NYT FRA KONTORET
Fredag den 20. april 2018

Hej alle sammen,
Endnu en uge i et vacum er gået - jeg havde virkelig håbet at de ville have fundet en løsning i tirsdags, &
havde slet ikke regnet med endnu en udsættelse på 2 uger.
Jeg ved at der er massivt pres på idag, når de sidder til forhandlinger, & der er lagt i kakkelovnen til, at de
ikke bliver lukket ud, før der er kommet en løsning.
Jeg ved også at rigtig mange medlemmer fra de forskellige organisationer har valgt at stå udenfor Forligsen
HELE weekenden - hold nu op, hvor er det stærkt!! Jeg kan love Jer for at det betyder rigtig meget for vores
forhandlere derinde!!! Da jeg selv var ved Forligsen i sidste uge, oplevede jeg på tæt hold, hvad det vil sige
at stå skulder ved skulder, og hvilken følelse det gav, at være en del af noget større.
Jeg håber at I, sammen med mig vil holde gryden i kog, på de sociale medier, & med at vise vores "smukke"
magenta farver rundt omkring hvor I færdes - det betyder også rigtig meget.
Hvis der IKKE findes en løsning her i løbet af weekenden, vil vi forsøge at samle Jer på tværs af
organisationer til en Stille-demo, hvor vi tænker at gå i samlet flok, en tur igennem Rønne, for at vise at vi
stadig tror på en løsning for alle, men det ser vi på i næste uge, & I hører nærmere.
Ellers er der masser af andre opgaver på kontoret - hverdagen kører jo stadig, og er fyldt med
sygefraværssamtaler, bisidder opgaver & planlægning af andre ting der jo også skal forgå i år.
Vi har igen store udfordringer med vores internet, så telefonerne er omstillet til vores mobiler i åbningstiden det er åbenbart noget ledningsværk der skulle have være trukket for længe siden, men det skete ikke. Der er
folk igang, men det tager lang tid, & vi er meget utilfredse med det...MEN, intet kan vi stille op, så
tålmodighed.
Til sidst vil jeg ønske Jer en herlig weekend, & kryds nu alt hvad I har for EN LØSNING FOR ALLE:
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