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Skiftgång Stainless 
På grund av volymbalansen och olika kunder så har 
produktionen inom Stainless varit låg och vi har haft 
stoppskift utbildning mm. 
 
Det har då förts olika diskussioner om vilken skift 
gång man skall ha ,det har funnits olika förslag bl.a 
om att vi skulle gått ned till 3-skift . 
 
Efter olika  turer så är det nu klart att det skall vara  
ett 4-skift inom metallurgin som gäller.  

Julknåpet 
Ledningen skall prata ihop sig och åker iväg på konferens 
med fem villor som ligger i en rad .  
Alla villor har olika färg och alla bebos av deltagarna som 
har mycket olika smak i fråga om drycker, maträtter och 
hobbys. 
Ledtrådar: 
1. Bertil Claesson bor i det röda huset 
2. Anders Eriksson har bowling som hobby 
3. Kaffe dricks i det gröna huset 
4. Peter Samuelsson dricker te.  
5. Det gröna huset ligger närmast till höger om det vita  

huset. 
6. Den som äter ärtsoppa har Golf som hobby. 
7. Den som äter råkost bor i den gula villan 
8. Mjölk dricks i det mittersta huset. 
9. Leif Rosen bor i villan längst till vänster 
10.Den som äter strömming bor bredvid den som har biljard  

som hobby 
11.Råkost äts i villan bredvid den som har musik som  

hobby 
12.Den som äter oxfile dricker apelsinjuice 
13.Mladen Perkovic äter lövbiff 
14.Leif Rosen är granne till den blå villan 
15.Det röda huset ligger bredvid det vita 
16.Strömming äts i det hus där man har musik som hobby 
 
Frågan är 
1. Vem dricker vatten ? 
2. Vem har jogging som hobby ? 
Rätt svar på knåpet vinner en Stor JULKORG rätt 

svar skall vara Metall tillhanda senast 14 Dec 

Förhandlingsläget 
Vi har nu haft en första förhandling med företaget och 
vi nu helt överens hur upplägget skall bli. 
 
Nästa vecka sker en presentation av Varmplåts  
organisation, det gör att vi i princip då kan få fram en 
första LAS -lista med hur många personer som blir 
över om man inte gör något, man kan säga att det är 
ett värsta scenario,  
 
Det gör att vi kommer att betrakta den råa LAS listan 
som ett arbetsmaterial som vi kommer att utgå ifrån.  
 
Hur detta kommer att förändras beror mycket på de 
olika sociala paket, pensioneringar, utbildningar, nya 
affärsideer mm som kommer att genomföras. 
 

Men för att ge alla människor en riktig chans att föra 
fram vad varje individ vill så skall det genomföras det 
vi kallar för ett omställningssamtal, tanken är att det  
skall genomföras någon gång under januari -februari 
 

Som vi ser det, kommer förhandlingar om vilka 
personer som kommer att beröras att ske under  
våren.  
 

Vi kommer så fort som möjligt tillsammans med  
företaget att genomföra skiftlagsinformation om hur 
förhandlingsläget ser ut . 

Metalls Sjukfond 
Inom Metall har vi en sjukstiftelse där alla medlemmar 
kan ta ut ersättning för sjukkvitton och för recept. 
 
Från den första januari 2002 förändras  
regelverket inom sjukstiftelsen på grund av 
skattereglerna.  
 
Det innebär att stiftelsens ersättning till varje 
person är maximerat till 990 kr per kalender 
år, samt att man får en kontrolluppgift vid 
årets slut på uttagen ersättning.  

Folksam försäkringarna  
Förhandlingarna mellan Metall och Folksam är nu 
klara om vilken avgift som gäller under år 2002 

Så här ser de nya avgifterna ut: 
 
 
 
 
 

Dessutom har vi  i Metall JBK följande försäkringar för 
alla medlemmar på Järnverket : 

? Olycksfallsförsäkring (TFF)  
? Sjukförsäkring  

Kostnaderna för dessa 2 försäkringarna betalar vi 
inom klubben för alla medlemmar 

Försäkring 2001 2002 

Gruppliv för JBK-medlem  58,00 54,00 

Gruppliv för Make/sambo  44,50 40,00 

Barnförsäkring                  39,00 40,00 

Olycksfall för  Make/sambo   26,00 23,50 


