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JULKNÅPET 

Årets julknåp var tydligen svårt, eftersom endast 29 
rätta svar av totalt 205 inlämnade. 
  
Svaret till julknåpet fås genom uteslutningsmetoden.  
 
Hon kan inte vara i rum nummer ett: 
I så fall är ju inte rum fyra tomt och innehåller en tiger. 
Informationen på skylten är falsk, vilket innebär att 
rum ett är tomt och följaktligen utan prinsessa. 
 
Hon kan inte vara i rum nummer två:  
I så fall är nämligen skylten rätt och där står bland  
annat att prinsessan inte är i detta rum 
 
Hon kan inte vara i rum nummer tre:  
Där säger skylten ju att rum nummer sju inte är tomt 
och alltså inhyser en tiger. Då måste, enligt den  
skylten prinsessan inte vara i ett udda rumsnummer. 
 
Hon kan inte vara i rum nummer fyra: 
I så fall är ju inte rum ett tomt och innehåller en tiger. 
Informationen på skylten är falsk, vilket innebär att 
rum fyra är tomt och följaktligen utan prinsessa. 
 
Hon kan inte vara i rum nummer fem: 
I så fall är skylt sex rätt. Den säger ju att skylt två är 
fel. Skylt två säger att prinsessan inte är i rum två  
vilket ju är helt rätt, alltså måste den andra  
informationen vara fel som säger att skylt fem är rätt. 
Om skylt fem är fel kan ju tyvärr inte prinsessan vara 
där! 
 
Hon kan inte vara i rum nummer sex: 
Då är nämligen dess skylt rätt som säger att skylt två 
är fel 
 
Hon kan inte vara i rum nummer åtta: 
Skylten säger att det innehåller en tiger 
 
Då återstår endast rum nummer sju ,  
vilket alltså är det rätta svaret  
 
Vi har nu lottat ut bland de rätt inkomna svaren och 
vinnare av JBK´s Julkorg är julknåp blev 
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VI  VILL  ÖNSKA  ALLA   
 

GOD JUL OCH                     
 

GOTT NYTT ÅR 
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FÖRETAGET OCH  
MÄSSPERSONALEN 

  
FÖR ETT UTSÖKT JULBORD 

KLUBBMÖTE 
NOMINERINGSMÖTE 

 
Torsdag den 23 Januari  

kl 17.30 Folkets hus A-sal 
 
På dagordningen bl.a 
? ? Nomineringar till JBK Styrelsen  
? ? Aktuellt inom företaget 
? ? Om Sociala fondens ers  
? ? Förhandlingsläget 
? ? Vår sjukförsäkring 
 
Alla medlemmar välkomna .   

Vi bjuder på kaffe & bullar 

Ersättare Heltid 
Eftersom Rasmussen blir kommunalråd på ½-tid från 
1 Januari kommer vi att förändra vår bemanning inom 
metall på järnverket. 
 
Vi har en tidigare uppgörelse med företaget att vi skall 
ha 3 personer på heltid fram till att omställningen är 
klar. Med den nya situationen som nu uppstått skall vi 
ha en ersättare på motsvarande tid,  
Det gäller från 1 Jan till omställningen är klar. 
 
Vi har inom klubbstyrelsen beslutat hur vi skall täcka 
upp den tiden. Och vi har valt Peter Lundin som idag 
är suppleant i klubbstyrelsen och även är ledamot i 
Stålverksgruppen. 
 
Vem som skall arbeta koncernfackligt kommer vi att 
besluta om under januari. 

Under jul och nyårshelgen har Metalls Avd 9 
öppet tider i Degerfors 

 
 
       

Telefon   0586-404 11 

Vecka 52 Måndag 23 Dec 09.00-12.00 

Vecka 01 Måndag 30 Dec 09.00-12.00 


