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Besök från EU 
Eftersom Sverige är ordförande land 
inom EU så har man bestämt att 
varje län skall anordna EU-möten .  
 

Detta har inneburit att Örebro län förlägger ett möte till 
Degerfors Järnverk 
 

Det innebär att 17 Maj så kommer vi att få ca 120-150 
personer på besök till Järnverket 
Det är meningen att de bl.a skall hålla till i gamla  
Ämnesverket, vilket håller på att städas upp just nu 
 

Det gör att det kommer att vara en hel del människor 
inom järnverket den dagen. 

Angående Fackavgiften i Metall 
Snittet för fackavgiften i Sverige är 1,8 % av bruttolön 
men vi som tillhör Avd 9 har en avgift på 1,6 % vilket 
är en av de lägsta i landet. 
 

Fördelningen av de 1,6 % är följande: 
• Metall förbundet 1,2 %  
• Metall Avd 9       0,4 %  
• JBK Klubben      0,0 % 

 

Till JBK får vi under varje år ett administrationsbidrag 
från Metalls avd 9 på ca 20 kr per medlem vilket gör 
ca 11.000 kr/år.  
Dessa 11,000 kr delar vi ut till våra 10 grupper för att 
de skall kunna användas till deras verksamhet. 
 

Av fackföreningsavgiften så går 0 kr till JBK. 

Personalläget 
Efter förhandlingar med att gå upp på 5-skift inom 
bägge enheterna har det uppstått ett personalbehov. 
 
Företaget har visstidsanställt 27 personer i 6 mån  för 
skiftuppgången på Stainless och arbetstoppen inom 
Varmplåt.  
 

Dessutom har VP anställt 3 personer till hyveln för de 
kemikalietankers orderna som kommer under hösten. 
Det gör att sammanlagt har det anställts 30 Metallare  
 

Det gör att vi just nu är 541 Metallare på Järnverket. 

Entre DIF  
Lördag 5 maj kl. 15.00  är årets första  
hemmamatch 

Degerfors IF - IK Sleipner  
 

Det är ännu inte klart med de nya ID korten som skul-
le vara berättigade för fri entre. 
Därför är det ordnat på det sättet att den som önskar 
gå på den matchen  kan hämta en fribiljett på Metall  

Biljetten måste hämtas personligt. 

När du är Sjuk  
När du är sjuk så har du olika ersättningar via olika 
försäkringar. 
Det är viktigt att du tar en kontakt med Metall när du 
är sjuk över 14 dagar  
Du får från AGS en dagersättning med 10 procent av 
din inkomst utöver din sjukpenning.  
 
Utöver detta så har vi som Metallare  2 ytterligare  
delar som ersätter vid långtidsfrånvaro : 
• JBK föräkringen ers ca 5 % efter 90 dagar 
• Metallförbundet  ers ca 5 % efter 360 dagar 
 

Bilden nedan visar vad en Metallare på Järnverket har 
för olika ersättningar vid sjukdom  
1:a dagen är karensdag 

Svar på förra Metall Aktuellts  fråga 
Rätt svar: Det kom ut 20 Metall Aktuellt förra året 
Vi har fått in 74 rätta svar och vi har lottat ut en flis 
jacka till   58145 Folke Nilsson på Betlinjen 

Svaret skall vara insänt till JBK senast den 10/05 för 
att kunna vara med i utlottning av en JBK: flisjacka. 

NY fråga 
• Hur många småstugor finns det vid Lia ? 

Fritidsfonden 
Nu har vi startat upp fritidsfonden inför året vi har 
även utgett ett extra infoblad ” FRITIDSFONDEN”  
Samt på intranätet och presenterat alla nya delar och 
regler som gäller 
Det finns en hel del nya saker som kan lånas  
 
All information om aktiviteter kommer att komma ut i 
fortsättningen via anslagstavlorna och intranätet. 
 
Familjebåten går att låna nu , de små Busterbåtarna i 
Möckeln och de nya kanoterna kommer att kunna 
lånas ut i mitten av Maj. 
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