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Den 23 Augusti hade företaget sitt styrelsemöte 
där man bl.a tog upp följande saker  bl.a 
 
Investering i en ny Packnings station inom Långa 
produkter som innebär att man kan köra sin 
produktion på ett mycket bättre sätt både ur miljö 
hänsyn och att  man kommer att klarar av ökade 
volymer 
 
Man tog beslutet om steg 2 av uppbyggnaden av 
Avestas stålverk till 520.000 ton / år vilket 
innebär att de kommer att vara i full produktion i 
Augusti 1997. 
  
Frågan om när Degerfors stålverk kan läggas 
ned är fortfarande inte bestämt. 
 
I det beslut om nedläggning så sa man att ”18 - 
20 månader efter ett investeringsbeslut skall 
man lägga ned Stålverket i Degerfors” 
 
Både  ledningen och styrelsen kan inte i nu läget 
förutse när en nedläggning kan ske. 
 

Bakgrund 

Sedan beslutet togs i den 13 Maj angående 
Stålverkets nedläggning så påbörjade vi 
tillsammans med våra 2 löntagarkonsulter ett 
arbete med att hitta olika nischer för att skapa 
oss en framtid. 
 
På Avesta Sheffields styrelsemöte  i Februari så 
lade vi  fram vår utredning till styrelsen och där vi 
kunde bevisa att det finns en överlevnad för 
Degerfors. 
 
Vår utredningen  gick i korthet ut på följande: 
 
* Stålverk och Långa produkter bryts ut ur Koncernen. 
 
* Man bildar ett nytt bolag  ” Degerfors Billets AB”  
 
* Det nya företaget tillverkar Billets och Blooms 
 
Detta bolag skulle då bli  Europas största hel -
integrerade verk för valsade Billets. 
 
Och det skulle vara utomordentligt  lönsamt. 

Vi vann första ronden  
Styrelsen  beslut blev:  

 
Tillsätt en ny utredning men med företagets 
alla experter och kolla:  

 stämmer fackens utredning  
 
Den utredningen är  klar  i början av Oktober. 
och vi räknar med att på styrelsemötet i 
November så kommer vår framtid att läggas 
på bordet 
 
Det som nu är viktigt  är att produktionen 
inom LP+ÄE  fungerar utan problem. 
 

Mer information kommer på Metalls 
klubbmöte under September 

Frågan om när stålverket kan läggas ned är 
fortfarande inte bestämt men om vi inom Metall 
skall försöka göra en gissning som är grundad på 
Matrial balanser -volymer mm och att Avestas 
stålverks investerings plan ser ut enligt följande: 

 
430`tons takt i Augusti 1996 
520`tons takt i Februari1997 

 
 Teoretiskt kan då företaget lägga ned  stålverket 

tidigast  Augusti  96 

MEN 


