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Ledigheter vårens Helger 

 
 

I år inträffar Annandag Pingst måndagen 28 maj. 
Enligt arbetstidsschemat är denna dag en vardag 
och således en arbetsdag.  
 

De som arbetar 3-skift börjar med Fm-skiftet på  
måndagen (annandag pingst) 

De som arbetar 4-skift är lediga från fredag kväll och 
börjar med Fm-skiftet på måndagen. 

 
 

Den 6 juni är i år är på en Onsdag och 
räknas som en lätthelg, de som går  
4-skift jobbar denna dag. 
 

Alla som har en anställning på national dagen får 
extra på sitt kompsaldo 2 tim 18 min. 

 
 

I år inträffar valborgsmässoafton på en måndag och 
första Maj på en Tisdag. 
 

I arbetstidsschemat är det storhelg från måndag 
kväll 22 till Tisdag 22. Samtliga är då lediga utom för 
de som arbetar 5-skift. 

 

 
Den dagen infaller  i år torsdagen den 17 Maj och 
räknas som en vanlig söndag med avseende på  
ledigheter och vilken Ob-ersättning man skall ha. 

- - - - - - - - - -  

Riksdagen har tidigare beslutat att Annandag Pingst 
skall upphöra att vara helgdag. Nationaldagen blev 
då istället en helgdag. 

Hallå där ! 
Vi har fått till vår kännedom att olika saker  
i personalföreningen maskiner lånas ut i  
andra hand och att man dessutom tar  
betalt för detta.  
 

Det finns även personer som använder  
våra saker för att sedan yrkesmässigt  
utföra olika jobb och sedan ta betalt för det.  
 

Detta är inte okej,  
Kommer vi på någon blir de berörda individerna 
omedelbart avstängda för vidare användning av  
personalföreningens saker,  
 

Det här gäller även de personer som i sin tur bokar 
upp maskiner till de som är avstängda.  
Personalföreningen ser väldigt allvarligt på detta och 
kommer att hålla kontroll på detta framöver.  
 

Maskinparken är till för medlemmarna i föreningen och 
inte för yrkesmässigt bruk och snikna personer. 

Omställning 
I årets centrala avtal drev arbetsgivarna igenom att 
det skulle ske en mycket radikal förändring hur det 
skulle fungera med omställningsersättningen, tanken 
var att de istället skulle införa ett helt nytt system. 

Vi har nu överenskommit med företaget att vi inte gör 
några ändringar och fortsätter att använda det tidigare 
systemet. 
De övriga klubbarna inom företaget gör motsvarande. 

Otroligt men sant ! 
En person på företaget skulle låna en 
släpkärra, när individen kommer till  
vakten avkrävs han på avgiften 20 kr samt 
får även en förklaring hur regelverket är. 
 

Vad händer ?  
 

Personen tycker det är för dyrt, avbokar kärran, och 
bokar istället en ved klyv som står på en egen kärra, 
eftersom då behöver han inte betala någon avgift. 
 

Personen gör ett idogt arbete med att ensam lyfta ned 
vedklyven från kärran och åker sedan iväg mycket 
glad i hågen han sparade faktiskt hela 20 kr.    

  (kommentarer äro överflödiga)  

Förslagsverksamheten 
I det avtal som vi har med förslagsverksamheten skall 
det utbetalas en förseningsavgift till de som har lämnat 
ett förslag om det inte har behandlats inom en viss tid. 
  
Förslagskommittén har nu gått igenom alla de förslag 
som har inkommit och funnit ett antal som inte har  
behandlats i tid, vi är nu överens med företaget att 
detta skall åtgärdas. 

Kvartalsgenomgångar 
Under april sker det en genomgång på avdelningarna 
om alla personers löner, och då går man igenom om 
varje person har rätt lön, varje kontaktman har som 
uppgift att prata med alla medlemmar och stämma av 
situationen innan man gör klart hur det ser ut. 

Personalläget 
Antalet Metallare som vi just nu har anställda är 403 
personer därav 2 visstidsanställda, och vi har inga 
resonemang eller förhandlingar om förändringar. 


