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PREMIEN FEBRUARI 
VP  1 473 KR 

ÄE     995 KR 

LP 1 457 KR 

STÅLVERKET Asko Maijala 

STRÄNGEN Reino Mujo 

SLIPHALLEN Matti Kurrikka 

MEK ÄE Mats Hjelm 

EL  ÄE+VP Per Larsson 

GROVPLÅT Kåre Andersen 

KLIPPLINJEN Jan Karlsson 

BETLINJEN Göran Ahl 

TERMINALEN Bengt-Göran Ennerstad 

LÅNGA PRODUKTER Sixten Eriksson 

De olika klubbarna på Järnverket 
har för 1995 följande Ordförande 

Varför ökad produktion 
under semestern 

 
I företaget så har man i budgeten slagit fast att de 3 
olika stålverken skall producera i max kapacitet under 
1995.   Så här är läget nu för de olika verken: 

SMACC och Avesta går just nu dåligt och det kommer 
att vara väldigt svårt att ta igen den  förlorade 
produktionen under året.  
 
Det innebär att det är stora disskussioner inom 
koncernen om vilka som skall ha stål först,och alla 
enheter skriker nu efter matrial och ingen vill dra ner 
på sin produktion. 
Det vi redan nu kan se är att Långa produkter får 
stryka på foten rätt ordentligt och kanske på sikt 
förlora kunder som man har behov av i framtiden.. 
 
Därför är det viktigt att vi kan producera så mycket 
som möjligt.  Varje ton är värdefullt för oss i Degerfors. 
 
En sak som kanske kan hjälpa upp situationen är 
företagets köp av Eastern stålverk i USA . Därför att 
när de kommer i gång så kommer vi att avlastas lite 
grann. 

Stålverk SMACC AVESTA DEGERFORS 

Budget 95 550’TON 225’TON 230’TON 

Produktion 
NU 

 
84 % 

 
98 % 

 
102 % 

Vinst delning 
 
Vi har från fackens sida inom koncernen haft ett 
flertal olika förhandlingar med företagets ledning 
om införande av ett vinst delnings system 
motsvarande det som finns inom SSAB och Volvo. 
 
Hur det kommer att bli är ännu för tidigt att säga 
men frågan skall bl.a upp i företagets styrelse den 
28 Mars. 
 
Nya förhandlingar är utsatta till dagen efter 
nämligen den 29:e Mars. 

ÖVERTID 
Övertids uttaget på Järnverket för Januari - Februari är 
stort men även kompledigheten har ökat en hel del   
 
Kompledighet innebär att den tid som man arbetat över 
tar man ut i ledig tid. 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetstidslagen säger att man kan arbeta övertid max 50 
tim / kalender månad och 200 tim / kalender år. 
 

 Övertid i 
Personer 

Komptid i 
Personer 

Januari 28 18 

Februari 21 13 


