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Byggställning och Kärra  
Mikael Andersson på Långa Produkter 
blev den som blev dragen av Daniel 
Blixt.  
 

Ny mat och städ leverantör. 
Företaget sitter och ser över en ny leverantör av städ 
och restaurang ansvarig. Det förs diskussioner om 
hur betalning ska kunna genomföras här i Degerfors.  
Den nya leverantören heter ISS och när det gäller 
maten så jobbar de från råvaror till färdig mat inga 
halvfabrikat. 
Det är samma leverantör men det är olika personal 
inom de olika områdena. 

 
 
 
 
 
 
 

Förändringar kommer inte att ske förens november. 
Man kommer inte kunna använda innestående 
pengar från Amica/Fazer till ISS så ni bör tömma de 
mat kort ni idag har. 

Sociala fonden 
Sociala fondens syfte är att hjälpa till att ta en del av 
kostnader för ex sjukvård, glasögon mm. 
 

För utbetalning av glasögon ska speciell lapp lämnas 
in, finns att få på JBK. 
 

Nästa utbetalning av kvitton planerad till  
Fredag 26 Juni Preliminärt 
 

För kvitton som är tillhanda senast  
Torsdag 25 Juni 
 
Viktig! 
När kvitto lämnas var noga med att det står ditt 
namn och personnummer på kvittot . 
Annars så kan vi ej betala ut pengar. 

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 Palle 47199. 
 
Du kan även vid andra försäkringsärenden vänder dig 
direkt till Folksam på telefon  
0771-960 960. 

Midsommar 
Vi på JBKs expedition vill önska er alla  
Trevlig Midsommar.  
 

Ingen sommarpresent  
delas ut 2020. 

Familjedagar i Jungfruboda 
IF Metall bjuder in till familjedagar 
med fiske lördag 5/9 och söndag 
6/9. 
 

Alla medlemmar med familj är välkomna till  
Jungfruboda för Fiske i tre sjöar samt aktiviteter vid 
stugan.  
 
 

Start lördag klockan 12:00 
 

Vägen är skyltad från Lokavägen 205. 
 

Anmäl er till avdelningen på  
Telefon: 0586- 72 11 80 
 

Karlskoga Cykel och Motor är med och sponsrar. 
 

Ståltullar 
Outokumpu och SSAB deltar i europeiska nödsamtal 
om stål - Jättarna uppmanar EU att skärpa  
import-begränsningarna. 
 

Europeiska stålproducenter är ”djupt besvikna” över 
EU:s förslag om att begränsa stålimporten. 
 

De europeiska stålföretagen uppmanar Europeiska  
unionen att öka sina föreslagna åtgärder för att  
begränsa stålimporten för att bibehålla europeiska  
stålproducenters livskraft. 
 

”Den europeiska stålindustrins överlevnad är under 
ökande och allvarlig risk eftersom EU-kommissionens 
förslag till skyddsåtgärder inte tar hänsyn till den  
kraftiga kollaps i efterfrågan efter koronapandemin. 
 

Efterfrågan på stål i EU-länder har minskat med 50 %  
under effekterna av coronavirus sedan mars. 
 

Dessutom bör den tillfälliga överföringen av tullfria 
kvotandelar och användningen av ländernas egna 
kvoter för att öka stålimporten förhindras. 
 

Outokumpu noterar att andelen europeisk  
stålimport toppade i slutet av förra året, då importen 
stod för en tredjedel av den europeiska stålbehovet.  
 

I januari-mars uppskattade företaget att andelen  
import var 29 procent och att importen ökade, särskilt 
från Indonesien 
 


