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Sommaröppet på avd 19 Östra Värmland 
Avdelningen i Karlskoga har öppet vecka 26-32. 
Måndag - Fredag 8.00-12.00 
 
IF Metalls a-kassa 
Telefontid vecka 27-32  
Måndag-fredag  09.00-12.00 

JBK under semestern 

Tors- och fredag vecka 27 är JBK 
expedition stängd. 
 

Vi har ingen bemanning på Jbk under 
veckorna 29-30.  
 
Sker saker inom koncernen så uppdaterar vi vår  
hemsida med aktuell information.   
 

Trevlig semester önskar personalen på JBK. 

Löneavtal 2019 
Årets lönerevision är nu klar det blev 619 kronor som 
läggs på AV-delen.  
 

Den nya snittlönen ligger nu på 30 441 kronor . 
 

Höjningen kommer att gälla ifrån 1april 2019 och  
den kommer att betalas retroaktivt från april månad.  
 

Målsättningen för företaget är att det betalas ut på 
augustilönen.  
 
Det kommer att vara många rader på lönespecen, 
men har man några frågor så är det till Zalaris man 
ska vända sig till  08-56 48 889. 
 
Löneprojektet som vi sitter med företaget kommer att 
fortsätta.  
 
 

 

Antal anställda 
Vi var 30 juni 427 Metallare på nedanstående 
avdelningar, fördelat på 390 män och 38 kvinnor. 

Kräftfiske ”vid Agsjön” 
Personalföreningen har nu med fiskerikommittén  
bestämt att återgå till gamla sättet med kräftfisket. 
Med det menas två datum , båt eller landplats söker 
man hos  Dan eller Palle. 
 

Personalföreningen arrangerar utlottning till kräftfiske 
i Agsjön.    
 

Datum:  23 Augusti och 6 September. 
Kl: 15:00 21:00 
 

För att vara med på utlottningen av fiskeplatser ska 
anmälan göras senast 16 augusti  och 30 augusti 
till : 
Palle Hansen 47199 el. Dan Larsson 47 535. 
 
 

Personalföreningen kommer sedvanligt att se till att 
alla som är på fiskeplatserna får grillad hamburgare 
eller korv samt godis till barnen. 

Sommarpresent 
Vi har inskaffat en sommarpresent till alla 
medlemmar i JBK. 
 

Från och med 1 Juli t.om 2 Sep. hämtas  
personligen på JBK expedition. 

Badtunna 
Personalföreningen har fattat ett beslut att ta bort bad-
tunnan i Lia pga. den är otjänlig och trasig. 
 

Inga beslut om hur det kommer att se ut 
i framtiden med tunna i Lia är ännu 
tagna.  
 

Är det så att man vill bada tunna i Lia 
så har  vi den mobila badtunnan. 

Händer  ”Under semestern” 
Om du har skadat dig under semestern är 
det viktigt att du sparar alla kvitton för de 
utlägg du haft och när du kommer tillbaka 
kontaktar du Ann-Sofie 47290. 
 
Du kan även vid andra försäkrings-
ärenden vänder dig direkt till Folksam  
på telefon 0771-960 960. 

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


