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Fackliga Kontaktpersoner 
På varje avdelning finns det idag en kontaktperson, 
och dessa kontaktmän är valda på järnbruksklubbens 
årsmöte efter förslag från respektive avdelning.  
 

Är det så att det sker förändringar under året, så utser 
Jbk-styrelsen ny kontaktman för avdelningen, självfal-
let efter förslag från olika skiftlag.  
 

Från 1:a oktober har styrelsen valt  ny kontaktman på 
Betlinjen och det är Peter Lundin. 
 

Våra kontaktmän på avdelningarna är dessa 
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Sociala fonden 
Nästa gång det är utbetalning är 22 Oktober 07.00-13.00 

Malpåse Stålverk 
När stålverket stängdes i September 2003 togs även 
beslutet att det skulle ligga i en aktiv malpåse.  
Det beslutet ändras senare till att vara en sk ”vanlig 
malpåse” , företaget har under våren beslutat att det 
skulle bli en vanlig malpåse fram till i September i år.  
Det beslutet är förlängt till mars nästa år. 
 
Vi upplever från vår sida att det inte är några särskilda 
orsaker till detta, utan enbart av praktiska skäl. 
 
Vad vi känner till finns inga förhandlingar eller köpare 
av metallurgin.  

Strategi Outokumpu 
Koncernen har idag 3 olika affärsområden och det är  
Koppar  Rostfritt och Teknik.   
Företaget har nu officiellt informerat att man har för 
avsikt att försöka sälja ut koppardelen och man har 
inriktningen att koncentrera sig på att bli ett världsle-
dande rostfritt bolag.  
 
Intressant för oss i Degerfors är om man kommer att 
satsa inom alla 7 områden på rostfritt och inte enbart 
på standard tillverkningen i Tornio.  

Obs.. Uppmärksamhet 
Den finska koncernledningen har beslutat att alla 
svenska enheter skall byta sina olika datasystem. 
  
För oss i Degerfors påverkar det även oss. 
Det kan innebära att olika barnsjukdomar kan inträffa, 
även på administrationen av våra löner.  
 

Vi vill därför uppmana alla att vara uppmärksamma 
när man får lönebeskedet som kommer i oktober, det 
kan finnas olika  felaktigheter på det.   
Kontakta då löneavdelningen så rättar dom till det. 

Om detta med Friår 
Vi får många frågor om friår. Inga beslutat finns ännu 
om detta, förslaget innebär i korthet: 
 

För att få ett friår : 
–Du och företaget skall bli överens om din ledighet. 
–Du skall ha varit anställd minst i två år 
–Företaget ska anställa en person som är arbetslös  
  (arbetsförmedlingen väljer din vikarie) 
 

Betalningsregler.  
Du får högst 621 kr/dag under de första 100 dagarna 
därefter 578 kr/dag under den resterande tiden.  
 

Exempel. En packare på Betlinjen som har en skatt på 
35% och jobbar i 5 skift och tar ett friår blir följande: 
 
 
 
 
 

För mera information titta på Ams hemsida (www.ams.se) 

Fritidsfondens båtar 
Enligt reglerna som finns angående våra båtar kan de 
endast utlånas mellan 15/5 – 15/10.  

Det innebär att de inte kan bokas längre. 

Din lön Friår de första Friår 
idag  100 dagarna därefter

Lön+OB 24 500   13 614           12 716   
Att leva på 19 925   8 849             8 265     

Johan Hedström tillbaka 
De som har haft försäkringsfrågor och fått vänta på 
hjälp kan från 19 oktober återigen komma till Metall.   
 

Johan Hedström har under 1 månad arbetat åt Fora 
som är ett bolag under SAF-LO  
Han har jobbat med information om avtalspensioner 
på alla privata arbetsplatser i Örebro län. Men han är 
tillbaka den Tisdagen den 19 oktober. 


