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Strejk vid en av Volvos amerikanska
lastbilsfabriker
Det amerikanska bilarindustriarbetarfacket United Auto Workers, UAW, utlyste
vid 6-tiden i morse svensk tid en strejk för drygt 2 600 medlemmar vid Volvos
amerikanska monteringsfabrik i New River Valley, Virginia som tillverkar Volvooch Macklastbilar. Strejken innebär att i stort sett all produktion tillsvidare
upphör.

Förhandlingarna med UAW har pågått sedan den 8 januari och när det nuvarande
avtalet löpte ut vid midnatt, natten till den förste februari amerikansk tid, och parterna
fortfarande inte lyckats komma överens, valde UAW att gå ut i strejk. Drygt 2 600 av
2 900 anställda vid fabriken i New River Valley omfattas av strejken som innebär att i
stort sett all produktion vid fabriken tillsvidare upphör.
Volvos och Macks fabrik i New River Valley tillverkar för närvarande cirka 100
lastbilar per dag, varav merparten är Volvo.
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Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss,
031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.

För videomaterial för TV- och filmproduktion av Volvokoncernens olika produktionsanläggningar och produkter, gå till
http://www.thenewsmarket.com/volvogroup. Där kan du ladda ner bildmaterial i form av MPEG2-filer eller beställa det
på Beta-kassett. Registrering och beställning av videomaterial är kostnadsfritt för medier.

Volvo är en av världens ledande tillverkare av lastbilar, bussar, anläggningsmaskiner, drivsystem för marina och
industriella applikationer samt komponenter och tjänster för flygplan och flygmotorer. Volvokoncernen
tillhandahåller också kompletta finansiella tjänster. Volvo har cirka 100 000 anställda, produktionsanläggningar i
19 länder och försäljning på mer än 180 marknader. Volvo omsätter omkring 248 miljarder SEK och är noterat på
OMX Nordiska Börs Stockholm.
Informationen är sådan som AB Volvo (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades till media för offentliggörande 20080201 kl 09.00.
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