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Nya lönerna 
Vi har kommit överens med företaget om årets avtal, 
Det som fanns i lönepotten var 700 kr/mån och vi  
lägger nu ut ökningen rakt in i våra lönegrupper. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nya lönerna gäller från 1:a April.  
Kommer att betalas ut på lönen i Juni 

Fritidsfondens båtar  
i drift 15 Maj  

Personalföreningens 3 buster- 
båtar som vi har placerat  
nedanför bruksmässen kan  
börja bokas från den 15 Maj  
via intranätet.  
 
Båtarna har under vintern fått en riktig genomgång  
och båtarnas namn är Thor Oden och Freja.  
Läs mer om reglerna på intranätet  

Nationaldagen på en lördag 
När riksdagen beslöt att nationaldagen 
den 6 juni skulle vara en helgdag togs 
annandag pingst bort som helgdag.  
 
I år infaller nationaldagen på en lördag, 
vilket innebär en ökad arbetstid, eftersom annandag 
pingst alltid förr inföll på en måndag.  
 
Vi har gjort överenskommelsen på järnverket att när 
nationaldagen infaller på en lördag eller söndag skall 
man få en kompensation för den ökade arbetstiden. 
 
Det innebär att de som har en anställning på national-
dagen får extra på sitt kompsaldo med 2,18 tim. 

Tidigare Nya
Grupp AV-del Grupp AV-del

0 14 924 0 15 624
1 19 318 1 20 018
2 19 368 2 20 068
3 19 418 3 20 118
4 19 468 4 20 168
5 19 518 5 20 218
6 19 568 6 20 268
7 19 618 7 20 318
8 19 668 8 20 368
9 19 718 9 20 418
10 19 768 10 20 468
11 19 818 11 20 518
12 19 868 12 20 568
13 19 918 13 20 618

Ramavtal 
Vi för nu seriösa förhandlingar och resonemang om 
hur man kan undvika ett varsel på Degerforsorten. 
 
Det förslag som järnbruksklubben lagt kommer nu att 
granskas mer i detalj av företaget, och vi återkommer 
när det finns mer att rapportera om. 

Flyttkärra 
På förekommen anledning vill vi påpeka att den släp-
kärran som är avsedd för att förflytta möbler och 
andra stora saker inte är till för att köra hästskit i. det 
är därför vi kallar den för flyttkärra 
 
Alla normalt funtade människor borde förstå en sådan 
sak, att har någon kört skit i den och inte rengör den 
är det stora problem om den som sedan skall använ-
da den och köra t.ex. sängar, då är det kört. 
SKÄRPNING  

Skiftuppgångar 
Inom olika områden finns det en svag orderuppgång 
och det gäller inom kemtankers området, det har fått 
till följd att vi nu kommer på några arbetsområden att 
öka skiftgången. 
Det är 
Från 4 till 5 skift i Fräsen och i Hyveln samt att man 
går upp till 4 skift i plasmorna i både skepp 5 och 7. 
I övriga segment ser vi ännu ingen ljusning. 

Att tänka på: 
• Det är inte tillåtet att låna ut i andra hand. 
• Man står själv för bensinen (95-oktan) 
• Anmäl alltid skador eller fel som uppstått. 
• Du kan boka en båt i max 24 timmar. 
• Bokning kan endast ske en gång i taget som 

innebär att har man bokat ett datum så kan man 
boka igen först när det datumet har passerats. 

• Flytvästar finns i vaktstugan. 
• Till varje båt finns flytvästar (2 vuxna och 2 barn) 

 
 
 
Alla avdelningar inom Outokumpu uppmanas att bilda  
olika fem-manna lag 
 

Lagen kommer att tävla i tre grenar inom Folkets Parks 
område 
 
 

Fotbollsturnering 
 

Sumobrottning 
 

 Yx - kastning 
 

Grenar 


