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NY JBK försäkring 
Från 1 Juli 2011 har alla medlemmar 
inom JBK en ny försäkring som heter  

Allriskförsäkring.  
Allrisk kallas ibland drulleförsäkring 
och gäller när du har otur och den 
vanliga hemförsäkringen inte täcker. 
 
Allriskförsäkring  
Den täcker i korthet plötslig och oförutsedd händelse 
med dina saker. Exempelvis ger den ersättning om du 
tappar din mobil, smycken eller glasögon.  
Den gäller alla i din familj som är mantalsskriven på 
samma adress, och den gäller dygnet runt,  
Den täcker skador upp till 40.000 kr och har en själv-
risk på 1.500 kr. 
 
Om du redan har allrisk 
De som idag privat betalar för Allriskförsäkringen i 
Folksam kommer nu att få en möjlighet att teckna en 
annan tilläggsförsäkring som heter ”Allrisk extra”,  
Den som vill ha mer information om den försäkringen 
kan kontakta Johan Hedström eller läsa om den på 
folksam.se. 

JBK förmån  
Alla medlemmar har nu möjlighet till en 
kostnadsfri försäkringsgenomgång med 
Folksams Kennet Svensson som  
kommer att finnas tillgänglig för att 
hjälpa till med olika  försäkringsgenomgångar.  
 
Kennet kommer att finnas på JBK vissa dagar där 
man kan boka sig för en försäkringsgenomgång eller 
också bokar man Kennet direkt för ett hembesök och 
sitter vid sitt eget köksbord och där tillsammans med 
övriga i familjen går igenom sina försäkringar. 

Nya OB ersättningar  
 
 
De nya ersättningarna 
som gäller från 1 Juni 
är dessa: 
 

Ersättningar 1/6 - 2011
OB- Eftermiddag 23,00    
OB- Natt 32,52    
OB- Lördag 64,49    
OB- Söndag 90,45    
OB- Storhelg 150,54  

Övertid 41,62    
Oms.ers 16,64    

PERSONALSTIFTELSEN 
ERNST ODELBERGS  
UTBILDNINGSFOND 

 
Det är dags att söka bidrag för  

Höstterminen 2011. 
 

Fondens medel är ämnade som en hjälp till söner och 
döttrar till anställda inom Outokumpu Degerfors och 
som utbildar sig inom områden lämpade för företagets 
verksamhet. 
 

Ansökan skall vara styrelsen tillhanda senast 10 Juni. 
 

Vid frågor kan Ni höra av Er till Lennart Landö-Febring  
telefon 47238. Eller till Jbk telefon 47365 

Storslam i Metall SM bowling 
Metall SM i bowling har nu avgjorts, där Metallare från 
hela Sverige har tävlat. Från JBK hade vi sänt fem 
deltagare till tävlingen. 
 

Det blev storslam för killarna från Järnverket. 
Förstaplatsen togs av Torbjörn Viktorsson Grovplåt 
 

Järnverkskillarna ställde även upp i tävlingen med  
4-manna lag och det blev en förstaplats där med  
 

i det laget 
ingick  

 
  

Åkesson  och Viktorsson ställde även upp i 2-manna 
lag där blev man en hedersam trea. 
Järnbruksarbetarna från Degerfors  Kan - Vill - Gör 

Palle Hansen  Betlinjen
Torbjörn Viktorsson Grovplåt
Jan-Erik Åkesson Provberedning
Jan Eriksson  Grovplåt

Metall kongress 17–20 juni 
I Juni genomförs det IF Metall kongress och det är  
300 valda ombud som har rösträtt på kongressen.  
 
Det är 328 motioner som kommer att behandlas 
  
Vi har 3 deltagare med på kongressen från Järnverket 
det är Herbert Wasserfaller och Per.Olov Linder som 
är kongressombud och Bjarne Rasmussen som tillhör 
förbundsstyrelsen och ingår då automatiskt  
 
Alla medlemmar kan följa kongressen. Allt som 
händer i kongresshallen direktsänds 
nämligen på förbundets hemsida på internet. 
Via den kan du också delta i diskussionen och göra 
din röst hörd 

Chefsbyte i koncernen  
Företaget har informerat att chefen för Outokumpu 
Sverige slutar redan den här månaden. 
Det är Bo Annvik som nu lämnar företaget, vem som 
ersätter är inte känt.  
Vi tycker det är beklagligt att det sker eftersom Annvik 
har varit den enda svenska person och industralisten i 
koncernens ledning. 


