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Ledigheter vårens Helger 
 
Kristi himmelfärdsdagen 
Den dagen infaller Torsdagen den 13 Maj och räknas 
som en vanlig söndag med avseende på ledigheter 
och vilken Ob-ersättning man skall ha. 

- - - - - - - - - -  
Riksdagen har tidigare beslutat att Annandag Pingst 
skall upphöra att vara helgdag. Nationaldagen blev då 
istället en helgdag. 
 

Det innebär att det i våra avtal har det förändrats enligt 
detta: 

Golden Times i Folkets Park. 
Vi har från personalföreningen köpt in biljetter till den stora aktiviteten på Folkets Park dom är den 3 Juli. 
Det kommer att vara fullt med artister bl.a Nationalteatern och Anna Book mm. 
 

Vi kommer att sälja biljetter med principen  ”köp 2 betala för 1” 
 

Försäljningen av dessa biljetter kommer att ske på JBK expedition och vi kommer vecka 24 (vid midsommar) att 
påbörja försäljning av dessa biljetter. 

Buster båt på Trailer 
Vi har inom personalföreningen sett att utnyttjandet av 
att ha våra tre busterbåtar nedanför mässen är relativt 
lågt. 
 
Därför har vi tagit beslutet 
att vi skall ha två båtar  
nedanför Mässen och en 
av båtarna kommer att 
ligga på en båttrailer  
 
Det gör att man kan använda en båt i en annan sjö. 
 

På det sättet upplever vi att båtarna kan nyttjas bättre 
av alla våra medlemmar. 
 

Badtunnan klar för utlåning. 
Under den här veckan kommer vår nya Badtunna som 
står på en kärra att kunna börjas lånas ut. 
 
Det kommer att finnas ett speciell utlåningsavtal i  
vakten som man skall fylla i, det finns då ett regelverk 
som man måste följa. 
 
De personer som inte följer vårt regelverk kommer att 
stängas av för all utlåning i 6 månader från  
personalföreningens aktiviteter. 

Nya OB ersättningar  
I det centrala avtalet är det nu klart hur de nya  
OB-ersättningarna samt övertid  kommer att se ut med 
Kr/tim 

Ersättningar 1/6 - 2010 1/6 - 2011
OB- Eftermiddag     22,22        23,00   
OB- Natt     31,42        32,52   
OB- Lördag     62,30        64,49   
OB- Söndag     87,40        90,45   
OB- Storhelg   145,45      150,54   

Övertid     40,68        41,62   
Oms.ers     16,27        16,64   

1:a Maj 
Demonstration 

 
Samling Jannelundstorget kl 10.00 
Avmarsch till Medborgarplatsen kl 10.45 
Tal / Aktiviteter på Medborgarplatsen kl 11.00 

 

Talare Matilda Ernekrans 
 

Vi kommer från JBK att bjuda på Kokt korv + Festis 
och godis till barnen 

Pingst 
I år inträffar Annandag Pingst Måndagen 24 maj.  
I arbetstidsschemat är denna dag en vanlig vardag 
och således en arbetsdag.  
 

De som arbetar 3-skift börjar med Fm-skiftet på  
måndagen (annandag pingst) 
 

De som arbetar 4-skift är lediga från fredag kväll och 
börjar med Fm-skiftet på måndagen 

Nationaldagen  
Den 6 juni är i år är på en söndag och 
räknas som en lätthelg, de som går  
4-skift jobbar denna dag. 
 

Vi har gjort överenskommelsen på 
järnverket att när nationaldagen infaller på en lördag 
eller söndag skall man få en kompensation för den 
ökade arbetstiden. 
 

Det innebär att de som har en anställning på national 
-dagen får extra på sitt kompsaldo med 2 tim 18 min. 

Båtarna kan börja bokas från den 15 Maj  
Båtarna har under vintern fått en riktig genomgång  
och båtarnas namn är Thor Oden och Freja.  
Läs mer om reglerna på intranätet  


