
NOTAT VEDRØRENDE POLITISK STREIK 28. JANUAR 2015 14:00 - 16:00. 

 

«Det er da vi planter begge bena i bakken og sier: så langt men ikke lenger. Det er den dagen vi ser 
rundt oss og kjenner styrken av felleskapet, kameratskapet og kjenner hjertet dunker litt ekstra..» 

INNLEDNING 

Den 28.januar avholdes det politisk streik over hele Norge. LO, UNIO og YS med sine forbund har 
vedtatt politisk streik i tidsrommet 14-16:00. Bakgrunnen er regjeringens forslag til endring av 
arbeidsmiljøloven. I den anledning skal det avholdes markeringer for å samle de streikende i LO 
i Bergen og Omlands område.  

 

Bergen: Torgalmenning kl. 14:00 

 14:25   Datarock spiller. 

 14:45  Politiske appeller fra 

    Hans Christian Gabrielsen, LO 

    Ragnhild Lied, Unio 

    Erik Kollerud, YS 



NOTAT VEDRØRENDE POLITISK STREIK 28. JANUAR 2015 14:00 - 16:00. 

15:15   Avslutning 

 

TRANSPORT 

Transportarbeiderforeningen melder om at all kollektivtransport vil legge ned sitt arbeide kl. 
14:00. Dette vil gjelde bybanen også. Alle ruter som er begynt før kl,. 14:00 vil kjøre til sitt 
endestopp. Bybanen vil nødvendigvis ikke reise til byparken, det kan godt være banen kjører til 
oppstillingsplass på kronstad. 

Jernbanen vil gå frem til kl. 15:00. 

For å komme seg til Torgalmenningen vil vi arrangere med busser som er stilt opp følgende 
plasser. Bussene vil være merket «streikebuss». Avgangen er beregnet slik at den er senest i 
byen til hovedappellantene skal på scenen. 

 

Arna Stasjon 

Her blir det ikke buss, toget går fram til kl. 15:00. 

Fyllingsdalen – Oasen 

14:10 avgang 

Sartor - Straume terminal 

14:10 avgang   

Vestkanten – loddefjord terminal 

14:10 avgang   

Åsane Terminal 

14:10 avgang   

Nesttun 

14:10 avgang   

Kokstad/Sandsli – Birkelandskrysset (v/ Telenor) 

14:10 avgang   

Askøy – Kleppestø senter 

14:10 avgang   

Osøyro – v/kommunehuset 

14:05 avgang   



NOTAT VEDRØRENDE POLITISK STREIK 28. JANUAR 2015 14:00 - 16:00. 

TRANSPORT FRA ARBEIDSPLASSER 

Fagforeningene må melde inn til LO i Bergen og Omland arbeidsplasser som det ønskes bestilt 
busser fra. Det må meldes spesielt om det ikke skal bestilles retur. For øvrig oppfordres det til 
samkjøring fra og evt. til jobben igjen.   

MATERIELL 

Vi bestiller inn og lager håndplakater, det samme gjør de andre hovedorganisasjonene (totalt ca. 
1200) 

Vi bestiller in 5 bannere (3m x 0,9m) for å dekorere scene og byrommet. 

Vi bestiller flygeblad til å dele ut før og under streiken. 

For øvrig oppfordrer vi fagforeningene til å skrive ut selv og bruke materiellet som ligger på 
mittarbeidsliv.no/materiell 

 

ØVRIGE ARRANGEMENTER 

Det vil være arrangementer i store deler av fylket. Det er viktig at flest mulig finner arrangement 
som man kan dra til. I den grad man ikke kan delta på arrangement oppfordrer vi til å markere 
det på bedriften slik fagforeningene mener det best. Arrangementene meldes inn fortløpende på 
mittarbeidsliv.no. De som er nærmest byen er :  

Voss: Torget kl. 14:00 

 14:15  Kulturinnslag – Baljelauget 

 14:45  Appeller 

 15:15  Avslutning 

Osterøy: Lonevåg, senteret kl: 14:30 

Knarvik : Nordhordlandshallen kl. 14:45 

NETTSIDE/FACEBOOK 

Hovedsiden for streiken er mittarbeidsliv.no. Her er det også linket til facebooksider for de 
enkelte innmeldte arrangementene. Vi oppfordrer fagforeningene å bruke aktivt nettsidens 
«historier fra fremtiden» og agitere for deltakelse i denne viktige saken. 

«Det er nå du får sjansen til å si til dine barn: jeg var der i 2015 da vi tusenvis i Norge stilte opp og 
tok stilling for at du skulle få sjansen til fast arbeid». 


