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Förhandlingar om äldreavlösningar 
Vi har nu påbörjat de första samtalen med företaget 
om eventuella avtalspensioner.  
 

Vi har nu därför haft en första information med de som  
eventuellt kan vara aktuella för en avtalspension,  
Det har enbart varit en aktuell  lägessituation och inga 
beslut och överenskommelser är fattade utan vi har 
försökt pejlat läget om man skulle vara intresserad 
och det är för att underlätta i förhandlingarna. 
 

Vi kan så här i början av förhandlingarna konstatera 
att det är mycket trögt, och orsaken är tydligen att det 
inte finns tillräckligt med pengar att satsa inom detta 
område. 
 

Det vi är bekymrade över är att när den finske VD:n 
Ossi Virolainen gick ut och pratade om kraftfulla  
insatser och ett socialt paket, så trodde nog många att 
det fanns en verklighet bakom de uttalanden. 

Ledigheter i Påsk 
Det brukar inför alla storhelger vara resonemang om 
hur man är lediga, detta gäller om man inte gjort  
någon annan lokal uppgörelse: 
 
3-skiftsarbete  
Driftsuppehåll görs från em-skiftets 
slut skärtorsdagen till nattskiftets bör-
jan annandag påsk. 
 
4-skiftsarbete  
Driftsuppehåll görs från nattskiftets slut långfredagens 
morgon till nattskiftets början annandag påsk. 

Påskveckan  Sociala fonden 
Inför påskveckan så har vi beslutat att 
sociala fonden kommer att vara öppen  

Torsdagen den 28 Mars  
mellan 08.00 -13.00 

Metall SM i Bowling 
Metall förbundet anordnar SM i bowling och i år är det 
följande som gäller: 
Datum :  30 April - 2 juni  
Plats :    Hällefors Bowlingshall 
Spelsätt: 8 serier eu. 
 
6 klasser : individuellt, Herr, dam, licens 
och olicensierad samt oldboys och oldgirls. 
 
Lagspel 2- och  4 - manna i alla klasser 
 
Startavgift 300 kr, ingen extra avgift för lag. 
 
Anmälan senast 31 mars till Metall avd 9, 
(Anmälningsblanketter finns även på JBK ) 
 
Förfrågan  
Jonas Tel 0501 – 18683  
Peter  Tel 0501 – 141 96 (kvällstid) 
 
Efteranmälningar, förfrågan hos Bowlinghallen  
Tel 0501-18580 

Arrangör är Metall avd 19 Mariestad  

Internet ej för alla 
Vi har från Metalls sida under ett flertal månader  
försökt att se till att alla våra arbetsplatser skall ha  
tillgång till internet. 
 

Företaget har nu svarat oss och delat upp sitt svar  
 

??Det finns  inte tillräcklig bandbredd för alla.  
 

??Företaget anser att personalen inte är mogen att 
hantera internet och endast de som har behov i sitt 
arbete får det. 

Löneförhandlingar 
Vi har ännu inte fått något första förhandlingsdatum 
angående löneförhandlingarna för årets avtal.  

 
Det ser ut som om företaget vill förhala  
denna fråga till maj månads utbetalning. ?? 

Personal 
situationen  

just nu 
 

 
 

Avd Antal Man Kvinna 
Råvaror 6 6 0 
Stålverk 73 72 1 
Strängen 39 38 1 
Stainless Övriga 2 1 1 
Stainless Reserver 9 9 0 
Medpool Stainless 2 2 0 
St.ledighet 8 5 3 
Produktion LP 94 83 11 
Stainless 233 216 17 

    
Grovplåt/varma 55 51 4 
Delning 68 64 4 
Betlinjen 78 67 11 
UH - Mek VP 7 7 0 
Terminal 27 26 1 
Centralförråd 4 2 2 
Sliphall 36 28 8 
Kvalitetskontroll 10 10 0 
Varmplåt Övriga 2 1 1 
VP.ledighet 10 9 1 
Bevakning 4 3 1 
Metall 3 3 0 
Medpool VP 5 5 0 
Varmplåt 309 276 33 

Antalet Metallare 
är 542  

 
492  män  
50 kvinnor 


