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Jultävling  ”vinn en Julskinka” 
Vi har lagom till julen en klurig tävling där man kan 
vinna en julskinka  

Tävling Tre Glas 
 
 
 
 
 
 
 
Ta tre glas och ställ dem i rad. Vänd det första och 
tredje glaset upp och ner men låt det i mitten stå  
rättvänt. (som bilden ovan). 
Din uppgift är nu att få alla glas att stå rättvända, men 
du måste följa de här reglerna: 
 

Du måste vända två glas åt gången - aldrig ett i taget.  
Du får göra högst tre vändningar.  
 

När du har löst hur du skall göra sänd då in svaret till 
Metall JBK. Vi kommer Torsdagen den 15 December 
kl 12 att lotta ut bland de 50 rätta svaren och priset är 
ett presentkort på en julskinka på 5 kg. 
 
Ditt svar skall innehålla  
Första vändningen:   glas nr samt glas nr  
Andra vändningen:    glas nr samt glas nr  
Tredje vändningen:   glas nr samt glas nr  
(glöm inte ditt arbnr) 

Personalföreningen 
Vi för nu ett resonemang att göra de sista upprust-
ningarna på vår fritidsgård LIA och det är att investera 
i en ny bastu och en ny dusch anläggning. 
 

Vi har tidigare rustat alla våra 6 småstugor de är nu i 
toppklass, i varje stuga finns det möjlighet för över-
nattning med fyra bäddar i varje stuga.  
 

Om man vill hyra LIA för olika aktiviteter så är Hyres 
kostnad per dygn dessa: 

Kongressen 
En sak som direkt påverkar oss på järnverket är bl.a 
fackavgiftens storlek.  Nästa år förändras reglerna om 
fackavgiften det kommer att då att införas en högsta 
avgift som man kan betala och den blir på 500 kr.  

Exempel: 
Tjänar du 20 000 kronor i månaden betalar du ungefär 
340 kronor i avgift.  
Precis som tidigare är medlemsavgiften avdragsgill i  
deklarationen. Det betyder att kostnaden i praktiken blir 
242 kronor i månaden. 

 Storstugan  Småstuga  

Våra anställda  300 Kr  200 Kr  

Våra ålderspensionärer  300 Kr  200 Kr 

Försäkringar 2006 
Vi har nu fått uppgifterna från Folksam på avgifterna 
för våra försäkringar som sker via löneavdrag och för 
nästa år är det detta som gäller: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inom JBK fortsätter vi även under 2006 att betala för 
fritidsförsäkringen (TFF) för alla medlemmar och även 
hemförsäkringen. 
 

Det gäller även den sjukförsäkring som JBK har för 
alla. Vi är idag en av de få klubbarna i Sverige som har 
denna typ av sjukförsäkring kvar, eftersom vi anser att 
våra medlemmar även skall ha en bra ekonomi om 
man blir långtidssjuk.  

Försäkring 2005 2006 
Gruppliv Medlem 105,00 kr/mån 115.00 kr/mån 
Gruppliv Medförsäkrad 74,00 kr/mån 81,50 kr/mån 
TFF Medförsäkrad 25,00 kr/mån 25,50 kr/mån 
Medlemsbarn 53,50 kr/mån 55,50 kr/mån 

Sociala fonden 
 

Nästa gång Sociala fonden kommer att vara öppen 
är torsdag den 22 December mellan 07.00 -13.00 

Långa produkter 
Vi har nu några månader framför oss med en stor 
osäkerhet om framtiden inom det Långa området, vad 
vi kan se kan det bli både positivt eller negativt för oss 
i Degerfors, i värsta fall kan vi få 70 personer som blir 
arbetslösa, men det kan även bli tvärtom.  
 

Vi har en klar vilja både från alla fack och företaget för 
det senare.  
 

Det vi klart kan konstatera är att Degerfors Stainless 
inte tillhör företagets kärnaffär, därför är det viktigt att 
vi nu får chansen att kunna utveckla vår affärsidé och 
hitta vår nisch.  
 

Vi har gemensamt från alla facken på järnverket haft  
ingående diskussioner med Roy Cook som är  
ansvarig chef både för SMACC och Degerfors  
Stainless. Vi är helt överens att det är viktigt att vi får 
en bra ledning efter de förändringar som nu sker, i 
den aktuella situationen. 
 

Roy kommer garanterat att göra sitt yttersta för att 
hjälpa till i detta arbete, man får inte glömma att 
SMACC är mycket beroende av oss och vi av dom, 
Därför finns möjlighet till utveckling, det enda osäkra 
kortet är vad den finska ledningen vill. 


