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Händer i företaget 
Indikationer är att försäljningen inte går som den 
borde. Nettoresultatet för kvartal två var svagt och 
även för kvartal tre ser det ut att bli svagt resultat.  
Europas säljprognos för kvartal tre ser mindre hoppfull 
ut ,det kan bero på att det dumpas stål från Kina och 
Indonesien in på den europeiska marknaden.  
Det finns lönsamma och mindre lönsamma produkter. 
Denna skillnad gör uppenbarligen också problemen  
för gruppen i USA. 

Vi börjar få dåligt med material i Degerfors. Avesta har 
sitt planerade stopp i stålverket, startar produktionen i 
början av nästa vecka.  
De producerade inte enligt plan före semestern och 
ligger därför efter med leveranserna. 

Kräftfiske ”vid Agsjön” 
Personalföreningen arrangerar utlottning till 
kräftfiske i Agsjön.    
 

Fiskedatum:  23 Augusti och 6 September. 
Kl: 15:00 21:00 
 

För att vara med på utlottningen av fiskeplatser ska 
anmälan göras senast 16 augusti  och 30 augusti 
till : 
Palle Hansen 47199 el. Dan Larsson 47 535. 
 

Sommarpresent 
Vi har inskaffat en sommarpresent till alla 
medlemmar i JBK. 
 

Från och med 1 Juli t.om 2 Sep. hämtas  
personligen på JBK expedition. 

Folksam 
Nu finns det tider att boka för en  
personlig sittning med Erik Streijffert 
från Folksam. 
 

26 augusti  och 9 september. 
 

Bokning av tid sker på JBK expedition. 

Familjedagar i Jungfruboda 
IF Metall bjuder in till familjedagar med fiske 
lördag 31/8 och söndag 1/9. 
 

Alla medlemmar med familj är välkomna till  
Jungfruboda. Fiske i Fräkentjärn och Älgtjärn samt 
aktiviteter vid stugan. 
 

Start lördag klockan 12:00 
 

Vägen är skyltad från Lokavägen 205. 
 

Anmäl er till avdelningen på  
Telefon: 0586- 72 11 80 
Senast den 20 augusti. 

Medlemsutbildning 
Utbildningen ger dig kunskap om din fackförening, 
dess historia, medlemskapets värde och kollektiv-
avtalet. 
 

Fackets löfte viktigaste hjälpmedlet som ger oss  
möjligheten att påverka våra förutsättningar (löner,  
rättigheter och skyldigheter mm) på arbetet. 
 

Datum:  26-28 augusti 
Plats:   Karlskoga folkhögskola 
 

Anmälan gör du till studieorganisa-
tören   
Palle Hansen  073 085 99 34 
 

Eller till avdelning 19  
0586 72 11 80 

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

Helt enkelt missköts det. Sunt förnuft, Du lämnar det i 
det skick du själv förväntar dig det ska vara i när du 
hämtar. 
 

VI har också upptäckt att det förbrukas en hel del 
bensin till våra bensindrivna redskap. Funderingar på 
att börja ta betalt  för bensinen. 

Komptidsavtalet 
Det har återigen kommit till vår kännedom att 
avtalet gällande komptak på 160 timmar ej 
fungerar.  
HR Sverige utreder vad som har hänt och lovar 
att återkommer med mer information så snar de kan. 

JBK expedition 
Vi har stängt expedition tisdag  
27 augusti på grund av att vi är på  
annan ort. 
Är det något så nås vi på telefonerna. 
Anette 0586-47365 Ann-Sofie  0586-47290 
Palle   0586-47199 


