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Premien för 
November  

 

Enhet November 

Varmplåt 1 551 kr 

Ämnes enheten 1 125 kr 

Långa Produkter 1 715 kr 

Nästa år så kommer deklarations förfarandet 
att förändras och det är mycket viktigt för dej 

som har skatte reduktion att det blir rätt angående  ränte 
uppgifterna. 
 
I en familj är det vanligt att lånen står både på Mannen och 
Hustrun och att  en av personerna drar av för räntor och då 
ser till att ha skattereduktionen  
MEN 
I de nya reglerna som nu införs så måste banken skicka 
informationen till skattemyndigheten att räntorna är uppdelat 
lika mycket på bägge låntagarna. 
 
Ex en person har uppgett i deklarationen att han har betalat 
räntor på 40.000 kr under året men banken har uppgett 
20.000 kr på grund av av de nya reglerna och då blir det en 
kraftig restskatt.   (och högre marginalskatt) 
 
För att undvika detta så måste man ta kontakt med banker 
och bostadsinstitut för att begära blanketter för att ändra hur 
räntorna skall fördelas inom familjen. 
 

För mer information kontakta Metall eller Sparbanken 
 

Metall har tillsammans med företaget kommit 
överens med arbetsförmedlingen om att det skall 
anställas 11 personer på Utbildnings vikariat fram 
till Semestern 1995.  
 
Detta innebär att företaget nu kommer att 
visstidsanställa  dessa personer  för att de skall 
lära sig arbeten inom enheterna för att sedan 
vikariera på en befattning 
 
Då ger man en möjlighet för den ordinarie 
befattningshavaren att under tiden  få genomgå 
olika utbildningar både med praktik och teori.  
 
Utbildnings planer för dessa kommer att göras 
upp med respektive Metall ordförande. 
 
Det är viktigt att de som skall genomgå utbildning 
inte används i produktionen under tiden. 

Glöm ej Metalls klubb möte på  Folkets hus kl 

17.30 
Mötet är faktiskt till för alla Metallare som jobbar 
på Järnverket  
 

På mötet tas bl.a detta att  upp : 
 
 Vilka skall vara med i  Metalls 

styrelse på Järnverket nästa år.     
 
 Hur blir det med stålverket 

Rapport från företagets styrelse möte 
i November och vad som händer nu 

 
 Vilka från Järnverket skall vara 

med på Metalls kongress och i 
Avd 9 styrelse  

VINSTANDELS SYSTEM 
Rasmus har kommit överens med de övriga  fackliga 
styrelse ledsamöterna inom Avesta Sheffield AB  om att vi 
skall försöka förhandla fram ett vinstandels system inom  
koncernen.  ( det innebär att de anställda skall få del av 
vinsten i företaget) 
Frågan avrapporterades på företagets senaste 
styrelsemöte 23-24 November 
 
Bollen ligger nu hos företagets ledning. 

RÄNTOR  
 SKATTEREDUKTION 


