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Semesterstopp Stainless 
Företaget är enligt semesterlagen skyldig att lägga ut 
4 veckors stopp plus ledig helg före och efter.  
De skift som skulle ha arbetats under stoppet, räknas 
som semesterdagar. (nettometoden) 
Vill företaget göra någon förändring från lagen, så 
krävs det en lokal förhandling.  
 

Stainless har inte begärt någon förhandling, vilket  
innebär att semesterstoppet nu blir 4 veckor och alla 
är  lediga både helgen före och efter.  
På VP har man däremot genomfört förhandlingarna 
och där jobbar man dessa helger.  

Rykten & utredningar 
Det finns olika personer som sprider rykten att 
man redan tagit beslut att lägga ned och flytta 
Degerfors Stainless, och dessa personer säger 
att allt är kört. 
 

Vi vill från Metall betona att det är fel 
 

Nästa datum som styrelsen för Avesta Polarit är 
2:a augusti. Det pågår fortfarande utredningar 
där man tittar på de olika alternativen.  
 
Företagets grundstruktur är enligt bilden och 
som man kan se är det 2 olika flöden en för 
kallvalsat och en för special.  
 
Och som man kan se så finns det 4 stålverk 
och det finns bara behov av 3 st 
 
Vi har inom sedan ett antal månader tillbaka vår 
löntagarkonsult engagerad till 100 % i arbetet 
med olika utredningar.  

Sommartider 
Metalls expedition i samhället har öppet 
 följande tider under veckorna 26  – 32 

Måndagar  09.00 – 12.00 
 

JBK:s Metall expedition på Järnverket är bemannad 
hela semestern utom under vecka 28  

 
SOCIALA FONDEN 

Nästa utbetalningsdag före semestern är  
Fredagen den 8 juli kl 08.00—12.00 

Trevlig Sommar 
Eftersom detta är sista Metallaktuellt före semestern 
så vill vi passa på att önska alla en skön semester.  

Om det händer några aktuella saker som berör 
oss på järnverket så kommer det att finnas  
information om det på vår hemsida på Internet  

www.jbk.se  

Datorpaket 
Det datorpaket som togs fram 1998 närmar sig nu 
slutet ,(oktober) och då kommer  de anställda att  
själva avgöra: 
 

1.Om man vill lämna tillbaka datorpaketet  
2.Om man vill köpa ut datorpaketet  

 

Vad köppriset kommer att vara är ännu inte klart utan 
man kommer efter semestern att försöka få fram vad 
marknadsvärdet är, idag ligger det marknadspriset 
någonstans mellan 1000 – 2000 kr. 
 

Just nu arbetar en arbetsgrupp inom företaget med 
att förhandla med olika datorföretag om ett nytt dator-
paket för alla anställda.  
 

Vi återkommer med mera information när vi vet hur 
det blir med det nya datorpaketet samt vad priset 
kommer att bli. 

Fritidsfondens utlåning 
För att möjliggöra för alla att låna kärror mm som 
finns inom fritidsfonden under  semestern så kan man 
under vecka 28 boka via vaktstugan  på tel: 47129.   

DEGERFORS 

Svar på förra Metall Aktuellts  fråga 
Rätt svar:  Sociala fonden startade 1 April 1998   
Vi har fått in 73 rätta svar och vi har lottat ut en flis 
jacka till :  68116 Pasi Mylly på Stålverket 


