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Koncernens ledning gör just nu en strategiöversyn hur 
företaget skall kunna utvecklas i framtiden.  
I det strategiarbetet så ser man över samtliga 
bolagets anläggningar inom koncernen.  
Viktigt för oss i Degerfors är bl.a hur man ser på 
Stainless och Varmplåt.Men som alla redan vet så är 
våra anläggningar de som i DAGSLÄGET GÅR MYCKET 
BRA 
Just nu så finns olika inriktningar hur det kommer att 
bli. Bilden nedan visar bolagets grundstruktur idag 
som man arbetar utifrån . (pilarna är transport och 

 
De intresseanmälningar som företaget gick ut med 
inom hela koncernen resulterade i att 1800 personer 
var intresserade.  
 
Just nu så förhandlar en arbetsgrupp inom företaget 
med att förhandla med olika stora datorföretag om 
vad och hur datorpaketen till de anställda skall se ut.  
 
När de förhandlingarna är avklarade så kommer 
företaget att gå ut med anmälningslista och 
detaljerade regler om vad som gäller. 

FOTBOLLS 
BILJETTER  

Metall JBK har alltid haft en skylt på Stora Valla vilket 
vi även har i år, vi har nu gjort ett avtal med Degerors 
IF vilket innebär att vi även har 20 inträdesbiljetter till 
alla hemmamatcher under året. 
 
Det innebär att till varje match så kommer vi att lotta 
ut biljetter till de medlemmar som är intresserade. 
 
Årets första utlottning blir till hemma matchen: 

DIF - IK Sirius 
Söndag 3/5 kl16.00 

 
DEN SOM VILL DELTAGA I UTLOTTNINGEN 
SÄNDER  IN SITT ARB NR OCH NAMN TILL 

METALL  
 

Dragning sker Fredagen 24 April kl 10,00 och ett 
extra Metall aktuellt kommer ut med namnen på 

vinnarna 

FRÅN OCH MED LÖRDAG DEN 25 
APRIL KAN DEN UTLÅNAS TILL 

METALLARE  
 
Kort om reglerna  

 Bara Metallare på Järnverket får låna båten, 
Den kan ej lånas ut i andra hand 

 
 När man skall låna båten så kan man bara 

boka den 1 gång i taget och då ha den i max 
24 timmar 

 
 När man lämnar tillbaka båten skall den vara 

fulltankad (70 liter) , även reservdunken 
 
 Ett låneavtal skrivs som innebär att 

ansvarsbitarna är ordentligt klara 
 
 Den som ej följer reglerna kan stängas av för 

låning i framtiden, samt bli ersättnings skyldig 
 
 När man lämnar tillbaka den så görs en 

gemensam besiktning av båten enligt ett 
protokoll  

 
SMACC 

Stålverket 

Avesta 
Stålverket 

Degerfors 
Stålverket 

Steckel 
Avesta 

Varmplåt 
Dfs + SL1 

Dfs-Stainless 
ASR+ Eng 

Kallvalsn 

Kallvalsn 

Kallvalsn 
Engl 

INFORMATION 
OM HUR DET 
SER UT 
KOMMER PÅ 
KLUBBMÖTET I 

Metalls Järnbruksklubb har två 
släpkärror, en täckt och en öppen, som gratis lånas ut 
till medlemmar. 
Regler för utlåningen är enkla. Kärrorna skall vara i 
samma skick när dom återlämnas som när dom 
hämtas. Låningstiden är 24 timmar per tillfälle. 


