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Semesterförhandlingarna Degerfors Stainless  
I ett tidigare Metall aktuellt informerade vi om Stainless 
semesterstopp.  
Efter de senaste haverierna på Stainless har det varit 
nya förhandlingar och vi är nu överens att senarelägga 
semesterstoppet med 1 vecka som innebär att  
Stainless huvudsemester är Veckor 29-30-31-32 

Fakta ruta  
Enligt semesterlagen skall företaget lägga ut sin 
huvudsemester mellan juni  och Augusti. 
Kravet som finns är att det skall vara 4 veckors  
sammanhängande semester. 
Man har laglig rätt att vara ledig helgen före och helgen 
efter semesterledigheten. 

Uppvaktning 50-åringar 
Vi har under lång tid haft ett resonemang att vi inom 
JBK skall uppvakta de medlemmar som fyller 50 år.  
 
Det har särskilt aktualiserats nu när grupperna inte 
finns kvar.  
  
Vi har därför nu beslutat att alla Metallare 
som fyller 50 år från 1:a Januari 2004 får 
en unik JBK vas. 
Vasen är tillverkad på ett speciellt sätt av 
Johansfors Glasbruk i småland enligt en 
särskild handtillverkad metod 
”Optikblåsning” som ger en extra blåaktig 
skiftning åt glaset, det finns även ett ingra-
verat JBK märke på vasen.  

ÅRSMÖTET JBK 
På årsmötet valdes styrelsen för JBK. Inom styrelsen 
är principen att suppleanter är kallade till alla 
styrelsemöten, samt HSO Johan Hedström.   
 
JBK styrelsen är: 

Kontaktombud för avdelningarna är: 

Ordförande Bjarne Rasmussen Metall 

Kassör Franz Maretta Ämnesverket 

Vice ordf Ejlif Jensen Metall 

Ledamot Gunilla Sundholm Vakten 

Ledamot Peter Lundin Betlinjen  

Ledamot Bengt Göran Enerstad Terminalen 

Ledamot Per Olow Linder Ämnesverket 

Suppleant Franz Wasserfaller  Betlinjen 

Suppleant Mauri Sukuvaara  Ämnesverket 

Sliphallen Anders Rådberg 

Grovplåt Christer Noren 

Klipplinjen Stefan Öberg  

Betlinjen Palle Hansen 

Terminalen Bengt Göran Enerstad 

Prov.verkst-Förråd-Media  Torbjörn Andersson 

Ämnesvalsverket Per Olov Linder 

Frågetävling februari 
Vinnare blev Leif Paakkonen på Media som vann en 
JBK jacka. 
 

Rätt svar finns på vår hemsida under menyn frågetäv-
ling.  Ny fråga för mars finns även där.  

Avtals NYTT 
Vi har fått ett skitbud och det här kan mycket väl leda till 
konflikt. säger Bert Johansson, JBK-ordförande på SSAB. 
 

Han sitter med i Metalls centrala förhandlingsdelegation 
och återvände hem efter tre dygns fruktlösa förhandlingar  
 

Vid midnatt mot söndag bröt förhandlingarna samman. 
- Det beror på att vi står mycket långt från varandra.  
Motpartens bud är på tok för lågt. Dessutom har vi krav vad 
gäller arbetstidsförkortning och deltidspension som inte är 
tillgodosedda. 
Bert Johansson är förvånad över motpartens hårdnackade 
linje med tanke på att stålindustrin går bra och att det fort-
sätter att peka uppåt.  
 
 Tommy Andersson, avtalsansvarig för stålavtalet.

säger: ”Nu krävs mer realistiska bud”  
 

I dag träffas parterna för kansliöverläggningar.  
– Det är inga direkta förhandlingar utan mer samtal 
och diskussioner kring redaktionella texter, säger 
Tommy. 
 

Han upplever att det inte är säkert att förhandlingarna 
avslutas före den 1 april. 
– Vi hade sista februari som ett riktmärke innan OpO 
kom in i bilden. Nu är det viktigt att parterna känner att 
det börjar bli allvar. De innevarande avtalen löper ut i 
slutet av denna månad.  
 

Arbetsgivarnas lönebud hittills har varit en bra bit ifrån 
en realistisk lönenivå för 2004, menar Tommy Anders-
son som är avtalsansvarig inom vårt avtal. 

Sociala fonden 
Nästa gång utbetalning  sker är 

12 mars kl 07.00—15.00 
 


