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Återanställningsgaranti 
I september förra året varslade företaget 35 Metallare 
om uppsägning, det slutade med att 26 personer blev 
uppsagda och de sista gick hem 5 februari. 
 
Dessa 26 personerna har en återanställnings garanti 
som innebär att från den dagen de gick hem har de 
företrädesrätt till en ny anställning under 9 månader. 
Det innebär att den som är på plats nr 26 är den som 
erbjuds jobb först. 
 
Vi är nu på plats nr 9 i återanställningsrätten, orsaken 
är att företaget beslutat att utöka bemanningen både 
inom Stainless och Varmplåt. 

Oranga kuvertet 
Fyra av fem personer som öppnar det oranga kuvertet 
och läser pensionsinformationen, blir fundersam över 
hur framtida pensionen ser ut. 
 
Eftersom vi anser att våra Metallare 
vill veta vad de har att vänta i sin 
pension, har vi inom JBK ett avtal 
med Folksam där alla Metallare på 
järnverket kan få kostnadsfri rådgivning. 
 
Varje kontaktombud har nu en speciell blankett som 
du kan hämta och då kan du boka upp en tid för en 
rådgivning. 

Fackliga Kontaktpersoner 
På varje avdelning finns det idag en kontaktperson, 
och dessa kontaktmän är valda på järnbruksklubbens 
årsmöte efter förslag från respektive avdelning. 
 

Är det så att det sker förändringar under året, så utser 
Jbk-styrelsen ny kontaktman för avdelningen, självfal-
let efter förslag från olika skiftlag. 
 

Våra kontaktmän på avdelningarna är dessa 
 

Grovplåt        Sliphall          Ämnesverk    Klipplinje 
 
 
 
 
 
        

Provberedn + 
      Förråd+Media      Betlinjen             Terminal  
 
 
 
 

Christer 
 Noren     

Anders  
Rådberg 

Per-Olow 
Linder 

Stefan  
Öberg 

Torbjörn  
Andersson 

Herbert  
Wasserfaller 

Bengt-Göran 
Enerstad 

Nytt i personalföreningen 
Vi har på mångas begäran beslutat att köpa in ett  
tapetbord för utlåning. 
Du kan redan nu boka tapetbordet i vårt boknings 
system på intranätet.  
Du kan boka bordet tre dygn varje gång.  
 
 
. 

Löneförhandlingar 
Vi kommer i början av April att påbörja våra lokala 
löneförhandlingar 
Det centrala avtalet för 2006 innebär en företagspott 
på 470 kr/mån. Mer info på nästa Metall Aktuellt. 

Släpkärror undvik handbromsen  
När du lämnar tillbaka en kärra och parkerar den på 
vår uppställningsplats, använda inte handbromsen  

IF Metall fritid 
Utspridda över hela landet finns det anläggningar och 
andra stugor, som IF Metall erbjuder sina medlemmar.  
Beroende på ledig kapacitet erbjuds IF Metalls  
medlemmar dessa platser till olika medlemspris. 
 
Även om det ännu är tidigt på året tänk på att vara ute 
i god tid för semestern. Många av målen är attraktiva 
och svåra att få plats på. 
 
Vill du ha mer information kontaktar du JBK 

Tak på medlemsavgiften 
Från och med den 1 maj kommer det att finnas ett tak 
för hur hög fackavgiften kan bli.  
 

Taket är på 500 kr och golvet är 200 kr. 


