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Huvudsemester 
Nu har alla enheter bestämt hur huvudsemestern skall 
vara för 2016. 

Inom Psc Nordic förläggs huvudsemestern mellan 
veckorna 28-32 och delas upp i två perioder på det 
sättet man gjort tidigare.  

Varmplåt avser att köra produktion under vecka 29 
och man skall ta fram ett separat regelverk för det.  

I företagets planer finns även att man skall ta in  
sommarvikarier för att lösa personalbehovet så man 
kan köra under vecka 29. Hur många har man inte 
kommit fram till än. 

Kontaktombud 
 
Kontaktombud som är 
valda för 2016 är  

 
 

Industriunderhåll som 
blivit uppdelade är det 
Anette Blom 
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Ny Företagshälsovård 
Företaget har under våren gjort en översyn över hur 
man skall ha den framtida företagshälsovården (Fhv). 
 
Från och med 1 april kommer det att vara en helt nytt 
företag  som skall sköta vår företagshälsovård istället 
för Varnumhälsan och det är  företaget Feelgood. 

 
 
Både fack och företag är överens att Fhv skall ha ett 
tydligare fokus på förebyggande insatser och inte  
sjukvård.  
Företaget kommer att informera mer om detta på  
intranätet. 

Feelgood har 500 anställda på 200 orter  

Pension 
Vi har i vårt avtal en rätt till en professionell  
pensionsinformation innan man skall gå i  
pension. 
 

Om man har bestämt sig för att gå antingen i  
hel- eller deltidspensionering skall företaget anlita  
utomstående professionell expert och företagets står 
för denna kostnad.  
 

Men du måste begära detta. Du har rätten att erhålla 
den här pensionsinformationen en gång under din  
anställning. 
 

Är du däremot osäker och vill ha reda på hur en  
pensionering skulle bli för dig, då rekommenderar  
vi att du utnyttjar vårt Folksam avtal, där du får en  
kostnadsfri genomgång vad det innebär. 

Buss Ullared 
Personalföreningen ordnar en bussresa till 
Ullared, avsikten är att du eller respektive 
kan åka, (en biljett per anställd). 
 

Avresa sker från Medborgarplatsen  
Lördag den 30 April kl 03:00. 

Hemresan sker kl 16.30  
 

Vi åker tidigt för att slippa stressen, och stannar inte i 
Mullsjö på vägen ner (ej öppet). 
 
Anmälningsavgift på 100 kr som du får tillbaka när du 
kliver på bussen.   

Anmälan senast 8 April 
till Ann-Sofie Larsson, tfn 47 199 

Semesterdagar 
Om du har betalda semesterdagar kvar efter 31 mars, 
kommer de att överföras automatiskt till dina sparade 
semesterdagar. 
 

Enligt semesterlagen kan man spara 25 dagar. 
  

Men vi har ett avtal inom företaget som innebär att 
man kan spara max 45 dagar. 

Telefonförsäljare 
Många av medlemmar blir uppringda av 
olika telefonförsäljare som vill kränga 
olika försäkringar till våra medlemmar. 
 

För att slippa alla dessa telefonförsäljare 
kan man ringa till Nix, på tel 020-27 70 00.  
Genom att anmäla sig dit så spärrar man telefonen 
mot samtal för försäljningar. 

Pensionsbesked 
I dagarna får alla ett orange pensions-
besked.  Det är en information om hur 
stor din teoretiska pension ser ut. 
 

Vill du ha hjälp kring beskedet kontakta Jbk. 

Avdelning Kontaktombud

Sliphall Witzen Tommy

Grovplåt Karlsson Jan Åke

Delning Öberg Stefan

Betlinjen Hansen Palle

Höglager Karlsson Jan

Terminal Annika Dahlström

Kvalitetskontroll Heikkinen Jari

LP‐Produktion Berg Jonas

LP‐Underhåll Ljung Göran

Psc Nordic Glenn Larsson


