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Sociala fonden 
Sociala fondens syfte är att hjälpa till att ta en del av 
kostnader för ex sjukvård, glasögon mm. 
 

För utbetalning av glasögon ska speciell lapp lämnas 
in, denna finns att få på JBK innan besök hos optiker. 
 

Nästa utbetalning av kvitton planerad till  
Fredag 18 September  Preliminärt 
 

För kvitton som är tillhanda senast  
Torsdag 17 September 
 
 
Viktig! 
När kvitto lämnas var noga med att det står ditt 
namn och personnummer på kvittot . 
Annars så kan vi ej betala ut pengar. 

JBK expedition 

Vi kommer att vara borta två dagar i  
september på utbildning. 
 

Expedition kommer att vara stängd. 
16 och 17 september. 
 

LAS Lista 
Vi har fått många frågor om LAS listan.  
Det finns inte någon övertaglighet eller 
något varsel idag, därför  finns ingen lista framtagen. 

Händer i företaget 
Koncernen uppmanar till att hålla i pengarna och se 
över kostnaderna.  
 

Vakanta platser har de även lagt på ”hold” för att hålla 
ner kostnader. Om företaget ej tillsätter vakanta  
tjänster kanske det är dags att sätta sig ner och 
se över bemanningen . 
 

Företaget vill se över och förändra de tidbankskonton 
vi idag har. Som exempel minska vårt komptak. 
 

 
 

Långa produkter 
Omorganisation inom Långa Produkter Sverige 

 
Tommy Jernberg som har utsetts till 
chef för Verksamheten och tar  
omedelbart ansvar för verksamheten 
i Fagersta Stainless och Degerfors 
Stainless.  
 

 
Olle Kjellgren ställer sin plats till förfogande. 
 

Mats Benson har utsetts till VP, försäljning och  
marknadsföring, Long Products BA i Europa 
 

Detta har skapat en hel del oroligheter här på orten, 
på grund av den knapphändiga informationen som 
företaget levererat. 
 

Man ser över läget, ekonomin möjligheter 
och lösningar på framtiden inom Långa 
Produkter. Företaget ska återkomma med 
information. 
 

Vi har fått frågan om vad som gäller vi de tre olika 
alternativ som företaget gick ut med från början.  
Det vi kan svara är att vi tar det när vi vet vad  
företaget kommit fram till.  

 

Yammer är en app du kan ladda ner 
eller ha på din dator.  
 

Appen är ett kommunikationsverktyg för 
alla Outokumpu anställda.  
Yammer kommer Långa Produkter  använda för att 
informera eller att svara på diverse funderingar . 
 

Har du frågor om Appen kontakta din chef. 

Träningsverket 

Under rådande omständigheter Covid-19 så är det 
enbart tillåtet med rehabiliteringsträning i  
träningsverket. 
 

När detta sker en  
förändring så kommer  
företaget att informera.  
 

Familjekväll 
Avdelning 19 Östra Värmland bjuder in till en familje-
kväll. Familjens jurist kommer och förklarar exempel: 
 

Vad är en bodelning, hur fungerar ett samboavtal, 
Vem ärver mig vid en separation eller att jag avlider 
mm. 
 

När:  7 oktober  
Kl: 18 - 21 
Var:  Karlskoga Folkhögskola 
 
Anmälan till Avdelning 19  senast 16 september 
På telefon :     0586 - 72 11 80 
 

Det kommer bjudas på kvällsmacka och 
har du resekostnader kommer även 
dessa ersättas. 
 


