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Metalls Järnbruks klubbs 
sommarfisketävling avgjordes i lördags 
 
Det stora vandringspriset är nu borta ur  
Metalls ägo på grund av att Lennart ”Kriffa”  
Kristofersson vann för tredje året i rad 
denna gång genom att han fick mest fisk i 
vanlig ordning. 
Han tömde sjön gryten på hela 650 gram 

Metalls vandringspris 
vanns av ” Kriffa” 

Plats   Namn        Gram 
 1  Lennart Kristofersson 650 
 2  Reino Mujo 505 
 3  Sven Stenqvist 450 
 4  Lauri Tiainen 360 
 5  Herbert Fraberger 350 
 6  Sune Möörk 340 
 7  Esko Timonen 330 
 8  T Lassila 210 
 9  Jani Räisänen 185 
10 Holger Madsen 180 

Varmplåts premie  
är nu klar 

Fiskarna i Gryten höll sej  undan 
när Metallarna var där 

På tävlingen var det 
även 11 barn som 
var med och fiskade  
 
Emma Karlsson 
vann på 90 gram och 
fick vara den som 
fick välja först från  
barnens prisbord 
 
Under tävlingen så 
grillades det även en 

Av hänsyn till alla inblandande och de 
som ej fick något så redovisas endast 
de 10 första som fick pris 

EN UPPGÖRELSE ÄR NU KLAR OM DEN ÄR 
 BRA ELLER DÅLIG FÅR FRAMTIDEN UTVISA 

 
Den nya premien som  bygger på avvikelser i 
produktion och på hur mycket som bandslipas 
 
Uppgörelsen innebär bl.a att man får retroaktivt för  

med Mars 294 kr och för  Maj 260 kr (554 kr)  
och är uträknad per arbetad timme på vanligt sätt. 
 
Det nya systemet startar den 1 Juni och eftersom 
vi är lite osäkra på hur utfallet blir av premien så 
har vi förhandlat fram ett golv på 1000 kr som 
gäller till sista September. 
 
Samtidigt med att premien nu startar upp så 
kommer det att bildas premie grupper på alla 
avdelningar inom VP,så finns det faktiskt en rejäl 
chans att man kan få betydligt mera i premie. 
 
Du kan få mer information från din klubb 
ordförande inom Varmplåt om hur premien är 
konstruerad och hur retroaktiviteten ser ut.. 

På Metalls Klubbmöte den 15 Juni 
informerades det ordentligt om den 
utredning inom företaget som sker 
just nu och som berör hur det skall 
bli med våra jobb och framtid här på 
Järnverket.  

Och i dessa tider borde alla de som jobbar här nere 
vara  intresserade av vad som händer och sker. 
 
Det är besynnerligt vad de som jobbar på Järnverket 
är lite intresserade av vad som håller på att sker,det 
är  allas jobb och framtid som står på spel. Även VP 
 
Risken finns faktiskt att Degerfors kan bli ett nytt 
Hagfors eller Hällefors. 
Det är inte ledningen som kan avgöra vår framtid utan 
de som jobbar här nere som kan påverka framtiden. 
Därför är det viktigt att alla håller sig informerad. 


