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Sociala fonden 
Nästa utbetalning av kvitton  är planerad till  
 

Tisdag 15 juni Preliminärt. 
 

För kvitton som är tillhanda senast  
Måndag 14 juni. 

SVT 
17 juni kommer SVT att vara på verket och 
spela in ett reportage om Outokumpu  
Degerfors.  
 

Detta är material till DIF filmen som är under produktion. 
Företaget kommer att ge mera information om detta på 
one´t. 

Vakten 
Företaget är i slutskedet med vaktbolaget 
Avarn.  
Ingen av våra nuvarande kollegor väljer 
att följa med över, av den anledningen 
kommer vi få en övertalighet. 
 

Med det så kommer det att läggas ett  
varsel på fem befattningar.  
 

Vi för också diskussioner om övertid med företaget. 

Hörselkontroll 
Vi har fått till oss att det är dålig uppslutning för hörsel-
kontroller. 
 

Rekommendation är att man tar till var på tillfället. 
Detta för att om man i framtiden får hör-
selproblem så är det audiogrammen som 
används för att utvärdera hörselskadan 
bla. 
 

Om du har frågor om din tid för hörsel-

Personalföreningen 
Från och med 1 juli kommer personalföreningen inte ta 
emot några kontanta pengar vid hyrning av ex. kärror. 
 

Enbart swishbetalning kommer att 
fungera från 1 juli. 
 

Detta av två anledningar : 
vi har tidigare nämnt att personalföreningen får betala 
för kontantbehandling till banken.  
Den andra anledningen är att Avarn inte vill arbeta med 
pengahantering. 
 

Hur uthyrning av personalföreningens saker kommer att 
ske i framtiden på helgerna när vakten är  
obemannad arbetar vi på och återkommer med  
information. 
 

JBK´s hemsida 
Vi har varit i kontakt med ett företag som ska hjälpa oss 
att modernisera och mobilanpassa vår hemsida. 
 

De kommer även att se över personalföreningens  
bokningssystem. 
 
 

IF Metall 
7 juni presenterades regeringens utredningar om  
trygghet, omställning och anställningsskydd. 
 

Den största reformeringen av arbetsmarknaden på  
modern tid. 
 

Vill du se pressträffen kan du gå in på: 
 

www.ifmetall.se/aktuellt/nyheter/fran-forbundet/2021/
juni/presstraffar-om-trygghet-omstallning-och-

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 26-33 
Måndag-fredag  09.00-11:30 

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.  
 

 

Semester på JBK´s exp 
JBK kommer vara stängt under veckorna 29-30 
 

Det kommer att dela ut en sommarpresent  denna  
sommar.  
Återkommer när den finns på plats för att hämtas. 


