden. Vi spørger bare, Hvad fanden skulle GATE 
GOURMET med SAS- kontrakten. Begge firmaer kørte perfekt inden overtagelsen af SAS. Både 
 LSG og GATE GOURMET kørte godt ,alle var glade og tilfredse på begge flykøkkener. Nu har 
man opnået det stik modsatte, de fleste er ikke glade mere. 
 
Få nu skeen  over i den anden hånd og lad os sammen skabe en succes-oplevelse, med ro på 
bagsmækken. 
 
 
Men, Men, Men der sker lige det modsatte. Info-møder på B1 og i kantinen på B2, og det foregik på 
engelsk, med 3 sætninger der blev oversat, plus at mange ikke kunne høre ret meget af dette info-
indslag. Det er total værdiløst og tjener ikke noget som helst formål, hvis ikke der samtidig kommer 
noget skriftlig dansk info. Fremadrettet deltager jeg ikke mere, i noget som helst forum, uden 
garantier for, at forberedelsen samt oversættelsen er i orden. I øvrigt er det den samme sang, der 
blev sunget sidste år af daværende ledelse. 
 
Ledelsen har indkaldt til forhandlingsmøder på 2 dage så vi bliver færdige i et og samme tidsrum. 
Datoen er 15 og 16 november. 
Der vil blive afholdt fyraftensmøder 2stk Efter mødet 15-16 november, om forhandlingsresultatet.  
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