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Frågetävling  
I JBK frågetävling hade det inkommit 293 st svar : 
Rätt svar var: 
1 Metalls ordförande  = Göran Johnsson 
2 författaren till  Stålbadet i Degerfors= Rolf Jansson 
3 Försäkringen vid sjukdom = AGS 
4 Antal  larmpunkter på järnverket = 12 St 
5 Port nr där  kärror finns. = 638 
 
Antal personer som svarat rätt var 223. Bland dessa 
lottades det fram 4 vinnare och det blev: 
 
61116    Bengtsson Tony        Grovplåt/varma        
48111    Bergström Kjell          Terminal         
64123    Johansson Stefan      Stålverk     
45603    Torensjö Gun-Britt     Grovplåt/varma 
       
De fyra vinnarna har vunnit en varsin 3-växlad Kronan 
cykel. Som är specialdesignad för JBK . 
Vi kommer att kontakta vinnarna under veckan så att 
vi kan utdela vinsten. 
 
Nästa månads fråge-
tävling kommer att bli 
betydligt svårare och 
frågorna utkommer på 
ett speciellt infoblad i 
slutet av månaden. 

Ny vindar igen 
För en vecka sedan hade företaget informationsmöten 
på Folkets-Hus där samtliga anställda på Järnverket 
fick reda på hur situationen ser ut angående omställ-
ningen och i synnerhet nedtrappningsplanerna.  
 

Den engelska ledningen hade gett klartecken till att 
allt går enligt plan, och att inga problem finns med  
produktionen i SMACC och att avvecklingsplanerna 
fortskrider och att metallurgin i Degerfors skall avveck-
las till semestern, massmedia blev även informerade 
om detta. 
 

Det innebär att metallurgierna nu har denna skiftgång: 
Smacc = 4 skift  och Degerfors = 3 skift  
 

Fortsatt 4 skift i metallurgin 
Redan efter några timmar med det nya 3-skiftet har 
den finska ledningen reagerat och gett en kontraorder  
”Vi skall gå upp till 4-skift igen”, så fort som möjligt.  
 

Den officiella förklaringen är att det är stora problem i 
Smacc. 
I första hand skall vi köra 4-skift i minst 1 månad, 
mera information väntas om 2 veckor.  
 

Vår reflektion 
Detta kommer inte som någon nyhet för oss, eftersom 
vi redan vid nedläggningsbeslutet såg att man tog  
alldeles för lätt på alla dessa frågor, man sa att det är 
inga problem att flytta produktionen till England.  
Nu kommer sanningen ikapp även i denna fråga. 
  

Vi har sett att det är stora problem med kvalificering 
av produkter, men samtidigt har engelsmännen inte 
vågat berättat hur verkligheten ser ut, utan bara säger 
att allt går enligt plan !. 
 

I vanlig engelsk ordning kan de aldrig erkänna förrän 
de står inför fullbordade faktum.  
 

Att nu gå upp i 4-skift när företaget säger att vi skall 
läggas ned om 3 månader innebär att vi återigen skall 
agera räddningsplanka åt Engelsmännen, tyvärr sker 
det på personalens bekostnad eftersom att personal-
omflyttningarna blir ytterliggare försenade. 
Från våra kunders perspektiv så behövs Degerfors 
Metallurgi för att få ett material som är godkänt att  
producera vidare till slutkund. 
Detta skall vi i Degerfors vara stolta över, det är inte 
så lätt att ta över produktionen från Degerfors till 
SMACC. 
 
Vad händer nu 
Vi kommer nu försöka få ihop skiftlagen igen så 
snabbt som möjligt (de som splittrades förra veckan) 
för att kunna återgå till 4-skift. Vi vet ännu inte hur vi 
skall lösa utbildningslogistiken och våra visstidsan-
ställdas situation. 

Årsmöte Avd 9 
Avdelningen har sitt årsmöte på Karlskoga Hotell 

Onsdagen den 19 mars kl 18,00 
På dagordningen kommer det även att ske EMU-
information och sedvanliga årsmötesförhandlingar 

Alla medlemmar är välkomna  

ÅRSMÖTET JBK 
På årsmötet valdes styrelsen för JBK. Inom styrelsen 
är principen att suppleanter är kallade till alla 
styrelsemöten, samt HSO Johan Hedström.   

Ordförande Bjarne Rasmussen Metall 

Kassör Franz Maretta Stainless 

Vice ordf Ejlif Jensen Metall 

Ledamot Gunilla Sundholm Varmplåt 

Ledamot Bengt Göran Enerstad Varmplåt 

Ledamot Mauri Sukuvaara Stainless 

Ledamot Per Olow Linder Stainless 

Suppleant Peter Lundin Stålverk 

Suppleant Anna Åkesson Varmplåt 


