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Flytt av slipmaskin till SMACC 
Engelsmännen har under en lång tid signalerat att de 
vill överta en av våra 3 slipmaskiner eftersom de 
plötsligt insett att produktion av direktgjutna billets 
kommer att innebära att materialet måste slipas.  
 
De hade tidigare sagt att deras produktion kommer att 
fungera så bra att de inte behöver någon investering i 
någon slipmaskin, men nu måste dom.  
 
På Ämnesvalsverket är det idag 3 slipmaskiner som 
används för slipning av ämnen. En av maskinerna 
kommer nu att flyttas till SMACC. 
 
Vi har gemensamt gått igenom vilka konsekvenser 
och behov som finns tillsammans med ledningen och 
den slipmaskin som flyttas är den som i huvudsak är 
anpassad för direktgjutna billets.  
 
I nuläget har vi en kortsiktigt överbeläggning av slip-
ningen, men denna beräknas minska och vi räknar 
med att efter kvartal 3 kommer det att räcka med två 
slipmaskiner för att klara våra framtida behov.  
 
Igenslagning av maskinen och förberedelse för flytt-
ning påbörjas den 29/5.  
 
För att öka utnyttjandet i de kvarvarande maskinerna 
kommer den personal som idag jobbar med slipning 
att behållas även efter flytten.  
Under perioden Juni- September kommer också viss 
slipning att ske både i VP´s Sliphall och externt. 

Metallurgin går ned till 3-skift från v22 
 
Som ett led i den reviderade stängningsplanen för 
metallurgin inom Degerfors Stainless genomfördes 
MBL-förhandling den 7 maj om nedgången till 3-skift 
och det gäller från v22.  
 
3-skiftet börjar med nattskiftet den 25 maj.  
Eftersom alla byter skiftschema antingen till ett 3-skift 
eller någon annan skiftform beroende på var man 
skall på Varmplåt, tänk då på omställningsreglerna.  
 
De som skall till Varmplåt får en personlig information 
när introduktionen för Varmplåt skall påbörjas. 

Förslagsverksamheten 
Vi har från Metall krävt att företaget skall behandla 
alla förslag som är inlämnade inom Stainless. 
Enheten skall enligt planerna läggas ned, då är det 
särskilt viktigt att företaget behandlar de förslag som 
man har inlämnat eftersom en hel del redan är 
genomförda och används i produktionen, men ännu 
inte behandlade.  
 

Vi är utifrån nedanstående tabell bekymrade hur man 
inom företaget har behandlat de inlämnade förslagen.  

Vi har enbart inom Stainless 108 förslag kvar som inte 
är behandlade. Därför har vi krävt att alla förslag skall 
behandlas före 2003-09-30  

Fritidsfondens båtar 
Enligt den riskanalys som finns angående våra Buster 
båtar kan de nu börjas att utlånas från den 15 Maj via 
intranätet.  
Detta gäller även familjebåten  
Läs reglerna på intranätet.  
 
Att tänka på  
? Det är inte tillåtet att hyra eller låna ut i andra hand.  
 

? Man får själv se till att fylla på den bensin man vill 
använda.  

? Anmäl alltid skador eller fel som uppstått. 

Sociala fonden 
Nästa gång Sociala fonden kommer att vara 
öppen är 23 Maj  mellan 08.00 -14.00 

<1998 1999 2000 2001 2002 Totalt
Stålverk 1    11  1    4    22    39    
Sträng 4    4    14  19    41    
LP 1    10  17    28    
Sliphall 2    4    7      13    
Valsning 1    2    17    20    
Delning 5    3    1    8      17    
Betlinje 2    2    8    21    33    
Terminalen 1    5      6      

7    18  12  44  116  197  

Klubbmöte  
Vi har påbörjat förhandlingarna med företaget i årets 
löneavtal, målet är att försöka bli klara under Maj,  
Det kommer att anordnas ett klubbmöte när vi är kla-
ra där vi skall gå igenom löneavtalet, samt vad som 
händer i förhandlingsläget, mer information kommer.  

Utlottning av 4 Kronan cycklar 
Måndagen den 12 Maj kommer vi att komma ut med 

denna månads frågetävling,  
 


