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Händer i företaget 
Företaget kommer under 2020 göra en utredning om 
Långa Produkter. Innan den är klar så har vi inget att 
uttala oss om. Om vi får någon typ av information så 
kommer vi att skriva om det här på Metall aktuellt. 
 

Det som vi känner i företaget är att det är svårt att få 
ersätta personer som saknas i bemanningen. 
 

Information skickad till cheferna hur all typ av 
rehabilitering ska fungera ,detta för att ingen av våra 
medlemmar ska hamna i dålig dager hos 
ev. försäkringskassan.  

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

På första sidan kan du se  
förändringarna i din allmänna 
pension för det senaste året.  
Du kan också se hur dina fonder i premiepensionen 
har  utvecklats.  
 

På andra sidan kan du se hur mycket det har satts av 
till din allmänna pension det senast deklarerade  
inkomståret och var dessa siffror kommer ifrån. 
 

På järnverket har vi ett kollektivavtal och IF Metall har  
förhandlat fram att företaget ska avsätta en pensions-
premie till dig varje månad.  
 

Hur mycket som företaget avsätter beror helt på  
vilken inkomst du har. 
Företaget ska avsätta 9 % av din inkomst, vilket gör 
ca 3000 kr/ mån (ca 38-40.000 kr/år). 
 

Dessa pengar kommer sedan att bli din  
tjänstepension och de syns inte i det orange  
pensionsbeskdet. 
 

Som ett exempel: 
Du har under 25 år fått inbetalat 38000/år  
Då har du ett pensionskapital på ca 950.000 kr 
 

Och vill du ta ut din tjänstepension på 10 år får du ca 
8.000 kr/ mån som ska läggas till den summan som 
står i orange pensionsbeskdet.  

Personalföreningsarrangemang 
Personalföreningen ordnar två resor nu på våren. 
 

Fiskemässa i Stockholm 21 Mars 
Sista anmälan  14 Mars  
Kontaktperson  Kent Ahl 
 

Bilmässa Elmia i Jönköping 10 April 
Sista anmälan  13 Mars 
Kontaktperson Peter Jonsson 
 

Om ni har frågor är ni välkomna att höra av Er till JBK 
expedition.  
 

Semesterdagar 
Om du har betalda semesterdagar kvar efter 31 mars, 
kommer 5 att överföras automatiskt till dina sparade 
semesterdagar.  
Har man mer än 25 semesterdagar kommer dessa 
betalas ut i pengar. 
 

Man kan max spara 25 dagar. 

Personalföreningen 2020 
Styrelsen har nu gjort en grovplaneringen vad man 
tänker genomföra under året.  
 

Kräftfiske kommer att genomföras i augusti  
 

Bilmässa 
 

Fiskemässa 
 

10 kort på badhuset fortsätter med max tre gånger 
och man får 80% tillbaka. 
 

Olika friskvårdsaktiviteter med träningsverket,  
ex vårruset, Outokumpu trampet mm 
 

Genomförs fisketävlingar för hela familjen både  
sommar och vinterfiske. 
 

Fotoklubbens Almanacka till jul för alla. 
 

personalföreningen stöttar DIF ekonomiskt med en 
reklamskylt. (Oförändrat). 

 

Översyn att eventuellt inskaffa och placera en  
   Grillkåta/vindskydd vid Agsjön. 
 
 
 
 

  
 
 


