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Golden Times 
Personalföreningen kommer under nästa vecka (v 23) 
att påbörja vår försäljningen av biljetterna till Golden 
Times som går av stapeln den 3/7 i Folkets Park.  
 

Försäljningen kommer att ske på JBK kontor ovanför 
vakten.  
Personalföreningen subventionerar priset kraftigt och 
vi använder principen ”köp två och betala för en”  
 

Du kan max köpa 2 inträdesbiljetter och de kostar 
100:- per biljett  och det kommer inte att ske via något 
löneavdrag, utan det är kontant betalning som gäller. 

 

Affisch finns på intranätet 

Livsarbetstidspension (LP) 
Vi har under våren haft förhandlingar med koncernen 
angående det fel som uppstod för de anställda inom 
Varmplåt när företaget skulle betala in avgiften för LP 
avseende 2008. De fick inga pengar. 
 

Enligt vårt kollektivavtal skall företaget avsätta 4% av 
din lön till en pension (LP) och det gör ca 1000 kr i 
månaden som företaget skall sätta in. 
 

Dessa pensionspengarna är nu inbetalda. 
 
Samtidigt har dessa personer gått miste om den  
värdetillväxt som varit under tiden.   
 
Vi har haft hjälp av experter inom Folksam och vi har 
nu gjort  följande uppgörelse om vilken kompensation 
man skall få: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Vi har överenskommelsen på järnverket 
att man får kompensation för den ökade arbetstiden 
när man bytte annandag pingst mot nationaldagen. 
 

Den som har en anställning på nationaldagen får  
därför insatt extra på sitt kompsaldo 2 tim 18 min. 
. 

Pensionspengar 
Viktiga förändringar inom vårt pensionssystem  
kommer att ske och därför kommer FORA som idag 
sköter det administrativa att skickas ut ditt värde-
besked för din avtalspension.  
 
Det nya är att man nu kan flytta pengar 
till det nya systemet, och automatiskt 
växlar över till säkrare sparande i takt 
med din ålder. 
 
Tag därför en kontakt med Johan Hedström om du 
har frågor eller vill göra en omplacering från det gam-
la till det nya systemet, han nås på 47199. 

Födda Kompensation
1953 och senare 47%
1952 och tidigare 33%

Exempel  
Betlinjeoperatör född 1960 
• Enligt avtal för 2008 ha en Lp på ca 12.500 kr 
• Kompensation för värdeökning på ca  5.875 kr 
                                     Det innebär ca 18.375 kr 

Skiftförändringar 
Det sker just nu en hel del förändringar inom orderlä-
get som innebär olika förändringar på flera avdelning-
ar 
• Linjeproduktionen i Betlinjen går upp till ett 4-skift 
• Grängesugnarna i grovplåt går upp till 5-skift  
• Skärning i sliphallen går upp till 4-skift 
• Mottagningen i Nya terminalen går upp till ett 4-skift 
 
Vidare sker det förändringar i provverkstaden, som 
gör att det kan bli en del omflyttningar av personal 
inom övriga verket, där en övertalighet finns. 
 
Den principen som används vid omflyttning är:  

 

”Den med kortast sammanhängande  
anställningstid skall flyttas först” 

Löneförhandlingar 
Det nya avtalsåret börjar att gälla den 1 Juni. 
Vi har ännu inte påbörjat förhandlingar om löner 
ännu. Vår förhoppning är att vi skall ha ett klubbmöte 
före semestern och då kunna presentera ett nytt  
löneavtal. 

Ny lönedag  
Vi vill påminna att från och med juli kommer vi att ha 
samma löneutbetalningsdag som övriga orter inom 
koncernen, den 25:e istället för den 20:e.  

Personalläget 
Antalet Metallare som vi just nu har anställda är 392 
personer därav 10 visstidsanställda. 
Antalet befattningar är 387 vilket innebär en liten 
övertalighet på 5 personer, och vi är snart i den  
situationen att det kan komma att ske nyanställningar. 
 
Könsfördelningen 

är denna 
Män Kvinnor Totalt
358  34           392      


