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VIKTIGA
förändringar på gång
BAKGRUND
Som alla vet så togs det i Maj 1993 ett beslut
om att Ämnesenheten skulle läggas ned i
Degerfors och att det skulle verkställas när
Avestas stålverk var utbyggt.

KONSEKVENSERNA
Enligt det beslutet så kan man nu förutse att
någon gång nästa år (hösten-96) så skall all
Slabs produktion göras i Avesta.
Det skulle innebära att företagets ursprungliga
plan på nedläggning av ÄE och LP skulle
startas nu under hösten-95 och då med ett
varsel på ungeför 450 personer.

VAD SKER NU I HÖST
Vi kan nu konstatera att ett varsel med en
storlek på 450 personer inte kommer att ske, tack
vare att vi lyckats hitta ett alternativ men de
förändringar som skall ske kommer inte bara att
beröra Ämnesenheten och Långa Produkter utan
det
kommer
att
genomföras
andra
rationaliseringar och förändringar inom alla
avdelningar.
Det som vi nu kan förutse är :
 Ett nytt bolag kommer att bildas med ÄE
och LP. Ägare blir Avesta Sheffield




En VD skall anställas för detta bolag under
September
Enligt de 3-års planer som Ledningen för
VP tidigare har presenterat för all personal
så kommer det att ske en kraftig
rationalisering inom Varmplåt.

METALLS FÖRSLAG
Från Metalls sida tog vi fram ett alternativ till en
fortsatt verksamhet kallat NEWCO.



Efter mycket trasslande så lyckades vi få
företagets styrelse att gå med på vårt förslag
och styrelsen tog beslut i November förra året.



Det beslutet innebar att Vi fick 2 år på oss att
bevisa att vårt koncept håller som innebär att
Ämnesenheten enbart skall producera 200.000
ton Blooms och Långa produkter skall valsa ca
150.000 ton till Billets,alltså inga Göt eller Slabs.

LÄGET NU
Av dessa 2 år har nu snart 1 år förflutit och
företagets arbetsgrupp ” Alliansen” har arbetat
med framtida bemanning och struktur på orten.

Ett centralt underhållsbolag kommer att
bildas för EL & Mek mm
Alla Ortsgemensamma funktioner kommer
att ses över och det som inte direkt behövs
för produktion kommer att avvecklas.

Det innebär att under hösten kommer det att
rationaliseringar som kommer att innebära
kraftiga förändringar på SAMTLIGA
AVD.

Mer Information på
Metalls Klubbmöte den
4 Oktober i Folkets Hus
Olika Fakta uppgifter
Febr-93 Budget
LP 29.000 ton
1995
Prognos LP 110.000 ton

Det innebär att genomför man de radikala och
tuffa planer som man snart kommer att föreslå
innebär det att det är grunden för en bärkraftig
framtida verksamhet i Degerfors.

Vi har idag 63 st visstidsanställda Metallare som
i princip är anställda till semestern -96

Det rationaliseringsarbetet som måste inledas är
nödvändigt för långsiktig livskraft och lönsamhet

Vi kommer att förhandla om Utskolningar,
Avgångsvederlag och Förtids pensioneringar

