
Det är inte många som har reagerat 

på  a   i  de  nya  lönebeskeden  som 
företaget  har  så  finns  det  ingen 
uppgi   på  vad man  har  i  semester 
inkomst för sina semester dagar. 
 

Vi  har  tagit  upp  de a  med 

företaget  och  förhoppningsvis  så 
finns det med på nästa lönebesked. 
Den  som  redan nu  vill  räkna ut hur 
stor  semester  ersä ningen  kan 
kontakta  sin  klubbordförande  som 
hjälper dej a  räkna ut den. 
 

Under nästa  vecka  så  kommer  alla 

klubbordförande  och  chefer  a   få  i 
uppdrag a  se  igenom alla   de olika 
flödesgrupperna  och    vilka  grund 
och  special  utbildningar  som  finns 
och krävs. 

Därför  kan  alla  bereda  sej  på  a  

klubbordförandena  kommer  a   gå 
runt   och  intervjua alla  för a   få  in 
rä   informa on  angående  vilka 
utbildningar som krävs. 
När  de a  är  gjort  så  kan  man 
påbörja  de  steg  som  skulle 
genomföras under hösten förra året. 
Orsaken a  det dragit ut på  den är 
bl.a  
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På  klubbordförande  träffen  så 

hade vi en lång disskussion  om hur 
vi  skall  göra med    det  nya  avtalet 
som träder i kra  den 1 Juli i år och 
som ger e   centralt påslag   med 2 
kr/ m   (det gör 350 kr/mån)  
 

Alla  klubbordföranden  gav  Järn‐ 

bruks  klubbens  styrelse  i  uppdrag  
om   vilka inriktningar vi skall ha och 
hur vi skall göra vid förhandlingarna  
Och  vidare  så  beslöt  alla  Klubb‐ 
ordförande a  vi i år inte skall gå ut 
först  inom  Avesta  koncernen  och 
göra e  avtal på lönesidan. 
 

Orsaken  är  a   vi  vill  undvika  a  

det avtal vi gör på Degerfors orten 
kommer  a   utgöra  e   golv  på  de 
andra orterna. 
Och det kommer a   innebära a  vi 
skall  se  vad  resultatet blir både på 
Avesta orten och i Torshäll. 
 

Vi  upplever  a   mycket  av  den 

informa on  som  ges  ut  inom Metall 
inte  kommer  vidare  och  sprids  och 
därför  är  de a  e   sä   a   försöka 
hi a  e   ny   sä   a   få  ut 
informa onen  bä re  ll 
medlemmarna. 
Denna  informa on  är  vad  som 
diskuterades  på  den månatliga    träff 
där alla Metallsklubb ordförande  från 
alla  klubbar  inom  Järnverket  var 
kallade  
 

 

Vi har överenskommit med företaget 

a  e  försko  på semesterlönen skall 
utbetalas på lönen i Juni   
Semesterförsko et är på 1500 kr och 
ingen ska  dras då.De a kommer a   
regleras när semesterlönen kommer  i 
Augus  månad. 
 

Det  bästa  hade  varit  om  alla  kan  få 

semesterlönen  utbetalad  när 
semestern  infaller  men  de  centrala 
avtalen  llåter  inte  de a.  Alla 
Klubbordförande   var överens om a  

SEMESTER 
FÖRSKOTT 

SEMESTER 
INKOMST 

ETAPP 2 
LÖNER 

Metall har klubb möte 
den 15 Juni på Folkets‐

Hus A‐sal kl 17.30 
Alla välkomna 

 
10 st Lördags  ps lo as ut  

Premien på 
Varmplåt 

Vi har ha  många möten med 

ledningen  inom  VP  där  vi  har 
disskuterat en premie som kan 
ge Metallarna något. 
Läget är  just nu a  vi  i princip 
är överens om e  ny  system 
men  helt  oense  om  vad  det 
skall ge i pengar. 
Företaget säger a  folk gör e  
dåligt jobb i VP och därför skall 
det inte ge något.  
Nya förhandlingar är inbokade 


