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Teaterbiljetter till  Hela Sjukan 
Personalkommittén har lyckats köpa in 50 biljetter till 
teater föreställningen Hela Sjukan som kommer att 
spelas på Folkets Hus Teater i Degerfors fredagen 
den 8 mars klockan 19.30. 
 
Man kan teckna sig för en biljett till subventionerat 
pris, 130 kronor, som betalas genom löneavdrag, 
samt teckna sig för valfritt antal biljetter till ordinarie 
pris, 260 kronor. På detta sätt kan man boka biljetter 
bredvid varandra.  
 

Först till kvarn gäller ! 

KLUBBMÖTE 
 
 

Torsdagen den 31 Januari Kl 17.00 
Folkets hus C-sal   

 
På dagordningen bl.a 
 

? Nomineringar till JBK Styrelsen  
? Aktuellt inom företaget  
? Personalsituation  
? Förhandlingsläget  

 
Alla medlemmar välkomna .   Hela Sjukan 

Teaterversionen av populära TV-serien Sjukan.  
Medverkande: 

Björn Gustafsson, Ulf Brunnberg, Frigge Norling,  
Thomas Hellberg, Göran Forsmark, Sofia Bach. 

Slut med subvention till badhuset Karlskoga  
Personalföreningen har beslutat att inte längre  
subventionera inträde till badhuset Karlskoga, orsaken 
är bl.a. att det varit ett dåligt utnyttjande av våra  
medlemmar samt att det blivit en mycket kraftig  
höjning av priset  
 

För vår del är det en mycket kraftig prishöjning med 
326 % som vi skulle råka ut för är (säsongskort) 
 

Därför tog en enig personalföreningen beslutet att vi 
inte längre skulle subventionera badhuset 

Deklarationsavdrag 
I deklarationen som gäller 2001 års inkomster får 
medlemmar i Metall göra avdrag för A-kassan med 
960 kronor. 
 

Från och med 1 januari 2002 jämställs fackavgiften 
med den medlemsavgift som arbetsgivarna betalar till 
sina organisationer:  
Alla som betalar mer än 400 kronor under ett år, får 
del av skattereduktionen.  
 

I praktiken innebär det en 25 % skattereduktion för 
fackavgiften. Samt en 40 % skattereduktion av A-
kasseavgiften.  
På vår intranät/Internet sida kan du räkna ut vad det 
innebär för dig 

Föreläsning  Folkets Hus 
“Att leva vidare” - ”Perspektiv på livet” är temat då den 
före detta  brandmannen Lasse Gustavsson föreläser 
i Folkets Hus måndagen den 4 februari kl 19.00.  
Lasse är en mycket uppskattad föreläsare i hela Sve-
rige och känd från TV.  
Han skadades svårt vid en brand för ett antal år sedan 
och föreläser nu för att få andra människor att se möj-
ligheter och våga tro på framtiden, trots att man råkat 
ut för en personlig kris eller upplevt en katastrof.  
 

Arrangörer är  
Degerfors Kommun, AvestaPolarit , Metall  

och Svenska kyrkan i Degerfors  
Välkomna önskar arrangörsgruppen 

Sociala fonden 
Ersättning för tandläkarkostnader och glasögon är 

alltid sista vardagen i ojämna veckor kl 08.00 – 14.30.  
Nästa gång för utbetalning är fredag 1 Februari 

Utlåning 
Vi införde ett datoriserat system i augusti ( istället för 
att man ringer till Metall) och vi har nu tagit fram en 
statistik hur mycket våra utlåningsgrejor har varit  
utlånade från personalföreningen under hösten.  

Antal  
ggr 

 

11 Borrmaskin 
23 Gireringssåg 
16 Högtryckstvätt 

29 Jordfräs 
2 Kanot 1 

52 Röjsågar 

197 Täckt kärra 
163 Öppenkärra 

Antal  
ggr 

 

23 Familjebåt  
181 Gallerkärra 
29 Jordborr 

14 Mantis 
37 Matttvätt 
71 Motorbåtar 

4 Roddbåt Lia 
6 Vertikalskärare 

Glöm ej Klubbmötet  
Torsdagen den 31 Januari Kl 17.00 

Folkets hus C-sal    


