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KLUBBMÖTE 
 

Torsdagen den 27 November 
 kl 14.30   Folkets Hus Tunet 

 

På dagordningen bl.a 
 

⇒ Skiftneddragningar mm  
⇒ Nya Löner arbetsvärdering  
⇒ Folksam expert informerar 
⇒ Göran Johnsson Stipendiet 
⇒ Övrigt aktuella frågor 

 
 
 
 

Alla medlemmar välkomna.   

Ersättning utgår 
med grundlön enl 
utvecklings avtalet 

>OBS<   

Klubbmötet är flyttat till Tunet  Folkets Hus   
Eftersom vi tror det blir ett stort deltagande  
på grund av det aktuella läget på järnverket 

JBK har fått Johnsson-utmärkelsen  
 
I dag har vi alla Järnbruksarbetare vid Degerfors  
Järnverk anledning att sträcka på oss.  
Vår kamp för att rädda järnverket och få en ny  
framtidsproduktion har fått pris.  
Det är förre Metallordföranden Göran Johnsson som 
delat ut ett stipendium till JBK på 150 000 kronor. 
 
Det är klart att vi som klubb har all anledning att vara 
både stolta och rörda. Det här är alla medlemmars 
pris. För utan de anställdas arbetsmoral, insikt och 
kraft att kämpa vidare hade det aldrig lyckats att  
rädda jobben, varken år 1993, eller som nu i en  
specialisera produktionen för att bli världsledande på 
varmvalsad plåt. 
 
Vårt nästa mål är att få ett Teknikcollege till  
Degerfors. Det är nödvändigt om vi på sikt ska kunna 
trygga behovet av yrkeskunnig arbetskraft vid  
Degerfors Järnverk och vår region för att utveckla fler 
arbetstillfällen 
 
Än en gång: Tack alla för ett fantastiskt fint arbete.  
Det har varit en slitsam och stökig tid för alla.  
Men i dag fick vi beviset att det lönar sig att kämpa för 
industriarbete och för en bygds överlevnad. 

Juryns motivering lyder 
 

”Järnbruksklubben i Degerfors 
visar att det finns alternativ till  
nedläggning och att det med  
kloka och starka fackliga insatser 
ibland går att rädda kvar  
produktionen på en ort.” 
 

Klubbens arbete innebär att över 500 jobb  
räddats och motbevisar samtidigt alla dem som hävdat 
att basindustrin hör till en förfluten tid.  

De visar att vi i facket aldrig kan ta företagets  
beräkningar för givna utan ständigt måste  
ifrågasätta och kontrollera fakta. 

Vi ska sätta fingret på de svaga punkterna och lyfta 
fram alternativ som utvecklar och inte  
avvecklar industrin. 

Klubben i Degerfors och alla dess medlemmar, ja hela 
bygden, ska gratuleras till detta arbete och sporras att 
arbeta vidare i samma anda. 

Järnbruksklubben tilldelas 150 000 kr för sina otroligt 
fina insatser”. 

Investeringar 
I mitten av december kommer företagets styrelse att 
besluta hur det kommer att bli med investeringarna. 
  

De signaler som vi har är att man inte har en avsikt 
att ändra på den inriktning man har nämligen att man 
skall göra fortsatta satsningar på specialprodukter och 
där vi i Degerfors ingår. 
 

Det vi upplever kan ske, är att investeringar som  
enbart har att möta en ökad volymtillväxt kan flyttas 
fram i tiden, men att de strategiska investeringarna 
kommer att fortsätta. Men situationen nu handlar om 
hur det ser ut på marknadsläget.  
Allt kommer att handla om konjunkturen och hur 
finanskrisen kommer att utvecklas. 

Bilden visar tidigare konjunkturer och varsel 


