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FOTBOLLSBILJETTER
Företaget presenterade sitt resultat för April - Juni och
det man kan utläsa av bokslutet kan man beskriva på
detta sätt:

Degerfors

Örgryte

Miljoner
Vi har sålt stål för
Kostnader för att tillverka det
Använt till investeringar
Inkomster från andra företag
Ränteintäkter
Bokslutsresultatet

4.921
-4.622
-147
18
15
185

Företaget presenterar inga resultat för olika enheter
Men jag kan citera vad som sades på styrelsemötet
“Guldgåsen Degerfors”
Men om man ser på hur hela företaget går så borde
det gå bättre och därför så finns det ett
besparingsprogram som bl.a innebär att på orten
Avesta gör man i princip det vi genomförde i
Degerfors för ca 1-2 år sedan Företaget har
informerat om att det kommer att bli en övertalighet
där med ca 150 - 200 personer.

För oss här i Degerfors så har vi positiva “bekymmer”
och det är att orderingången inom Stainless och
Varmplåt är rätt bra.
Inom Stainless har man löst det genom att man tagit
in 25 st visstidsanställda fram till December.
Inom Varmvalsad plåt så ligger man efter (Grovplåt)
vilket innebär att det 4-skift man kör idag inte
kommer att räcka till för att få bort de förseningarna
man har eftersom orderingången är fortsatt hög.

Det är en viktig match nu till helgen mot Örgryte och
vi har 35 biljetter som skall lottas ut till Metallare som
är intresserade av att deltaga i utlottningen
Orsaken till att vi har 35 biljetter är att vi inte lottade ut
till Trelleborg och Örebromatchen samt att när vi
gjorde tidigare utlottning på alla anställda var det ett
antal av biljetterna som inte hämtades ut
Därför så lottar vi ut dessa 35 biljetterna bland de
som sänt in sitt arb nr och namn till Metall
Dragning sker Tors- 28 Aug kl 12,00 och ett extra
Metall aktuellt kommer ut under dagen samt att vi
försöker att ringa till de som vunnit biljett.

Som vi tidigare informerat om så uppsköts
fotbollsturneringen och vi skulle genomföra den nu i
höst istället så har tävlingsledaren Palle Hansen
undersökt hur och var vi kunde genomföra den.
Vi har nu gemensamt beslutat att på grund av att vi
har 4- skift och stopphelger samt karneval så var det
tidigaste datum att genomföra detta slutet av
September men då är risken mycket stor för regn och
därför så jobbar vi nu istället på detta

Informella disskusioner har förts med Metall hur man
kan komma tillrätta med det.Företaget vill försöka få
ned föreseningsläget via övertid och då utan veckovila och komptid !
Inom Metall säger vi att övertidskörning inte löser
problemet eftersom våra Metallare skall ha sin
veckovila och rätten att ta ut sin komptid, och att man
då inte får ut mera produktionstid utan man bara
flyttar problemet framåt.

Att vi skall försöka genomföra en större turnering för
alla anställda till våren och då få företaget att vara
med och och genomföra en familjedag sammtidigt
med aktiviteter för barn och hela familjen.

Vårt krav är att företaget skall göra en ekonomisk
kalkyl vad merkostnaden blir att gå upp på 5-skift
Och därifrån till vad tidningarna skriver
“nyanställningar” är det långt
Inga förhandlingar har ännu varit

Metalls avd 9 kommer att genomföra en utslags
turnering i Innebandy och där vinnarna skall deltager i
Metall-SM i innebandy..
Det kommer en separat information från Metalls
avdelning senare.

Vi återkommer med mer info senare

