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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 21 Augusti  Preliminärt 
 

För kvitton som är tillhanda senast  
Torsdag 20 Augusti. 
 
Viktig! 
När kvitto lämnas var noga med att det står ditt 
namn och personnummer på kvittot . 
Annars så kan vi ej betala ut pengar. 

JBK under semestern 

Vi har ingen bemanning på JBK under 
veckorna 28-30.  
 

Sker saker inom koncernen så uppdate-
rar vi vår hemsida med aktuell information.   
 

Trevlig semester önskar personalen på JBK. 

Kräftfiske ”vid Agsjön” 
Personalföreningen har nu med fiskerikommittén  
bestämt att kräftfisket endast är vid ett tillfälle detta 
år.  
 

Datum:  21 Augusti  
Kl: 13:00 21:00 
 
 

För att vara med på utlottningen av fiskeplatser ska 
anmälan göras senast 14 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. 

Timekey 
Företaget har valt att ändra behörigheter när det  
gäller loggning i timekey. Vi fackliga på de olika  
orterna har diskussioner med företaget gällande 
detta.  Det har och kommer ställa till en hel del och 
skapa en hel del extra arbete.  
 

Orsaken är att det på något ställe har missköts och 
nu straffa alla. Känns som man inte litar på  
medarbetarna. 

Familjedagar i Jungfruboda 
IF Metall avdelning 19  
Välkomnar alla medlemmar med 
familj  till Jungfruboda för Fiske i 
tre sjöar samt aktiviteter  
vid stugan.  
 

Det bjuds på korv och kaffe. 
Avdelning 19 står även för fiskekortet dessa dagar. 
 

Detta sker : 
 

Lördag 29/8 och Söndag 30/8. 
 
Start lördag klockan 12:00 
 

Vägen är skyltad från Lokavägen 205. 
 

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

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

Zalaris 
Har fått till oss från annan ort att en medlem vid  
föräldraledighet ej fått full semester. Detta för att  
zalaris ej haft alla uppgifter gällande barnet. 
Föräldraledighet är semestergrundande.  
 

Vi har lyft detta med HR då detta är deras ansvar att 
förmedla till Zalaris. 

Omorganisation inom Lp 
Liam Bates har utsetts till President, Long Products, 
med omedelbar verkan. 
Han kommer även att ansvara för Sales and  
Marketing. 
 

En ny ledningsgrupp för affärsområdet Long Products 
har bildats för  att driva den här förändringen.  
Den nya ledningsgruppen kommer bestå av fyra  
befattningar: Chief Operating Officer,  
Vice President, Business Controlling och Head of  
Sales & Marketing. 
Olle Källgren och Mats Benson kommer ha sina  
befattningar kvar. 
 

Företaget har beslutat att accelerera den pågående  
strategiska översynen genom en rad nya åtgärder för  
att fastställa den optimala långsiktiga verksamhets-
mixen för affärsområdet samt avsevärt förbättra 
finansiella resultaten. 
 

Vi ser positivt på detta men samtidigt lite oro i vad 
företaget menar med ”accelerera den pågående 
Strategiska översynen”? 
 


