
 Nr 17 17 September 2001 METALL JBK PÅ INTERNET ÄR    WWW.JBK.SE 

Visstidsanställda 
Idag har vi 48 personer som är visstidsanställda och 
de har haft en 6 månaders anställning som inneburit 
olika slutdatum för dessa personer beroende på att de 
börjat vid olika tidpunkter. 
 
Företaget har haft policyn att man följer lagen vilket 
innebär att man först efter 12 månader får en (fast) 
tillsvidaranställning.  
 
För att vi i det framtida förhandlingsarbetet skall  
underlätta alla resonemang har vi överenskommit att 
förlänga alla visstidsanställningar så att alla nu får 
samma slutdatum. 
 
Det innebär att de visstidsanställda nu 
får sin anställning förlängd till  
2002-03-31.  
 
Efter det blir man automatiskt tillsvidaranställd om inte 
företaget tar upp en särskild förhandling om annat. 

Röjsåg är Stulen 
Vi kan tyvärr konstatera att en av våra 
röjsågar har försvunnit, man skulle kunna 
tro att det är någon som glömt den kvar i 
sitt  garage, men så är inte fallet den har 
inte bokats utan bara försvunnit. 
 
Det innebär att med kontrollsystemet som 
vi har, kan vi konstatera att det är någon 
som är anställd på Järnverket som har 
stulit en sak som vi alla tillsammans äger.  
 

Till den som tagit den vill vi ge några tankar  

Tänk på att varje gång du använder röjsågen då är 
det dina kompisars pryl du använder.  
 
Om du kommer på andra tankar lämna in den 
anonymt på något ställe.  

Tänk på att sanningen kommer alltid fram  

Båtarna i Möckeln 
I den riskanalys som gjordes när vi skaffade de 2 
Buster båtarna som ligger i nedanför Mässen så 
beslöts att de kan vara tillgängliga fram till den sista 
September . 
 
De båtarna kommer då att tas upp och avsikten är att 
motorerna skall få en ordentlig service . 
När det är dags att lägga i dom till våren igen så 
återkommer vi med information om detta. 

Tjänstledighet för att prova annat arbete 
Enligt vårt Metall avtal är det idag inte möjligt att vara 
tjänstledig för att prova ett annat jobb, men eftersom vi 
nu står inför stora förändringar så har vi gjort en lokal 
överenskommelse om detta.  
 

Avtalet innebär att från 1 oktober i år till sista juli nästa 
år kan man vara tjänstledig för att prova på annat 
arbete i 6 månader.  
Hur det blir efter 1 juli 2002 så bedöms möjligheterna 
till tjänstledighet utifrån hur personal läget är då.  
 

Syftet med överenskommelsen är att underlätta det 
kommande avvecklingsarbetet. 
 

Om du har en möjlighet att få tag i ett annat jobb och 
vill hoppa på det men ändå är lite osäker på hur det 
jobbet är så kan man med detta avtal få ledigt för det. 

Tänk bara på att när du ansöker om tjänstledighet så 
är det en månad innan tjänstledigheten träder i kraft. 
Detsamma gäller då du kommer tillbaks. 

I de kommande förhandlingarna om bemanningar så 
behandlas de som begärt tjänstledigt på grund av 
detta avtal som om de vore i arbete vid järnverket. 

Allhelgonacupen i innebandy 
den 2–4 november 2001 i Säfsen 

 

Dags för anmälan till Metalls 
innebandyturnering i Säfsen, Dalarna.   
 
Turneringen börjar den 2 november på kvällen, pågår 
hela natten och avslutas med final den 3 november 
på eftermiddagen.  
 

På lördag kväll blir det middag med dans. 
Avgiften för att få delta är 815 kronor per person.  
I den ingår startavgift, lunch och middag med dans på 
lördag samt en stuga per lag.  
Om det är ett lag från Järnverket som kommer vara 
med så tar vi i JBK -klubben den kostnaden.  
 
Anmälan sker endast via avd 9 ( tel 72 11 80) senast 
den 28 september 2001.  
Allhelgonacupen tillåter endast 32 lag, så först till 
kvarn… 

Sociala fonden  
Den Metallare som varit till tandläkare eller har haft 
kostnader för glasögon    

Så är fondens nästa utbetalningsdag  
Fredagen den 28 September mellan 08.00-15.00 


