
Apotekskonflikten: 

-Lönen inte vad vi hoppats 
men det uppvägs av annat 

— Lönen blev ju inte vad vi hoppats, men det uppvägs 
av andra fördelar som avtalet innebär. Det var den spon
tana uppfattningen från de strejkande apotekstekniker
na när de på torsdgskvällen fick information om vad det 
nya avtalet innebar. 

— Vi har vunnit, ansåg Apotekstjänstemannaförbun-
dets förhandlingschef, Rune T j e r n e l l . 

Det avtal som nu träffats innebär 
en total förbättring för apotekstek
nikerna med 12,1 procent, varav 11 
procent utgör lönepåslag från 1 sep
tember, och 1,1 i allmänna villkors-
förbättringar. Man hade från början 
begärt 14,65 procents lönelyft. 

- Det har varit en lång strejk, som 
väl egentligen inte givit vad vi hop
pats på, sade M a r i e H a s s e l 
s t r ö m , apotekstekniker i Kalmar 
på torsdagskvällen. 

- Men visst har det på många om
råden blivit förbättringar. Exem
pelvis är nu taket borta på löneglid-
ningssidan, och vi har äntligen fått 
igenom vårt krav på befattningsbe
skrivningar för olika tjänster vid 
apoteken. 

- Jag har lite svårt att förstå gläd-
jerusningen, sade direktör Å k e 
N o r l a n d e r , Apoteksbolaget, till 

Barometern/OT på torsdagen. 
- Det här avtalet håller sig helt 

inom de ramar vi talat om hela 
sommaren. Vi har bara ändrat en 
del punkter inom ramen. Och det 
har vi varit beredda att göra hela 
tiden. Jag vill väl inte direkt påstå att 
konflikten varit meningslös för tek
nikerna, men den hade kunnat gö
ras betydligt kortare om man lyss
nat ordentligt på oss. 

Under fredagen återgår de totalt 
550 strejkande teknikerna till sina 
arbeten. Det kan dock hända att det 
dröjer ytterligare några dagar innan 
apoteken kan hålla ordinarie öppet
tider. Det kommer att variera från 
plats till plats. 

- Vi räknar med att komma in i 
den vanliga rutinen redan på lörda
gen, säger Bertil Berg, apotekschef 
vid Lejonet i Kalmar. 

Tummen upp för all apalekskiinfliklen är över f>är Åsa 
Itassehlröm. Gun irritlsson acli SlÚleiji halen lid apotek 

Trots en del tvister mellan tekni
ker och farmaceuter under själva 
konflikten, är teknikerna inte oro
ade över att börja arbeta igen. - De 
interna förhållandena kan nog vari
era på de olika apoteken, tror Marie 
Hasselström. 


