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Ändring för Visstidsanställda  
Vi har nu blivit överens med företaget 
att de 18 personer som varit anställda 
på visstid fram till sista Mars nu får en 
fast anställning redan från 1 Februari. 

KLUBB/ ÅRS MÖTE 
 

Tisdagen den 15 Februari  
 kl 15.00   Folkets Hus 

 

På dagordningen bl.a 
 

⇒ Årsmötesval till JBK  
⇒ Förändringar inom koncernen 
⇒ Aktuellt läge  
⇒ Tjänsteköp avtal 

 
Alla medlemmar välkomna.   

Företagets resultat 
Koncernen Outokumpu har nu offentliggjort hur det 
gick för 2010.  
Det är tredje året i rad som man gör förlust. Under 
2010 har man gjort en förlust på 765 miljoner och det 
är en mycket stor summa pengar 
 
Inom koncernen tillverkade man 1.3 miljoner ton och 
det innebär att på varje ton man säljer gör man en  
förlust på ca 580 kr/ton. 
 
Därför är det viktigt att ledningen försöker göra riktiga   
lösningar på det grundläggande problemen. 

Marknadsläget 
Så här presenterade företaget marknadsbedömningen 
historiskt och för 2011 inom de olika världsdelarna, och 
företaget tror på ett förbättrat marknadsläge med bättre 
priser. Och man ser ljusare på tillvaron. 

Vi är oroliga över marknadstillväxten för studerar man 
bilden och jämför man 2010 i bilden ovan med hur man 
tror det blir 2011 får man fram denna tillväxt i %. 

USA Europa Kina Asien Övrigt Världen
-3 -2 -6 -11 -8 -6

Skiftuppgång Nya Terminalen. 
Från 7 Februari går man upp i skift på packningen i 
Nya Terminalen, den nuvarande skiftgången är 2-skift 
men blir nu under en period fram till 3 April ett 4-skift. 
 
Uppgången kommer att klaras av med olika interna 
omflyttningar av personalen. 

Förändringar i Klipplinjen 
På grund att produktionsflödet gör att fler plåtar går 
via plasmaskärning kommer personal att lånas ut från 
råplåtslinjen in till vår plasma operationer. 
 
Råplåtslinjen kommer att gå kvar på 4-skift, men då 
med 3 skiftlag. 
Samtidigt så lånas 2 personer ut till provverkstaden 
för att andra personer vid maskinbearbetningen skall 
ha möjlighet att utbilda sig i provningsavsnittet. 
 
Man har även lånat ut 3 personer till sliphallen. 

Skiftförändring i Bethus 
De personer som arbetar med kontrollantplåts syning 
kommer att gå upp i ett kontinuerligt 2-skift från  
21 Februari och tills vidare. 
 
Orsaken till det är att de skall gå samma skiftgång 
som material hanteringsgruppen är att få ett bättre 
produktionsflöde med försyningen efter produktions-
helgerna. 

Fisketävling 
Personalföreningens fiske- 
kommitté kommer anordna 
en pimpeltävling vid Stora 
Degernäs  
Lördagen den 19 Februari. 
 
Tanken är alla anställda med familjer skall fiska, tävla 
och äta lite grillad korv mm. 
Mer information kommer, men boka redan datumet. 

Omorganisationer 
Företaget kommer att presentera ett åtgärdsprogram 
för att få ned kostnaderna i Mars-April. 
Men redan i slutet av Februari kommer varmplåts nya 
organisation att presenteras. 


