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-

Öster

Efter klubb beslutet i september
har nu en båt inköpts med en
trailer
Från och med Lördag den 25 Oktober kan den
utlånas till Metallare
De olika gruppordförandena beslöt på förra veckans
grupporförande träff om vilka regler som skall gälla vi
utlåning av båt och trailer.

Det är årets viktigaste match nu till helgen mot Öster
och vi lottar ut 20 biljetter till de Metallare som är
intresserade av att deltaga i utlottningen

 Bara Metallare på Järnverket får låna båten, ej
heller lånas ut i i andra hand

Dragning sker Torsdag 23 Okt kl 10,00 och ett extra
Metall aktuellt kommer ut under dagen samt att vi
försöker att ringa till de som vunnit biljett.

 När man skall låna båten så kan man bara
boka den 1 gång i taget och då ha den i max
24 timmar
 När man lämnar tillbaka båten skall den vara
fulltankad (70 liter) , även reservdunken
 Ett låneavtal kommer att skrivas som innebär
att ansvarsbitarna är ordentligt klara
 Varje gruppordförande har kopia på hur
låneavtalet ser ut.
 Den som ej följer reglerna kan stängas av för
låning i framtiden, samt bli ersättnings skyldig

Den som vill deltaga i utlottningen sänder in sitt
arb nr och namn till Metall

- LO GEMENSAMT KRAV PÅ 3,7 PROCENT
Förra
veckan
presenterades
LO-förbundens
gemensamma avtalskrav inför 1998 års avtalsrörelse.
Kravet är 300 kronor per månad plus 1,5 procent
samt en garanterad lägsta semsterlön på 750 kronor
per dag
Sammantaget hamnar löneökningen i snitt 3,7
procent. Det gör för oss på Järnverket en ökning med
ca 600 -650 kr i månaden i ram.Därefter kan det ske
arbetstidsförkortningar mm
När metall förbundet börjar sin förhandlings omgång
så återkommer vi med mera information.

 Det kommer att finnas förslag på var man kan
lägga i båten smidigt med trailern
 När man lämnar tillbaka den så görs en
gemensam besiktning av båten enligt ett
protokoll

 Nya passerkort för anställda med fotografi
 Vaktstugan och om kostnaden för Securitas när
man köper deras tjänster

Under de närmaste 2 veckorna kommer det att bli
klarlagt hur Stainless skall göra med sitt 4-skift
Det kommer då även att bli klart vad som sker med
våra 25 visstidsanställda Metallare som finns där.
Vi har klargjort för Stainless att om man skall fortsätta
med 4-skift så skall de bli fast anställda.
Stainless gör just nu en analys över hur
ordersituationen är och vi räknar med att det skall vara
klart med alla förhandlingarna före den 1 Nov.

 Vi har framfört om det finns möjlighet att få ett
utbildningsstipendium från företaget för de som
köper datorer och genomgår utbildning
 Vi har krävt en konsekvensanalys av hur går det
med ABB och vilka avtal som gäller
 Jullunch för alla anställda
 Bemaningsplaner för alla avdelningar
 Industriområdet och vad som händer där med
kommun och staket dragning mm

