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Företagets projekt ”F”  (fox) 
Koncernen har sedan ett antal år tillbaka 
gjort kraftiga förluster. 
 
 
 
 
Redan i November förra året signalerade företaget att 
antalet tjänstemän var för många i jämförelse med 
andra stålföretag. De kallade det för projekt Fox 
 
Idag har därför företaget presenterat sina åtgärder för 
att bli bäst inom stålvärlden. 
De räknar med att dessa neddragningar kommer att 
sänka kostnaderna med totalt ca 25 miljoner Euro.  
 
I Sverige är det 80 personer och för Degerfors del är 
det 14 tjänstemän. 
 
Vi tvivlar på att dessa åtgärder inte kommer att räcka 
för att komma tillrätta med företaget ekonomiska  
Situation.  Vi är oroliga för att vidtagna åtgärder inom 
koncernen inte är tillräckliga, och vad sker då i nästa 
steg. 

Övertalighet PSC-Nordic 
I den omstrukturering som nu kommer att ske inom 
Psc Nordic kommer vi att genomföra förhandlingar om 
personalneddragningar. Antalet är inte klart men det 
kommer att röra sig om mindre än 10 personer. 
 

Vi skall under de närmaste veckorna ha förhandlingar, 
om bemanningen och avsikten är att vi skall följa Las, 
med ”sist in, först ut.” 
 

Vi är samtidigt mitt inne i nyanställningar på de olika 
enheterna inom järnverket. Vi har nu tillfälligt slagit 
stopp på några av de fortsatta rekryteringarna i avvak-
tan på hur förhandlingarna inom Psc-Nordic går.  
 

Vår avsikt är att de personerna som blir övertaliga på 
PSC Nordic skall erbjudas jobb till de vakanser vi har 
inom övriga järnverket. 

JBK tävling 
Vi kommer att lotta ut 5 jbk paraplyer och 2 JBK jackor 
till de som svarar rätt på denna vår-tävling. 
 

Tre personer möts på en restaurang, det var herr Röd 
herr Blå och herr Vit. 
De hade skjortor i olika färger och som inte passade 
med deras namn. Färger på skjortorna var röd blå och 
vit 
 
 
 
 
 

Herr blå säger. Har ni lagt märke till att vi har olika 
färger på våra skjortor och som inte harmoniserar med 
våra namn. Han med vit skjorta säger, ja herr blå du 
har alldeles rätt. 
 

Vilken färg på skjortorna hade de olika personerna  
Rätt svar skall vara insänt till JBK senast 15 April 

Stamkvist 
Personalföreningen har inskaffat en kraft-
full stamkvistare som kan bokas via intra-
nätet från 7 April.  
Den skall användas för att kvista träd eller 
att beskära fruktträd mm. 
 

Den tankas med oljeblandad bensin. som 
finns i personalföreningens förråd. 
 

Den är 2,7 meter lång hoppfälld och kan 
förlängas automatiskt till 3,9. 
Man kan bli tvungen att även boka en 
kärra för transport av stamkvistaren. 

Resa Ullared 
Personalföreningen gör återigen en resa till Ullared 
  
                    Lördagen den 28 Maj.  

Avresa sker från Medborgarplatsen 06.00  
Hemresan sker kl 17.00 från Ullared 

 

Personalföreningen bjuder på resan samt en frukost-
fralla på nedresan. 
 

Anmälan sker till Ann-Sofie Larsson tel 47 336  

Op. Resultat 2010 2009 2008
€ miljoner -83    -441    -68    

Båt på trailer 
Vår buster båt Oden ligger på trailer, det gör att man 
kan använda en båt i en annan sjö än Möckeln. 
Den kan bokas via intranätet från 7 April 

-Ny regel-   Utlåning 
På grund av att medlemmar inte skall 
råka ut för en förmånsbeskattning när 
man lånar saker är vi tvungna att ta ut 
en avgift på 20 kr när man lånar släpkärror och båtar  

Det gäller från 11 April 

Påskhelgen 
Ledigheterna under påsken är för 4 skiftare, 
lediga Långfredag 06.00 till annandag påsk 22.00. 
 

I Grovplåtverket har man ändrat arbetstiden under 
påskveckan och man står still under vecka 16, och det 
är därför ingen produktion då den har blivit flyttad till 
helgen vecka 13 och vi har överenskommit om andra 
regler. 


