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Företagets kvartalsresultat 
Företaget har visat sitt resultat för det första kvartalet , 
Det går bra för Outokumpu och särskilt den rostfria 
delen säger man från företaget.  
Om man gör en snabbanalys över den rostfria delen i 
företaget som har dessa 2 områden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Eftersom företaget inte redovisar hur de olika 
enheterna går ekonomiskt utan enbart dessa 2 olika 
enheterna  kan man se är att det är inom Coil,  
(det kallvalsade )som vinstökningen har varit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är däremot beklagligt att företaget inte törs visa 
aktieägarna hur resultatet ser ut inom det Långa 
området. 

Coil (kallvalsning)  
Avesta  
Tornio   
Torshälla 
Långshyttan 
Sheffield 

Special 
Kromgruva  
Rörbolaget (AST) 
Torshälla, Storfors, Molkom, 
Fagersta Örnsköldsvik 
Varmplåt  
Långa produkter 

Frågetävling MAJ 

Klockan sex slår en kyrkklocka sex slag. 

Det tar 30 sekunder från det första slaget 
till det sista. Klockan tolv slår klockan 
tolv slag.  Hur lång tid tar det? 

Svaret skall vara sänt till Metall JBK  
senast 28 Maj 

Fritidsfondens båtar 
Vi har fått in anbud för Familjebåten och den som bjöd 
högst har nu köpt den. . 
 
Vi skall nu köpa in en ny 
Busterbåt vilket innebär att vi 
kommer att ha 3 båtar 
nedanför bruksmässen. 
De tidigare 2 båtarna heter 
Thor och Freja, och den nya 
båten kommer att få namnet Oden,  
 
Enligt den riskanalys som finns angående våra Buster 
båtar kan de börjas att utlånas från den 15 Maj via 
intranätet.  
 
Läs mer om reglerna på intranätet.  
 
Att tänka på  
?? Det är inte tillåtet att hyra eller låna ut i andra hand. 
?? Man får själv se till att fylla på den bensin man vill 

använda. 
?? Anmäl alltid skador eller fel som uppstått. 
  

Sociala fonden 
Sociala fonden kommer att vara öppen  

21 Maj  mellan 08.00 –13.00 

Löneförhandlingar 
Vi har påbörjat förhandlingar angående löner för årets 
avtal.  
Samtidigt sker en stor revision över alla flödesgrupper 

Vi räknar med ett klubbmöte inom 1 månad. 

LP– Livstidspremien 
LP eller Livstidspremien är avtalet som startade 1998 
med 0,5% av din inkomst.  
 

Avtalet innebär att företaget skall 
avsätta en pensions premie till dig, 
som gör att du antingen kan sluta 
tidigare och utlösa en förtids 
pension eller använda det efter din 
ålderspension.  
Från år 2006 blir avsättningen 4 %. 
(se tabellen ) 
 
Företaget betalar in den intjänade premien till Fora. 
Och de förmedlar därefter dina pengar till pensions 
förvaltaren som du har valt för SAF-LO Avtalspension. 
 
Exempel 
Om du har en månads 
lön på 20.000 kr så 
avsätts varje månad. 
 
På dessa pengar får du ränta och därför är det viktigt 
att du valt en förvaltare som har hög ränta och låga 
avgifter. 
( ta hjälp av Johan Hedström för råd om pension)  
 
Om du arbetat full tid sedan 1998 och idag har en 
inkomst på 20.000 kr/mån är ditt pensionskapital ca 
37.000 kr.  

Du kan själv räkna ut detta på vår hemsida  

År %
1998 0,50   
1999 1,00   
2000 1,50   
2001 2,10   
2002 2,70   
2003 3,30   
2004 3,30   
2005 3,65   
2006 4,00   

2004 3,30   660  
2005 3,65   730  
2006 4,00   800  


