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Kort information lämnades om att Metalls exp på
järnverket i princip kommer att vara stängd varje dag
mellan kl 07.00 - 09.00
Orsaken till det är att vi ser rykten och diskussioner i
verken och många gånger är det totala felaktigheter
Rasmus Jensen Johan Nr i tabellen är
vilka
Måndag
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3
arbetsplatser vi
Tisdag
2
3
4
är på och efter
en vecka så
Onsdag
3
4
5
skiftas nr. så att
Torsdag
4
5
1
besöken skiftas
hela tiden.
Fredag
5
1
2

Olika arbetsplatsområden:
1. Stålverk – Sträng
2. Underhåll Stainless – Långa Produkter
3. Sliphallen – Grovplåt
4. Klipplinjen – Underhåll VP – Terminalen
5. Bethus – Neutralisering – Provberedning – Förråd
Målet är att de heltidsanställda skall vara ute mera
och inte sitta i förhandlingar varje dag utan att
medlemmarna skall ha/ få möjlighet att prata
disskutera osv med de heltidsanställda
Vi hoppas att detta nya grepp kommer att fungera
bra..

På mötet informerades det om vad som händer inom
företaget, och om vilken strategi företaget är på väg
mot.
Vidare gavs en kort information på grund av de
spekulationer som bl.a finns i massmedia om det
Belgiska stålföretaget Fabrique de Fer som är till salu

26 Sept 1997

LO har ett projekt om hyrköp av datorer och vi
redogjorde för hur det avtalet ser ut och vad det
innebär.
Kort kan vi säga att man erbjuds att hyrköpa ett
datorpaket och för detta får man betala 446 kr/mån
under 3 år därefter får man köpa maskinen för 1480
kr
• Dator från Hewlett Packard
• All utrustning och program ingår
• Snabb och kraftfull dator, miljögodkänd skärm
• CD-rom, multimedia, högtalare
• Färgskrivare
• Internetabonnemang i tre år genom Telia
• 5 st e-postadresser och egna hemsidor
•inkluderar allt (utom samtalskostnad vid internet)
• Hyresavtal för trygghet, garanti och försäkringar
Paketet innehåller bl.a:
Vår rekomendation från JBK är VÄNTA !
Orsaken till det är att vi vet att Metallförbundet sitter i
förhandlingar om ett likartat datorpaket för Metallare
men att månadskostnaden då kommer att vara ca
350 - 375 kr / mån och att efter 3 år så är maskinen
din..

Som en medlemsförmån för Metallare så beslöts att
JBK inköper 1 familjebåt med trailer som kostnadsfritt
kan användas av alla Metallare för fiske – utflykter
mm
NÅGRA GRUNDREGLER KOMMER ATT VARA

Alla medlemmar i Metall kan låna båten under
max 24 timmar



Bokning och nyckel finns på Metall exp



När man lämnar tillbaka nyckeln så skall
bensindunken vara fulltankad

Resultatbonus stiftelsen har gjort halvårsbokslut och
där kan man se hur resultatet har utfallit.
I beskedet som är utsänt från SPP i våras så man
vilken andel man har ex så står det 1,3 eller 0,9 osv
( titta efter)

Just nu är varje 1,0 andel värd 11 664 kr, multiplicera
din andel så ser du vad just din andel är värd

