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Klubbmöte 

Boka upp Torsdagen den 
27 oktober kl 14.30    

 
Då har vi möte i Biosalongen på  Folkets Hus. 
 

Förutom att vi kommer att gå igenom den aktuella 
situationen i företaget har vi bjudit in två experter  
Jörgen Lybeck från Folksam och Annika Nilsson från 
IF Metall Stockholm. 
 

De här två personerna är experter på försäkringar 
och pensioner och kommer att informera om viktiga 
delar för dig: 
 

För den som närvarar på sin fritid får du 2 timmars 
lön enligt utvecklingsavtalet.  
(innebär du får ca 350-400 kr för att gå på mötet.) 

Nytt vid utlåning 
Vi har mycket problem med  saker som 
vi lånar ut. Man är inte rädd om våra 
grejerna och man känner inget ansvar. 
Helt enkelt det missköts. 
 

Vi upplever att det är många som lånar ut till vänner 
och kompisar, vilket inte är tillåtet. 

 

Därför kommer nu vaktstugan endast att lämna ut 
direkt till den anställda som har bokat.  

Vintertid – mot mörkare eftermiddagar! 
Natten till 30 oktober är det återigen  
dags att gå tillbaka till vintertid,  
 
Vid återgång till normaltid erhåller  
berörda personer lön jämte ob-ers 
för den timme nattskiftet förlängs. 

Dubbdäck på kärrorna 
Vi börjar nu byta till vinterdäck på alla våra 
släpkärror.  
 

Grundregeln är att 1 dec skall alla bilar ha 
dubbdäck. Det är tillåtet att ha vinterdäck 
på släpkärran och sommardäck på bilen, 
men inte tvärt om. 
 

Nu när vintern kommer tänk då på att när ni ställer 
ifrån er kärran dra inte åt handbromsen, för risken är 
att den fryser fast. 

Halvårsgenomgång 
Under oktober sker det en genomgång av allas löner, 
det som tidigare kallades kvartalsgenomgång. 
 

Alla kontaktombud ska då gå igenom personligen hur 
lönen ser ut just för dig. 

Telefonförsäljare 
Många av medlemmar blir uppringda av 
olika telefonförsäljare som vill kränga olika 
försäkringar till våra medlemmar. 
 

För att slippa alla dessa telefonförsäljare kan man 
ringa till Nix, på tel 020-27 70 00.  
Genom att anmäla sig dit så spärrar man telefonen 
mot samtal för försäljningar. 

Löner 
Det har nu gått tre år sedan det gjordes en faktor-
jämförelse av vårt lönesystem i arbetsvärderingen 
för våra 118 olika befattningar. 
 

Det ska ske med jämna mellanrum och därför blir 
det nu en sådan faktorjämförelse. 
Det innebär att man jämför alla befattningar i arbets-
värderingens olika faktorer.  
Utfallet kommer att innebära att några blir högre  
värderade och några mindre, och en hel del blir  
oförändrade. Är de så att man får en lägre värdering 
som gör att det blir lägre lön, då utgår omp i  
sedvanlig ordning.  
Så här är utfallet av värderingen nu: 

Hänt igen 
Kan det vara så svårt med sunt förnuft. 
Tyvärr finns det medlemmar som  
använder våra flyttkärror att transportera 
hästskit. Det är förbjudet. 
 
Tänk dig själv att du har köpt en ny säng på IKEA 
och öppnar dörren till flyttkärran och då kommer en 
stank av hästskit och det är inte rengjort alls. 
Det inte trevligt men det är faktiskt medlemmar som 
har råkat ut för detta. 
 
Flyttkärrorna är till för att transportera möbler inget 
annat. 
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