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Aktuellt inom Koncernen 
Företagets koncernledning har nu informerat om ett 
åtgärdspaket i detta läge är det förändringar som  
kommer att ske inom dessa områden: 
 
Långshyttan med 275 anställda.  
De tillverkar idag ca 30-40.000 ton, de skall nu ta sitt 
stål från Tornio istället för Avesta,  
Den nya inriktningen blir att göra enklare produkter för 
att få upp volymerna.  
Vi tycker det är en konstig inriktning eftersom det är 
på de svårare kvalitéerna man tjänar pengar, inte på 
standardstål.  
 
OSTP 
Det är koncernens rörbolag med 975 anställda i sex 
länder. De tillverkar idag ca 40-60.000 ton.  
Det skall nu bildas ett nytt företag med en italiensk 
ägare, och de förvarnar om att det skall göras kraftiga 
omstruktureringar. 
 
Så här ser koncernens produktionsstruktur ut nu: 

Vi förstår att företaget måste göra kraftfulla åtgärder 
när resultatet under de 3 senaste åren ser ut enligt 
detta:  
 
 
 
Det är totalt 592 miljoner Euro i förlust  
(I svenska kronor motsvarar det ca 5 400 miljoner) 

Stålverk 
Sheffield 

Stålverk 
Avesta 

Kallvalsn 
Avesta 

Grovplåt  
Degerfors 

Valsade billets  
Degerfors 

Kv Torshälla  

Gjutna billets 
Sheffield 

Stålverk 
Tornio 

Kallvalsn 
Tornio 

Rör OSTP 

Kallvalsn  
Långshyttan 

Trådvalsning 
Sheffield 

Torshälla 
Storfors 
Molkom 
Örnsköldsvik
 
Jacobstad 
 
Wildwood 
Brockville  

€ million 2010 2009 2008
Operating profit -83    -441    -68    

Sommarpraktikanter 
Det projekt som har körts med 79 ungdomar under 
järnbruksklubbens ledning har nu slutförts. 
Det har fungerat mycket bra, och många olika saker 
har blivit utförda och på ett mycket bra sätt. 
Vi skall nu göra en utvärdering under hösten för att 
sedan kunna lägga en framtida strategi hur vi skall 
hantera sommarpraktikanter nästa år. 

Personalföreningen 
Vi har för avsikt att succesivt flytta alla de saker som 
är stora som badtunna, kärror, vedklyvar mm till en ny  
uppställningsplats som ligger där gamla friskvården 
var tidigare. 
 

Vi har idag 2 båtar vid mässen och vår avsikt är att 
flytta en av dessa och placera den på en båttrailer. 
Orsaken är att många har efterlyst detta, vi ser även 
det eftersom båten Oden har vi transportabel.  
Det gör att det då bara kommer att finnas en båt vid 
mässen i framtiden. 
 

Vi sitter i förhandlingar om att inköpa en flyttkärra till, 
och om och när det blir klart kommer vi att informera 
om detta. 
 

Ny häcksax har vi skaffat och finns nu tillgänglig för 
bokning. 

Trevlig Sommar 
Eftersom detta är sista Metallaktuellt före 
semestern så vill vi passa på att önska 
alla en skön semester. 

Du har Reseskydd från JBK 
 

I den hemförsäkring som jbk har  
tecknat  för alla medlemmar  
ingår även ett reseskydd som 
innebär att du och din familj är 
försäkrade under resans första 
45 dagar.  

Försäkringen gäller i hela världen för stöld och vissa 
andra skador på ditt resgods. 
 

Även ansvars-, överfalls- och rättsskyddet följer med 
dig på resan.  
 

Om du skulle råka ut för en skada, spar alla kvitton för 
de olika utlägg som du haft och kontakta sedan Johan 
så att du kan få ut ersättning från vår försäkring.  

Johan Hedström finns på vår expedition från 1 augusti JBK under semestern 
Eftersom det händer en hel del förändringar inom  
företaget och även att det i Europa pågår diskussioner 
om sammanslagningar har vi inom Jbk en bevakning 
på det. 
 

Om det sker saker inom koncernen så uppdaterar vi 
vår hemsida med information.      www.jbk.se 


