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Rabatt badhus 
Personalföreningen subventionerar 
entrén på badhus. Det gäller när du 
köper ett 10-kort.  
 

Tag då kvittot du fått och kom till Jbk expedition så får 
du tillbaka 80 % av pengarna kontant. 
 

Du kan få ersättning för tre häften under året. 

Ledighet under Påskhelgen 
4 skift,  
ledigt Långfredag 06.00  
till annandag påsk 22.00 
 

3 skift,  
ledigt skärtorsdagen 22.00  
till annandag påsk 22.00 
 
2 skift,  
ledigt skärtorsdagen 22.00  
till annandag påsk 22.00 
 
Tidigare fanns det en lokal tillämpning hur man skall 
hantera arbetstidsförkortningen. Nu följer företaget 
det centrala avtalet som säger: 

Sommartid 
Natten mellan lördag 25/3 och söndag 
26/3 går vi ifrån normaltid till sommar-
tid, vilket gör att nattskiftet förkortas 
med 1 timme.  
 

Det innebär den som jobbar nattskiftet gör 7 timmar 
och får betalt som om man jobbade 8 timmar  
 

Helt enkelt, ingen förlorar något när man går över till 
sommartid. 

Det överenskomna schemat utgör ordinarie arbetstid. 
 

            Om ledighet då infaller på tid som även  
         annars skulle varit ledig, exempelvis  
         infallande helgdag måndag – fredag,  
         berättigar detta således inte till någon  
         ytterligare kompensation. 

Sommarvikarier 
Företaget har avsikten att man ska visstidsanställa ett  
antal sommarvikarier till sommaren.  
 

Huvudsyftet är att kunna bedriva produktion på olika 
avdelningar lite längre under huvudsemestern. 
 

Företaget kommer även ta in några feriearbetare samt 
sk ”sommarbarn”, dvs ungdomar mellan 16-18 år.  

Huvudsemester 
Det är nu förhandlat när huvudsemestern skall vara 
på de olika enheterna. 
 

På PSC Nordic är det som vanligt 2 semesterperioder 
och verksamheten stannar 3 veckor.  
 

Degerfors Stainless har investeringar som görs under 
semestern och har stopp under 5 veckor, vissa delar 
kommer däremot att köras  
 

Inom varmplåt är avsikten att man på de olika  
avdelningarna ska köra produktion olika under  
huvudsemestern. 
På varje avdelning görs det upp en semesterlista hur 
varje person vill förlägger sin semester. 
 

Så här ser huvudperioderna ut 
 
 
 
 
 
 
 
De röda veckorna ovan är avsikten ingen produktion 

Våra släpkärror 
Vi har fortfarande dubbdäck på alla kärror, 
men vi kommer under vecka 14  att sätta på  
sommardäck på alla våra släpkärror. 

Jbk exp 
Mellan 27 - 30 mars är det ingen bemanning på Metall, 
Anette är med i slutförhandlingarna om löneavtalet i 
Stockholm.  
 

Rasmus och Ann-sofie är i England på fackliga 
koncernmöten. 
Vid akuta situationer använd telefonen så 
kommer vi att ringa upp så fort det går. 

Årsmöte Avd 19 
Avdelningen har sitt årsmöte Tisdag 28 mars 
kl. 14:00 på Karlskoga Folkhögskola.  
 

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2016 är några 
av punkterna på dagordningen som ska avhandlas.  
 

Medverkan från Expo som informerar om det politiska 
läget i riksdagen och hur det kan komma att påverka 
fackrörelsen i framtiden. 
 

Alla medlemmar är välkomna att medverka på mötet. 

Halva semesterdagar 
Det har funnits ett lokalt avtal där vi som Metallare 
kunnat tagit ut halva semesterdagar. 
Från 1 April kommer vi att följa semesterlagen och det 
lokala avtalet gäller då inte längre. 

Enhet Huvudsemester

PSC‐Nordic 28 ‐ 29 ‐ 30 ‐ 31 ‐ 32

Dfs Stainless 28 ‐ 29 ‐ 30 ‐ 31 ‐ 32

Varmplåt 29 ‐ 30 ‐ 31 ‐ 32 ‐ 33


