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Ingen Varierad arbetstid 
Vi är nu överens med företaget att det kommer inte att 
bli någon varierad arbetstid före semestern. 
 
Däremot kommer man att förbereda ett utbildnings-
paket inför hösten om världssituationen gör att  
konjunkturläget kommer att bli besvärligt. 
Det är bättre att vara förberedd i god tid om det blir en 
kraftig nedgång i marknaden. 

JBK-Presentkort 
 

De som vet att de varit på något klubbmöte mellan 
hösten 2011 och våren 2012 kan hämta sitt eget 
presentkort på JBK exp. 
 

Presentkortet måste hämtas  
på JBK  mellan 25 juni - 4 Juli 

Konjunkturen 
Den konjunkturbild som vi har inom JBK är denna: 

Enligt de bedömare som finns inom stålvärlden anses 
det  sannolikt att det blir en uppgång under senhösten. 
 

Mycket beror på omvärlden och den valutaoro som 
finns, för vår del har det en stor påverkan eftersom vi 
till största delen exporterar våra produkter till Europa. 

Visstidsanställda 
Efter att vi hade ett varsel på 50 personer i oktober 
förra året innebar det som ett slutresultat att 11 skulle 
lämna företaget i februari i år. 
 
Dessbättre gjordes det en förhandling där 4 av dessa 
skulle få jobba kvar till sista Augusti. 
 
Vi har nu gjort en förhandling där vi nu förlänger deras 
anställning till sista September istället.  
 
Orsaken är att vi vill avvakta och se hur konjunkturen 
utvecklar sig. 

JBK Flyttar 
Taket håller på att rasa in på Jbk expeditionen och 
måste därför repareras omgående. 
Därför stängs nu övervåningen i vakthuset. 
 

Vi kommer att tillfälligt att flytta ned en våning och  
placerar oss i företagshälsovårdens lokaler. 
 

Ingången blir därför i gaveln samma som för Fhv. 
 

Beräknad tid för reparation av taket kommer att vara 
ca 2-3 veckor, och då flyttar vi tillbaka. 

Obs -Badtunnan- 
När man lånar badtunnan är det mycket viktigt att man 
ställer tillbaka den på den avsedda platsen och det är 
under taket vid cykelstället. 
 
Man får inte  ställa den tillsammans med alla andra 
kärror, för då blir den utsatt för starkt solsken och  
träpanelen i tunnan börjar att torka, och då kommer 
den att bli ett läckande såll. 

JBK hemförsäkring 
Det finns tre olika nivåer som man kan ha på en  
hemförsäkring och den är enligt bilden nedan. 
 
Den hemförsäkring som alla medlemmar på järnverket 
har är den som enligt bilden kallas för stor. 

Sommarjobb 
Det är viktigt som förälder att kontrollera om barnen 
får rätt villkor på sitt sommarjobb.  

Ring LO fackets hjälptelefon,020-56 00 56. 


