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Sociala fonden 
Nästa utbetalning av kvitton  är planerad till  
 

Onsdag 30 juni Preliminärt. 
 

För kvitton som är tillhanda senast  
Tisdag 29 juni. 

Kräftfiske 
Personalföreningen har nu med  
fiskekommittén bestämt att kräftfisket 
även i år endast är vid ett tillfälle detta 
är: 
  27 augusti  
  Klockan: 13:00 - 21:00 
  

15 fiskeplatser från båt och 15 platser från land.  
Man kan enbart anmäla sig till ett fiskeland,. 
För att vara med på utlottningen av fiskeplatser ska  
anmälan göras senast 16 augusti på mail till: 
 

kenth.ahl@outokumpu.com  
johan.kjellman@outokumpu.com 
 
Utdelning av burar sker som vanligt vid  
Kronparkeringen fiskedagen klockan 12:30. 
 

Besked får man18 augusti via mail. 
 

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

Personalföreningen 
 

Enbart swish betalning  
 Från 1 juli. 
 

Händer  ”Under semestern” 
Om du har skadat dig under semestern är det 
viktigt att du sparar alla kvitton. 
När du kommer tillbaka kontaktar du  
 

Palle 47199. 
 

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

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

Eftersom detta är sista Metallaktuellt  före 
semestern : 
Vill styrelsen och JBK´s personal önska Er alla en 
skön semester och trevlig sommar. 
 

 
 
 
Sker saker inom koncernen så uppdaterar vi vår  
hemsida med aktuell information. 

Sociala fonden under JBK´s semester 
Sista utbetalning för kvitton innan semestern. 
 

Kvitton ska vara inlämnade senast : 

Tisdag 6 Juli 
 

Utbetalningen av dessa kommer att ske någon gång 
under vecka 28. 
 

TBE Borrelia 
Har du fått borrelia kan du ha rätt till  
ersättning.   
 

Har du däremot bara fått en svullen fot av fästingen bör 
du ändå göra en anmälan till Folksam.  
 

Folksam gör prövning av varje enskilt fall, 
men möjligheterna till ersättning . 

Sommarpresent 
Vi har inskaffat en sommarpresent, en box med  
kryddor till alla medlemmar i JBK. 
 

Från vecka 28 hämtas personligen på JBK expedition. 
 

Viktraset 
Nu är det strax för sista invägningen och prisutdelning 
till vinnande laget i Viktraset. 
 

Vill här påminna om att väger inte hela laget in sig så 
diskvalificeras laget. 
 

Sista invägningsdatumet är  
 

Fredag 2 juli 
Presentation av vinnande lag sker under vecka 27. 

Organisationsförändring  
Det har beslutats en organisationsförändring på PSC-
Nordic i Degerfors.  
 

Mikael Becker kommer att ta över Mladen Perkovic roll 
från december 2021. Mladen kommer vara kvar i  
företaget till juni 2022. 
 

Detta är ett gemensamt beslut. 
 

Arbetsuppgifterna kommer att ses över och delas ut  
eftersom man skär ner ett led. 


