
Personal situationen 
Bilden nedan visar hur många personer vi är på de 
olika avdelningarna, Det är inte inräknat de 16 som 
kommer att visstidsanställda på Måndag 
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Ny Jordfräs 
Vi har inköpt en ny jordfräs 
till fritidsfonden, vi hade 
med den tidigare råkat ut 
för ett flertal axelbrott, den 
nya skall vara robustare 
och den är nu tillgänglig för 
utlåning 

Förhandlingsläget 
På klubbmötet informerades om vilken situation vi just 
nu befinner oss i på Järnverket. 
Det gavs även en redovisning om olika affärsidéer 
och vad som händer inom dessa.  
 
Före semestern informerade vi att det skulle tas en 
Time-out och att alla skulle få besked om eventuella 
överflyttningar av personer efter semestern och det 
skulle vara färdiga LAS-listor mm.  
 
Vi har nu överenskommit att detta kommer att skjutas 
ytterliggare framåt ca 12 veckor och orsaken är att 
man inom metallurgin kommer att gå upp på 5-skift för 
att klara av de materialbehov som finns i koncernen. 
 
Det innebär att personer som tillhörde de olika  
utbildningsgrupperna och är visstidsanställda nu får 
gå in och fylla upp skiftlagen på Stainless. 
 
Det gör att vi nu under dessa 12 veckor kommer att 
försöka lösa de frågor som är kvar med pensioner och 
turordningslistor.  

 Bem Personer Visstids 
Avdelning Plan idag anställda 

Råvaror      6            6          -       
Stålverk     69           70           1     
Strängen     41           40          -       
Stainless Övriga     -             24         23     
Stainless Reserver      8            8           3     
Medpool Stainless     -              2          -       
St.Lagstadgad ledighet     -              6          -       
Produktion LP      95           91           2     
Grovplåt/varma     56           54          -       
Delning     71           69           3     
Betlinjen     80           83           3     
UH - Mek VP      7            6          -       
Terminal     27           25          -       
Centralförråd      4            4          -       
Sliphall     37           36          -       
Kvalitetskontroll     11           10           1     
Varmplåt Övriga     -              2          -       
VP.Lagstadgad ledighet      -             11          -       
Bevakning      5            4          -       
Metall      3            3          -       
Medpool VP     -              5          -       

Summa   520         559         36     

Fritidsfonden 
Vi har kommit överens om nya tillämpningar hur man 
bokar grejor av fritidsfonden.  
De reglerna gicks igenom på klubbmötet och de tre 
viktigaste delarna är följande:  
 

? Man kan bara boka 2 månader framåt  
 

? Det är inte tillåtet att hyra eller låna ut i andra hand.  
 

? När man bokar båtarna så lägger bokningssystemet 
automatiskt till 1 timme extra tid. 

  

Det gör att om man lånar en båt i 6 timmar från kl 09 
till 15.00, så är båten tillgänglig för nästa person tidi-
gas kl 16.00 
Orsaken till denna förändring vid bokning av båtarna 
är få en bättre chans till service efter varje bokning 
 

Det gör ingen försämring för varje individ  

NY Släpkärra 
Våra släpkärror är extremt mycket utlånade vilket är 
mycket positivt  
 
Utlåningen under årets 8  
första månader och har sett 
ut enligt följande  
 
 

Vi har därför beslutat att köpa en ny gallerkärra  
 

Den nya kärrar kommer att vara i bruk om 14 dagar.  

Antal Kärra 

222 ggr Galler kärran 

228 ggr Täcka kärran 

230 ggr Öppna kärran 

Sociala fonden 
Nästa gång som Social fonden är öppen för 
utbetalning av pengar är  

Fredagen den 13 September  
mellan 07.00 -15.00 

Valdag 
Det är viktigt att man utnyttjar sin rätt och röstar på 
valdagen.   

Låt Degerfors bli känt för att vi har en åsikt!  
Förra valet var det 19 % som röstskolkade i Degerfors  

Vår vädjan Gå och rösta  


