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Förhandlingsläget
Vi har gemensamt överenskommit med företaget att
våra förhandlingar angående LAS, pensioneringar osv
skall vila till efter semestern.
Orsaken till denna sk ”time out”
är att varken vi eller företaget
vill stressa på förhandlingarna,
och att vi efter semestern har
ett sådant läge att vi vet mera
om hur personalsituationen
kommer att se ut.
Vi vet redan nu att de LAS placeringar som alla våra
Metallare fick kännedom under våren kommer att vara
bättre efter semestern än vad man tidigare fick en
information om.
Angående pensionerna så är det inplanerat att vi skall
ha ett informationsmöte under augusti.
På förekommen anledning
Den engelska ledningen har informerat sin personal i
Sheffield att man skall montera ned och flytta en slipmaskin från Ämnesvalsverket till SMACC.
Vi kan torrt konstatera att som situationen nu ser ut så
flyttas den inte.

Bonus
Vi kommer under nästa vecka att
påbörja resonemangen om hur nästa
kvartalsbonus för enheterna skall se
ut och fungera.
Lägessituationen i den nuvarande
bonusen när det är en vecka kvar på mätperioden är
ca 4.499 kr, och utbetalning är den 20 augusti.
Det finns mera information om bonusen på intranätet.

Trevlig Sommar
Eftersom detta är sista Metall Aktuellt före semestern
så vill vi passa på att önska alla en skön semester.
Om det händer några aktuella saker som berör
oss på järnverket så kommer det att finnas
information om det på vår hemsida på Internet
www.jbk.se
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Efter att vi införde bokningssystemet i augusti förra
året så har vi nu tagit fram hur mycket varje del har
utlånats fram till sista Maj i år. Och det är totalt 1600
bokningar som gjorts.
I tabellen nedan kan man se hur utfallet är. Och som
alla kan se så är utlåningsfrekvensen hög.
Det innebär det är viktigt att alla sköter och ser till att
underhålla dessa saker och att man följer regelverket
som är framtaget.
Familjebåt
Motorbåt (Tor)
Motorbåt (Freja)
Kanot 1
Kanot 2
Roddbåt 1
Roddbåt 2
Gallerkärra
Täckt kärra
Öppenkärra
Vertikalskärare 1

37 ggr
62 ggr
34 ggr
2 ggr
2 ggr
5 ggr
1 ggr
297 ggr
333 ggr
275 ggr
50 ggr

Vertikalskärare 2
Mantis
Jordfräs
Jordborr
Röjsåg 1
Röjsåg 2
Högtryckstvätt 1
Högtryckstvätt 2
Borrmaskin
Gireringssåg
Matttvätt

44 ggr
34 ggr
62 ggr
67 ggr
72 ggr
13 ggr
47 ggr
38 ggr
18 ggr
40 ggr
67 ggr

Vi kommer under nästa vecka att göra justeringar i
vårt bokningssystem, som innebär att när man bokar
så kommer man att få ett möjlighet att själv gå in och
boka av en bokning , mer information om detta efter
semestern.

Sommar tävling
Inför semestern så har vi gjort en liten tankenöt för
alla Metallare.
Och vi har 20 st
strandstolar som vi
kommer att lotta ut
till 10 vinnare
Tävlingen handlar om alfabetet och är denna:
Titta på följande sekvens av bokstäver:

BCDEGP
Sommartider
Metalls expedition i samhället har öppet
följande tider under veckorna 26 – 32

Måndagar 09.00 – 12.00
JBK:s Metall expedition på Järnverket är inte
bemannad under veckorna 29-31

Vilken bokstav passar bäst in efter den sista
(och varför)
Rätt svar sändes in till Metall JBK senast
Fredag den 28 juni.
Vinnarna publiceras på intranätet/internet.

