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Metalls frågetävling 
Vi har ännu inte fått våra cyklar levererade till Metall, 
men vi räknar med att de kommer under veckan,  
 
Vi kommer den 4 April att sända ut ett separat  
infoblad för April månads tävlingsfrågor. 

Fritidsfonden 
Inom fritidsfonden har vi nedanstående saker för  

utlåning till alla våra medlemmar  
Nu har vi öppnat upp bokningen av trädgårdsredskap 

från fritidsfonden,  Det som nu kan bokas är detta 

Familjebåt Täckt kärra Röjsåg 
Motorbåt (Tor) Lilla gallerkärran Högtryckstvätt 1
Motorbåt (Freja) Öppenkärra Högtryckstvätt 2
Kanot 1 Gallerkärra Borrmaskin
Kanot 2 Vertikalskärare 1 Gireringssåg
Jordfräs Vertikalskärare 2 Matttvätt
Mantis Jordborr

 
Fritt Inträde till DIF och SIK 

 
 

Fritidsfonden och företaget har nu gjort en uppgörelse 
med Degerfors IF och Strömtorp IK som innebär att 
alla anställda har möjlighet till fri entré på samtliga 
hemmamatcher för Degerfors IF och Strömtorp IK. 
Det gäller även cupmatcher. 
 
Företagets ID-kortet med fotografi måste användas 
som inträdesbiljett. 
 
Tidigare har vi haft fritt inträde till DIF:s matcher,  
Uppgörelsen med Strömtorp har blivit möjlig tack vare 
Leif Rosen hjälp och vi vill här framföra ett tack för 
denna möjlighet. 

Tidplan 4-skift ! 
För 14 dagar sedan fick vi besked att det är problem 
med  tillverkningen i England och att vi är tvungna att 
fortsätta att köra 4-skift i minst 4 veckor, samt att man 
inom 2 veckor skulle presentera en ny tidplan hur det 
ser ut med nedläggningen. 
 

Vi har ännu inte fått någon information om detta. 
 

Ledningen i England har hela tiden krävt flexibilitet och 
sagt att stålverket ska stängas till semestern   
Vi upplever att vi hittills har ställt upp på ett flexibelt sätt i 
Degerfors. 

 

Nu har den senaste tidens utveckling fått oss alla 
i Degerfors att ställa frågan  

hur trovärdiga är tidplanerna. 
 

Vi anser att personalen har rätt att få ett ärligt besked!  
 
Detta är INTE en god personalpolitik ,inte ens i  
England och i Finland behandlar man anställda på detta 
sätt , att ändra planer och inte ge bakomliggande informa-
tion. 
 
Vi kräver nu från samtliga fack att den högsta chefen för 
special produkter, Antti Närhi, som ändå kommer till Deger-
fors nästa vecka tar sig tid och informerar oss om läget, de 
nya planerna, och ger en bakgrund till förseningsläget. 
 

Vi vill ha trovärdig information ,som vi kan basera vår pla-
nering på!  Det handlar faktiskt om människor 
 

Vi har tröttnat på att vara flexibla utan  
att få en relevant information. 

KRÄFTFISKE  
Företaget har idag fiskerättigheterna i sjön Agen och 
vid Letälven söder om Kronbron till Norrboda. 
  
Fiskerätten har företaget överlämnat till personal 
föreningen.(se bilden) 
 
Personalföreningen har 
bildat en fiskegrupp som 
kommer att ta fram ett 
regelverk hur vi kan  
utnyttja denna fiskerätt.  
 
Avsikten är att vi skall 
lotta ut kräftfiske till alla 
anställda, på samma 
sätt som kommunen gör 
idag. 

Sociala fonden 
Nästa gång sociala fonden kommer att 
vara öppen för utbetalning är 

fredagen den 11 April  
mellan 08.00 -13.00 


