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Fritidsfonden 
Inom fritidsfonden har vi nedanstående saker för  
utlåning till alla våra medlemmar.  

Nu har vi öppnat upp bokningen av trädgårdsredskap 
från fritidsfonden. Det som nu kan bokas är detta 

Bokning görs endast på intranätet 
 

Sociala fonden 
Nästa gång sociala fonden kommer att 
vara öppen för utbetalning är 

Skärtorsdagen den 8 April  
mellan 08.00 -13.00 

Kärra Täckt Kärra Galler Kärra Öppen

Kärra Lilla Galler Vedklyv Polermaskin

Vertikalskärare 1 Vertikalskärare 2 Jordfräs

Högtryckstvätt 1 Högtryckstvätt 2 Mantis Universal

Gireringsssåg Borrmaskin Matt tvätt

Röjsåg  1 Röjsåg  2 Jordborr

MBL-förhandlingar 
Vi har haft MBL-förhandlingar angående avslutande 
om den ”aktiva” malpåsen.  
Eftersom inga dramatiska saker kommer att hända i 
den här frågan, tänker vi ge en ingående information i 
samband med det ordinarie klubbmötet som vi skall ha 
angående löneavtalet, och det beräknas ske i maj-juni 

Centrala avtalet 
Det centrala avtalet är nu klart och vi kommer att  
påbörja de lokala förhandlingarna i mitten av April.  
Det centrala avtalet är detta:  
  
Löneökningar  
Första avtalsåret är det en löneökning på 435 kronor 
Dessa pengar är inte generella (lika till alla) utan är en 
pott som skall fördelas i vårt lönesystem. 
 
LP (livsarbetstidspremie)  
I vårt avtal avsätter företaget en del av lönen till en 
Livstidspremie (LP), syftet är att man skall kunna för-
korta sin arbetstid före 65 års ålder.  
 
Detta LP-avtal började gälla 1998 och då avsattes  
0,5 % per år. Från 2003 var det 3,3 % av lönen.  
Detta får man ett värdebesked hem varje år från Fora.  
 
I det nya avtalet avsätts ytterliggare till LP.  
Ex inkomsten är 20 000 kr/mån då avsätts varje må-
nad dessa belopp 
 
 
 
 
OB-skiftformstillägg 
I det nya avtalet läggs skiftformstillägget in i OB-
ersättningen. Detta gör att OB höjs markant när man 
utför dessa timmar. Tidigare var skiftformstilläget en 
%- del av lönen för varje timme, nu får man ersättning 
utifrån när man jobbar dessa OB-timmar.  
De nya OB-ersättningarna gäller från 1 April och är:  
 
 
 
 
 
 
 
 
De övriga ersättningarna som gäller från 1 April är:  
Övertid blir 34,86 kr/tim 
Omställning blir 13,94 kr/tim 
 
Nytt OMP 
Ett nytt OMP införs från 1:a april och avräknas på 3-år 
Vid omplacering på grund av hälsa eller åldersskäl  
utges även OMP på OB i tre år.  
OMP minskas med 1/3 per år  

2004 2005 2006
660      730        800      

Tidigare Nya
EM 15.45     18.55     
Natt 20.11     23.84     
Lördag 40.98     52.09     
Söndag 57.48     76.96     
Storhelg 77.71     121.43   

Faktaruta 
Får man sänkt lön på grund av omplacering får man 
ett löneskydd det kallas OMP (omplaceringstillägg) 

Vinnare av mars-
frågetävling 

Vi har nu lottat ut en 
vinnare av en  

JBK-jacka  
 

Vinnare  
Laila Wunder  

Betlinjen 
 

Rätt svar : 
På plats nr 5 i Kön  

Toker 
 


