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Ledigheter vårens Helger 

Pingst 

I år inträffar Annandag Pingst måndagen 
9 juni.  
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. 

- - - - - - - - -  

Riksdagen har tidigare beslutat att Annandag 
Pingst inte är helgdag.  

Nationaldagen blev då istället en helgdag. 

Nationaldagen 

Den 6 juni är på en fredag 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 och 18 min. 

1 Maj 
I år inträffar valborgsmässoafton på en  
onsdag och första Maj på en torsdag. 
 

I arbetstidsschemat är det storhelg från  
onsdag kväll 22 till torsdag 22. Samtliga är lediga 
utom de som arbetar 5-skift. 

Kristi himmelfärdsdag 
Den dagen infaller torsdagen den 29 Maj  
den räknas som en vanlig söndag med  
avseende på ledigheter och vilken  
Ob-ersättning man skall ha. 

Påskhelgen 
4 skift, ledigt Långfredag 06  
till annandag påsk 22. 
 

3 skift, ledigt skärtorsdagen 22  
till annandag påsk 22. 

Buss Ullared 
Personalföreningen ordnar en bussresa till 
Ullared, avsikten är att du eller respektive 
kan åka, (en biljett per anställd). 
 

Avresa sker från Medborgarplatsen  
Lördag den 24 maj. kl 06:00. 

Hemresan sker kl 17.00  
 

Vi stannar på vägen ner för en frukostfralla 
och kaffe. Busskostnad/frukostfralla står vi 
för. 
 

Anmälningsavgift på 100 kr som du får tillbaka när du 
kliver på bussen.   

Anmälan senast 10 maj  
till Ann-Sofie Larsson, tfn 47 336 

Centrala avtalet 2014 
Vi kommer i slutet av Mars att påbörja 2014 år löne-
förhandlingar. 
Det centrala avtalet gäller från  
1 April och är ett treårsavtal.   
  
Lönepott för 2014 är  
 
 

 

Pottens storlek beror på hur företagets lönesnitt ser ut 
den 31 Mars.      (Lönesnitt * 1,7 % = Lönepott) 
 
Därefter skall lönepotten fördelas ut i lönesystemet. 

År Pott

2013 1,70%

2014 1,70%

2015 1,90%

Nya OB ersättningar  
Enligt centrala avtalet är det ökningar på  
OB och övertidsersättningarna från  
1 April och de är dessa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övertidsersättningen = 44,63 kr/tim 

Eftermiddag 24,65    

Natt 35,89    

Lördag 69,10    

Söndag 96,92    
Storhelg 161,31  

OB-ersättningar
OB Månad

2-skift 1 153  

3-skift 2 728  

4-skift 4 471  

5-skift 6 744  

Träningsverket 
Företaget och personalföreningen 
kommer nu att göra en ordentlig 
uppfräschning och utbyte av alla 
träningsredskap i vårt träningsverk.  
 
Avsikten är att all ny utrustning 
skall vara på plats under våren. 

Månadens erbjudande: 
Med ditt medlemskort får du rabatt 
när du bokar personbiljetter eller 
resa med bil/husbil/ släp eller mc.  
 
Stena Line ger dig bra sjöpriser när 
du ska resa till Danmark, Tyskland eller Polen och 
även vidare ut i Europa. 
IF Metallkortet är ett medlemskort för medlemmar, 
laddat med förmåner och rabatter. 


