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Ingen delpensionslösning 
I de resonemang vi haft med företaget  
säger nu företaget att någon delpension 
inte kommer att införas i nuläget.  
De vill först om något år ta upp den diskussionen.  
 

De tror inte det är en bra ide med delpension i det 
här läget vi har. 

”Tipstävling” 4-frågan  
Vi har under Januari en tipstävling, där vi kommer att 
lotta ut en matkorg till en av de som lämnat rätt svar. 
 
Vi lottar även ut den nya Skagernboken bland dem  
10 som lämnat rätt svar. 
 

De första 100 personerna som sänt in ett svar kom-
mer att få en speciell JBK T-shirt.  

Sista inlämningsdag till JBK är Fredag 30 Januari 

1 x 2

1 Om man blir arbetslös hur mycket extra 
skatt får man då enligt Alliansregeringen 14 kr 143 kr 1 430 kr

2
En medlem på 41 år som mister jobbet har 
en fallskärm som kallas AGB.                         
Hur mycket utbetalas i ersättning.

26 900 kr 16 900 kr 1 690 kr

3 Om man har en lön + OB på 25000 kr. Vad 
får man i A-kassa. 22 960 kr 14 960 kr 18 960 kr

4 Om man blir arbetslös och får A-kassa  Vad 
är högsta ersättningen man kan få 14 960 kr 18 960 kr 18 960 kr

Försäkringar 2009 
Som en medlemsförmån för våra medlemmar på  
järnverket har alla nedanstående försäkringar som 
JBK betalar avgiften för: 
 

• Hemförsäkring      (+ en reseförsäkring) 
• Sjukförsäkring      (Gäller efter 3 månader) 
• Fritidsförsäkring   (Skador utanför jobbet) 
• Sjuk /efterlevandeförsäkring (fd Gruppliv) 
 
Har man någon i familjen försäkrad så sker det via 
ett löneavdrag och avgifterna för dessa är följande: 

Telefonförsäljare 
Vi råkar ständigt ut för att många av 
våra  medlemmar blir uppringda av 
olika telefonförsäljare som vill kränga 
olika försäkringar till våra medlemmar. 
 

För att slippa alla dessa telefonförsäljare kan man 
ringa till Nix, på tel 020-27 70 00.  
Genom att anmäla sig dit så spärrar man telefonen 
mot samtal för insamling, marknadsföring och  
försäljningar. 

2009
Sjuk och efterlevande   94.00 kr 
Fritidsförsäkring   39.50 kr 
Barnförsäkring  per barn   80.00 kr 

Skilda pensionslösningar 
När företaget informerade alla fackliga i koncernen att 
nu för första gången tänker man inte säkerställa  
ålderspensionen för de man erbjuder förtidspension. 
 

Det vi vet nu är att det enbart gäller för Metallare. 
 

Om man tar företagets pensionserbjudande innebär 
det följande påverkan för ålderspensionen: 

Det innebär att Tjänstemännen har en betydligt bättre 
pensionslösning än Metallare, och samtidigt pratar 
man om allas lika värde och ”One Company”.  

Inga förhandlingar  
Det finns inga förhandlings tillfällen angående varslet 
under den närmaste månaden. 

Respektera de äldre 
Varje gång vi har pensionsavgångar på Järnverket 
finns det personer som tycker att de äldre skall ta 
pension för att bereda plats för yngre. 
 

Det är NU speciellt viktigt att man har respekt för de 
som säger nej till företagets pensionslösning,  
Eftersom det handlar om så mycket andra saker än 
att bereda plats för yngre.  
 

Det svåra valet som finns är att det handlar om  
vilken ekonomi de äldre kommer att få resten av sitt 
liv, samt hur hela deras livssituationen ser ut. 
 

Och det handlar inte om att bereda yngre jobb.  

KLUBB/ ÅRS MÖTE 
ÅRSMÖTE 

 

Tisdagen den 03 Mars  
 kl 14.30   Folkets Hus 

 

På dagordningen bl.a 
 

⇒ Årsmötesval till JBK  
⇒ Personalsituation & Varsel  

 
Alla medlemmar välkomna.   

Metallare Tjänsteman
Född 1946 Får sänkt Blir Oförändrad 
Född 1947 Får sänkt Blir Oförändrad 


