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Händer i företaget 
Stort fokus på coronaviruset nu.  
Vi har dagligen ett antal telefonmöten 
gällande  
Corona och dennes påverkan. Diskussioner är allt 
ifrån mötesutförande, face 2 face möten, utbildningar, 
Externa och interna mm.  
 

Viktigt är att du visar din omtanke om  
dina arbetskamrat och dina nära och 
kära. 
 

Om du känner av de symtom som  
folkhälsoinstitutet anser, stanna då 
hemma begränsa dina sociala kontakter. 
 
 

Företaget  ber oss vara flexibla  
gällande skiftgång, eventuella tillfälliga 
skiftnedgångar på grund av Corona.  
 

Detta är inget som vi har  förhandlat om. 
Vi ser att det finns andra lösningar innan man väljer 
att göra det. 
 
Vi fackliga har gemensamt ställt frågan : 
 

-Temperaturen på hur vi har det på 
vårt arbete, hur mår vi mm, hur är 
arbetsbelastningen? 
 

Det som görs nu är att vi kartlägger 
eventuella brister, mm. 
Den information som vi får ut av detta ska vi delge 
våra koncern kollegor.  
 

Information om hur företagets orderböcker ser ut så 
ser det lovande ut just nu. 
  
 

Sommartid 
Natten mellan lördag 28/3 och söndag 
29/3 går vi ifrån normaltid till sommartid, 
vilket gör att nattskiftet förkortas med 1 
timme.  
 

Det innebär den som jobbar nattskiftet gör 7 timmar 
och får betalt som om man jobbade 8 timmar  
 

Helt enkelt, ingen förlorar något när man går över till 
sommartid. 

Ledighet under Påskhelgen 
4 skift,  
Ledigt Långfredag 06.00  
till annandag påsk 22.00 
 

3 skift,  
Ledigt skärtorsdagen 22.00  
till annandag påsk 22.00 
 
2 skift,  
Ledigt skärtorsdagen 22.00  
till annandag påsk 22.00 
 

Följer det centrala avtalet gällande när ledighet startar  
och när skiftet börjar. 

Årsmöte Avd 19 
Avdelningen har sitt årsmöte  
 

Tisdagen 24 mars 
 

Klockan 14:00  
 

Karlskoga Folkhögskola 
 

Man har valt att köra mötet men med begränsad 
agenda och föreläsaren kommer ej att föreläsa. 
 
Alla medlemmar är välkomna att närvara på mötet. 

Korppromenad Ändring 
Den 29 mars är det korppromenad i Degerfors och 
JBK är sponsor den gången. 
 

Lokal är ändrad på grund av Corona.  
Se efter i tidningen var promenaden 
kommer att hållas. 

Kvittoutbetalning 
Om du lämnar in kvitton till socialafonden eller  
Badhuskvitton innan 1:a april så kommer vår kassör 
(preliminärt) betala ut dem 
2:a april. 
 

Avtalet 2020 
På grund av omständigheterna gällande Corona så är 
det svårt att genomföra förhandlingar . 
 

Avtalet är förlängt till 31 oktober 2020, förhandlingarna 
återupptas 1 oktober 2020.  
 

Detta innebär ingen löneökning 1 
april. 
Där man avslutade återupptar man 
i oktober. 
 
 


