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Visstidsanställning 
På sliphallen kommer man nu att gå upp på ett rent 
treskift i slipningen. 
 
Därför har företaget nu visstidsanställt 4 personer. 
 
Med dessa 4 kommer vi nu totalt att ha 20 personer 
som har en visstidsanställning och det har man fram 
till sista Mars. 

Nytt  -Lövblås- 
Vi har i personalföreningen inköpt en professionell 
lövblås för utlåning   
 

Utlåningstiden är  
6 timmar, och kan 
nästa vecka börja 

 bokas på intranätet. 

Ny Gallerkärra 
Våra kärror är mycket 
utlånade, därför har vi 
inköpt en ny gallerkärra  
 
Den här kärran är en 
obromsad vagn med 
maxlasten 450 kg . 

Resa Ullared 
Personalföreningens höst resa till 
Ullared med två bussar är snart 
fulltecknade. 
 

Lördagen den 27 November.  
Avresa sker från Medborgarplatsen  

Hemresan sker kl 17.00 från Ullared 
 
Personalföreningen bjuder på resan samt en frukost-
fralla på nedresan. 
 
Anmälan sker till Ann-Sofie Larsson tel 070-23 92 890 

Engångsbelopp -Oktober- 
På klubbmötet där vi beslöt om vårt löneavtal på  
Järnverket och som innehåller en hel del olika saker 
vid olika tidpunkter under avtalsperioden, så sker nu 
en del av detta i Oktober. 
 
Ett engångsbelopp på 400 kr 
finns nu med på lönen  
25 Oktober. 
 
Vidare gäller att de personer 
som är med i olika utvecklings-
projekt mm, kan få ett utvecklingstillägg på 315 kr/ 
mån. 
 

Alla kontaktombud går nu igenom detta med sina 
chefer samt även gör en inplacering på lönesidan 
med mångkunnigheter osv. 
 

Alla kontaktombud har även det aktuella lönepappret  
som visar hur varje persons lön ser ut och där du 
även kan få en kopia av det 

Nya övertidsreglerna 
I det nya avtalet om övertidsregler innebär det att 
maxgränsen 50 tim/mån, inte längre gäller. 
 

Ändringen är att man max får göra 80 tim under en 
två månaders period, det innebär att man kan göra  
70 tim ena månaden och 10 tim den andra. 
Viktigt är att man inte överskrider 80 tim under de två 
månaderna. 
 

De månader som gäller är:  

Veckovila och årsgränser är som tidigare. 

mar apr jul aug nov dec

jan feb maj jun sep okt

Industriunderhåll 
Vi för nu förhandlingar att de anställda på Fd ABB-
Industriunderhåll kommer att tillhöra Järnverket. 
 
Det innebär att samtliga metallare från Nov kommer 
att tillhöra JBK och deras klubb upphör.  
Det blir i praktiken att de blir en egen avdelning på 
järnverket som alla andra, och har samma avtal. För-
utom att de har en egen LAS turordningslista. 
 
De kommer att utse en kontaktman till Jbk 

Fritidsfondens båtar 
Våra båtar skall  enligt våra regler kunna utlånas fram 
till mitten av Oktober.  
Vi kommer därför nu att ta upp båtarna och göra en 
vinterservice på motorer mm.  
Båtarna tas även bort ur boknings systemet och kan 
därför inte bokas längre. 
Den båt vi har stående på en trailer kan fortfarande 
bokas. 

Klubbmöte December 
På klubbmötet kommer det bl.a att vara val av skydds 
ombud, viktigt är att man på alla avdelningar har det. 
En person som är vald som skyddsombud har på sin 
lön 315 kr/mån. 


