
Ny dockverkstad tagen i bruk 

I KV-Nytt nr 19 1985 kunde vi läsa att fredagen den 25 oktober togs utrustnings verkstäder nya 

”dockverkstad” i bruk. Direkt berörs ca 50 man som nu har flyttat in i nya, rationella och ändamålsenliga 

verkstads och kontorslokaler. 

 

ur KV-Nytt nr 19 1985  ”På väg in i dockverkstaden vilket kommer att innebära betydande förbättringar i 

många avseenden!”  

Fredagen den 25 oktober togs utrustnings verkstäder nya ”dockverkstad” i bruk. Direkt berörs ca 50 man 

som nu har flyttat in i nya, rationella och ändamålsenliga verkstads och kontorslokaler. Den nya 

dockverkstaden innebär en betydande rationalisering och en avsevärd förbättring av arbetsmiljön genom 

bl.a. koncentration av förråd och serviceverksamheten, rationella produktionslokaler och förbättrad 

hanterings teknik, säger Jan Ottosson som är chef för Utrustning och plast. Omklädnings och 

tvättrumsstandarden blir också bättre. Stor förändring Denna verkstad är efterlängtad och innebär stor 

förändring för oss. Vi har aldrig haft någon, riktig verkstad, utan har varit spridda på olika håll, säger en av 

de anställda Gert Olsson, som också är SF:s representant för utrustningen. Nu kan vi på ett annat sätt ta 

hand om materialet och också få in objekten i verkstaden. Tror säkert att detta kommer att öka 

förutsättningarna för att ett bättre jobb levereras. Detta är också produktivitets befrämjande att kunna ta 

hand om material på ett riktigt sätt. Denna inflyttning markerar etapp 2 i ett omfattande nybyggnads och 

ombyggnadsprogram av utrustningsverkstädernas anläggningar. Tidigare i år avslutades etapp 1 genom att 

den nya tackel verkstaden och ett nytt virkesförråd med virkestork tagits i bruk. Det som nu återstår är 

sista etappen i programmet, etapp 3, som redan på börjats den omfattar: 
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▪ Nybyggnad av entré till utrustningsverkstäderna 

▪ Ombyggnad av kontorshusets bottenvåning samt första våningsplanet 

▪ Uppförande av dockstötte-skjul Etapp 3 beräknas till största delen vara genomförd till årsskiftet 

1985/1986 

 

 


