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Nytt från Personalföreningen 
Den efterlysning vi hade tidigare i Metall Aktuellt har 
nu resulterat i att vi inköpt för utlåning 2 nya saker 
 
Häcksax 
Den kan bokas i 24 tim-
mar åt gången, Den har 
en knivlängd på 60 cm. 
Kvistdiameter 22mm. 
Saxen är bensindriven 
och 2-taktsbensin finns gratis i vårt förråd. 

 
Cementblandare 

Det är många som använder 
jordborren för att gjuta plint 
och därför har vi nu skaffat 
det perfekta verktyget vid 
blandning av cement/betong 
för gjutning av tex. plintar och 
dylikt. 
 
Vikt 60 kg.  Ström 220 V   
Volym 130 L 

Viktigt att den rengörs efter användning 
 

Dessa saker kan nu lånas utan kostnad för alla  
medlemmar på vårt intranät 

Fritidsfondens båtar 
Enligt reglerna som finns angående våra båtar kan 
de endast utlånas mellan 15/5 – 15/10.  
 
Det innebär den 15 oktober kommer båtarna att tas 
upp för vinterunderhåll och kan då inte bokas längre. 

Svar Tävling  August 
Av de 98 olika svar som vi fått in fanns det 16 rätta 
svar. Och vid utlottningen blev vinnare av grillvagnen 
 

64103 Lars Lybeck Terminalen 
 

Det innebär att de grillvagnar vi hade nu är slut. 
Vi återkommer om det blir några nya tävlingar 

 
Rätta svaren : 

Stefan Löfven kommer till Järnverket 
 

IF Metalls nya förbundsordförande   
Stefan Löfvèn kommer till Järnverket 
på Fredag eftermiddag och skall bl.a 
göra studiebesök inom Varmplåt . 
 
 

Stefan efterträdde Göran Johnsson som Ordförande 
den 1:a Januari  
Passa på att ställ frågor när vi går runt med honom 
och chansen finns till olika resonemang. 

Resultatbonus 
Företaget har en resultatbonus som innebär att om 
företaget gör en vinst över en viss nivå så kommer 
anställda att få en viss del av det, 
Vilka nivåer och vad det kommer att ge är i dagsläget 
osäkert, men vi kan konstatera att det blir ett utfall 
eftersom företaget just nu går väldigt bra. 

Nyanställningar (5-skiftstyrka) 
Det förs nu ett resonemang om att skapa en special 
grupp inom Varmplåt som kan användas inom hela 
Varmplåt som en resurs när det blir långtidsfrånvaro 
på en avdelning  
Tanken är att gruppen skall gå 5-skift och innehålla 
ca 5 personer och tillhöra personalavdelningen. 
 
Det kommer att innebära att vi måste anställa några 
personer ytterliggare till järnverket, och det är viktigt 
att de 16 visstidsanställda inom LP vet om att de har 
företrädesrätt till fast anställning om man vill utnyttja 
den. Det kan innebära att det blir vakanser inom LP. 

Time Key (Tryckkortsystem) 
Det förs ett resonemang från företaget om var tryck-
klockorna skall placeras.  
Företaget säger att en del av våra medlemmar vill ha 
klockorna vid varje arbetsplats istället för vid saniteten 
 
Från JBK sida är vi emot denna del eftersom det 
kommer att innebära att man måste ha arbetskläder 
på både vid in och uttryckning till jobbet, vilket är en 
stor skillnad mot idag, när vi har ett avbytarsystem 
som fungerar på arbetsplatserna. 

1 Förkorta föräldraförsäkringen med 4 månader?
b. Moderaterna

2 Sänka kostnaden för en undersökning hos tandläkaren till max 200 kronor?
a. Socialdemokraterna

3 Avskaffa förmögenhetsskatten?
c. Moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna

4 Avskaffa anställningsskyddet (LAS) för alla ungdomar under 26 år?
b. Centerpartiet

5 Sänka taket i sjukförsäkringen från 10 basbelopp till 7,5 basbelopp?
c. Moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna

6 Fördubbla premien för trafikförsäkringen?
c. Moderaterna, folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraterna

7 Höja taket för arbetslöshetsersättningen?
a. Socialdemokraterna


