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Bokning i vaktstugan 
Under semestern kan bokning av personalförening-
ens saker ske via vaktstugan tel. 47129. 
 

Vi uppmanar att man skall vara rädd om våra saker 
eftersom går något sönder kan vi inte reparera eller 
fixa dom under semesterperioden.  

JBK-Sommarpresent 
Eftersom vi använder Folksam som är ägt av de som  
tecknar försäkringar har vi nu fått återbäring på de 
premier som vi betalat in. 
 
Klubbstyrelsen har därför tagit beslut att vi skall  
inköpa en sommarpresent till alla medlemmar för den 
återbäring vi fått.  
 
Presenten är en mycket exklusiv 
Jbk-handduk och det är en hand-
duk i samma kvalitet som den 
svarta som alla fick i present för 
något år sedan. 
 
Denna gång är den vit och ser ut 
på detta sätt: 
 
Alla medlemmar är välkomna till JBK för att få en 
sommarpresent. 
 

Presenten hämtas  personligen under tiden  
16 juni - 02 Juli 

IF Metall Öppet tider 
Under huvudsemestern finns det ingen  
bemanning på JBK, utan du kan vända dig 
till IF Metall Avdelning i Karlskoga. 
 

De har öppet på förmiddagarna och kan nås på  
tel 72 11 80. 

Sommarpraktikanter 
Utöver de sommarvikarier som företaget nu tagit in 
kommer det även in sommarpraktikanter som är  
under 18 år. 
 

De kommer att utföra arbeten som ligger utanför  
avdelningarna, de skall utföra arbeten på olika  
grönområden inom industriområdet.  
 

Det är 16  ungdomar, och vi uppmanar alla att ta 
hand om dessa ungdomar och det kan ibland bli 
trångt på mässen och matsalar mm. 

Brev till alla medlemmar 
Under nästa vecka kommer alla medlemmar att få ett 
brev hemsänt från Jbk. 
 

I brevet finns en broschyr som vi tagit fram, där det 
står om alla de försäkringar du har automatiskt som 
medlem i JBK. 

 
 
Spara broschyren så du 
kan se vilket skydd du har.  
  

Personalföreningen 
Under en tid har vi märkt att det 
fortfarande finns personer som 
tror att de kan göra hur man vill med saker man  
lånar i personalföreningen. 
 

Det handlar om kärror som man inte bryr sig att 
sopa ren, eller lånar ut kärror till vänner och  
bekanta. 
 

Det är mycket klagomål att det inte sköts på rätt 
sätt. När du lämnar tillbaka en sak tänk då på att det 
är en kompis som skall ha den nästa gång och då 
skall det vara i ordning, Nästa gång kan det vara du 
som får en trasig eller skitig sak. 

Receptkvitton 
När du skall lämna in kvitton för recept är det viktigt 
att det framgår att det avser just dig (ditt person Nr) 
Samt att du verkligen har betalat det som står på 
receptspecifikationen. 
 
Framgår inte dessa delar kan vi inte betala ut någon 
ersättning till dig. Särskilt viktigt att tänka på det när 
man betalar via apotekets konto där man handlar på 
kredit där detta inte framgår. 

Anställningar 
Det är hela tiden stökigt när det förs resonemang om 
nyanställningar inom koncernen.  
 

Vi misstänker att det hänger ihop med att när  
företaget gjorde en nyemission och fick lån från  
bankerna är det kopplat till att man inom koncernen 
lovat banker och börsen att man skall ta bort 3.500 
jobb till slutet av 2017 
 

Vi vet att en stor del är utifrån den omstrukturering 
som är i Tyskland samt Långshyttan, men man gör nu 
stora ansträngningar med att man försöker hålla igen 
alla nyanställningar inom koncernen. 
 

Hittills har det inte påverkat oss i Degerfors men vi 
tror det kommer att göra det fram till 2017. 


