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Personalföreningen 
Nu är alla båtar upptagna och kommer tillbaka för ut-
låning till våren. 
 
Cykelpump 
Vi har nu ordnat med en trycklufts pump 
vid personalföreningens förråd  
(Fd brandstugan under bron). 
 
Den är avsedd för cyklar och mopeder 

Omvalsnytt i Avtalspensionen ! 
Nu börjar valpaketen från FORA ramla 
ner i våra brevlådor, och förvirringen är stor. 

Många har under vårens utbildningstillfällen redan fyllt 
i sin blankett, ni behöver inte göra någonting nu. 
 

Det är bara de som inte gjort någonting under året 
som ska göra omval med de papper som FORA 
skickat ut 
 

Man kan göra det direkt på nätet eller man kan gå till 
Johan Hedström (0706-725125) på JBK som hjälper 
dig! 

Följande gäller: 
Den som under våren 2009 eller fram tills nu redan 
på annan valblankett gjort sitt omval..  
DU behöver inte göra något över huvud taget. 

Koncernens bokslut 
Under förra veckan presenterade företaget kvartalets 
resultat och resultatet före skatt blev ett förlust på   
ca 830 miljoner för det tredje kvartalet  2009, och i det 
resultatet ingick lagervinster på 328 miljoner.  
 
Om man jämför försäljningen för årets tredje kvartal 
med förra årets ser man att omsättningen har minskat 
med 46%.  
 
Koncernen har även beslutat att inte gå vidare med 
investeringsprojektet att utöka stålverkskapaciteten i 
Avesta. Det projektet var en del av det investerings-
program som sköts upp i december 2008.  
 
Hur det blir med övriga investeringar bl.a i Degerfors 
så skall man besluta om det i slutet av 2010. 
 
Koncernens VD påtalar att man skall genomföra  
kostnadsprogram på alla orter, hur det kommer  
påverka oss i Degerfors vet vi ännu inte. 

Vinterdäck på kärrorna 
Vi har nu bytt till vinterdäck på alla våra 
släpkärror.  
Grundregeln är att 1 dec skall alla bilar ha 
dubbdäck. 
 
Det är tillåtet att ha vinterdäck på släpkärran 
och sommardäck på bilen, men inte tvärt om. 
 
Nu när vintern kommer och det blir kallt tänk då på att 
när ni ställer ifrån er kärran använd inte handbromsen, 
för risken är att den fryser fast. 

Nya utbildningar 
Nu är de utbildningar som vi haft inom Metall snart 
klara. Det finns inga tecken än på att det skett en änd-
ring av konjunkturläget. 
 
Inom Stainless har vi just nu full bemanning för den 
skiftgång som är inrättad fram till årsskiftet. Och det 
innebär att man inte har någon övertalighet just nu 
 
Inom varmplåt har vi fortfarande i stort fyra skiftlag 
men har fortfarande en dagvecka för att klara av  
övertaligheten. 
 
Företaget har nu tagit fram ett eget utbildningspaket 
som det är meningen att man skall genomföra för all 
personal under den veckan man arbetar dag.  

Företagets marknadsbild 
I den information som företaget har  haft i samband 
med kvartalsrapporten kan man utläsa hur företaget 
ser hur marknaden ser ut på de olika marknaderna 
under nästa år, samt hur lågkonjunkturen har slagit 
under 2008 och 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I tabellen kan man se att för Europa har man under 
2008 och 2009 sjunkit med totalt 28 % men man tror 
nu att 2010 kommer att gå upp med 3 %, det innebär 
att det blir en svag uppgång , men att det är långt kvar 
till högkonjunkturåret 2007. 

2008 2009 2010
USA -15% -25% 7%
Europa -4% -24% 3%
Kina -5% 6% 9%
Övriga Asien -11% -18% 8%
Övriga -7% -6% 6%
Totalt världen -7% -12% 7%


