
METALL JBK PÅ INTERNET ÄR    WWW.JBK.SE  Nr 14 13 September 2017 

Hänt något ”Under semestern”  
 

Om du har varit sjuk eller om du har  
skadat dig under semestern är det 
viktigt att du kontaktar  
Ann-Sofie 47290. 
 

Outokumpu säljer anläggning 
Outokumpu säljer rör anläggningen Wildwood i  
Florida till Ta Chen Inernational som ingår  i  
taiwanesiska Ta Chen Stainless Pipe.  
 

Med pengarna från försäljningen kan  
Outokumpu banta sina skulder  och satsa 
mera på rostfritt stål. 

IF Metall satsar 75 miljoner extra 
IF Metall gör nu en storsatsning på att 
utbilda alla förtroendevalda. 
 
Det satsas 75 miljoner extra på utbildningar under en 
tre års period, detta för att stärka organisationen.  
Det handlar om både bredd och spetsutbildningar.  
Tanken är att få fler utbildade i det fackliga och få 
material att bygga organisationen på. 
 

Är du intresserad av att gå kurs kontakta vår  
studieorganisatör Palle Hansen 47199. 

JBK´S försäkringar 
Som medlem i Jbk har du några specialförsäkringar 
som är unika för oss inom IF Metall.  
 

Medlemsolycksfall  
Den gäller på din fritid vid en plötslig oförutsedd 
olycksfallsskada. 
 

Sjuk och efterlevandeförsäkring  
Den gäller vid dödsfall, långtidssjukskrivning och för 
vissa diagnoser, ex diabetes hjärtproblem mm.  
 

Stor Hemförsäkring  
Den täcker dina saker (lösöre) som du tar med dig 
när du flyttar från din bostad. 
 

Barngruppliv  
En begravningshjälp vid barns dödsfall, gäller t.o.m 
året barnet fyller 18 år. 
                               
Om du råkar ut för något bör du kontakta JBK och 
även ringa Folksam på telefon 0771-950950 

Personalföreningens saker 
Vi har mycket problem med det vi  
lånar ut.  Man är inte rädd om våra  
saker och man känner inget ansvar.  
Helt enkelt det missköts.  
 

Sunt förnuft: Du lämnar dem som du 
själv vill hämta dem!! 

Fackavgift 

Regeringen lägger nu förslaget som 
Alliansen och SD tidigare tog bort. 
 

Det kommer att innebära en skattereduktion med  
25 procent av den sammanlagda medlemsavgift  
som betalats under året.  
 
Det gör att en medlem på järnverket kommer att få en 
skattesänkning på ca 1300-1600 kr om året. 
 
Föga förvånande är Alliansen och SD emot detta. 

Antal anställda 
 

Vi är nu 397 Metallare på nedanstående avdelningar, 
fördelat på 361 män och 36 kvinnor. 54 medlemmar 
är över 60år.  

Företagets resultat 
 

Företaget redovisade nyligen sitt resultat för kvartal 2 
och det visade på ett nettoresultat på +182 miljoner 
euro och avkastningen var 13,2%. 
 

Antal anställda var 10.420 personer. 
 

Hur kvartal 3 blir publiceras först i Oktober , det vi kan 
se på andra stålföretags rapporter så ser det inte så 
bra ut framåt. 

Nytt med IT –bolag 
Koncernen har nu gjort ett femårskontrakt med 
Wipro för drift av IT.  
 

Vi har redan idag detta företag för att sköta IT 
och alla vet hur det fungerar. 
 

Men Ledningen tror att man ska öka effektiviteten  
ännu mer med att man nu utsett Wipro till sin  
strategiska partner på IT-området. 
 


