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4-skift i Ämnesverket
Företaget har för avsikt att starta ett tillfälligt 4-skift.
Orsaken är att vi fått en legovalsnings order som
innebär ett ökat tonnage i ämnesvalsverket.
Tanken är att 4-skiftet skall starta så fort som möjligt,
men vi håller nu på tillsammans med arbetsförmedlingen att få igång en utbildningsgrupp.
Vi är överens med företaget att personalbehovet skall
vara 13 personer.
Skiftuppgång i skärning sträng
För att få en effektivare skärning inom varmplåt under
tiden man trimmar in den nya skärmaskinen i
sliphallen har man nu bestämt att vi skall gå upp i
4- skift på strängen.
Idag körs den verksamheten i 2-skift, och det innebär
att man behöver en utökning med extra personer.
Vidare skall olika utbildningsinsatser göras och totalt
behövs det 7 personer.
Personalbehov– återanställningar
Vi är överens med företaget att personalbehovet är
för Stainless 13 och i varmplåt 7, totalt 20 personer.
Vi har en återanställningsgaranti som gäller fram till
31:a januari, vi är även överens att vi nu skall ta dessa
20 personer i turordning från LAS-listan.
Några av personerna som blivit tillfrågade har avböjt
att utnyttja sin återanställningsgaranti bl.a på grund av
de går olika utbildningar samt att de redan har andra
jobb.
I varslet som företaget lade förra året resulterade i att
man varslade 120 personer (ursprunget var 330)
Av dessa var det 73 personer som vi hade tagit in
som visstidsanställda för utbildningar mm, Av dessa
120 personer är vi nu nere på LAS nummer 33.

AGS ersättningen
Den som är sjuk efter den 22:e dagen skall kontakta
Johan Hedström för ifyllande av AGS-blankett.
FAKTA AGS:
AGS är den av Metalls försäkringar som ger dig en
komplettering till sjukpenning.
Från den 22:e sjukdagen, alltså samtidigt som
försäkringskassan börjar betala sjukpenning, har du
också rätt till ersättning från AGS.
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Gratis vaccinering mot influensa
Som ett led i hälsobefrämjande åtgärder erbjuder företaget alla anställda gratis influensavaccin.
Vaccination sker i Företagshälsovårdens
(Varnumhälsans) lokaler i Vaktstugan mellan
klockan 08.00 och 12.00 på fredagar.
Att vaccinera sig är inte farligt så länge du inte
är överkänslig mot något ämne i vaccinet.
Till exempel ska man inte ta vaccinet om man
är allergiskt mot ägg eller kycklingprotein.

JBK Klubbmöte
Torsdagen den 25 November
Folkets-hus C-sal kl 17,30
Vi kommer på det mötet bl.a att gå igenom
- Aktuella situationen på järnverket
- Val av skyddsombud
- Val av huvudskyddsombud
- Information om löner

Hem PC
Det nuvarande hem-PC projektet kommer att vara
avslutat i februari.
Vad restvärdet kommer att vara för att
köpa ut sin dator är ännu inte fastställt.
Vad vi känner till kommer företaget att
presentera ett helt nytt hem PC projekt
till våren.

Angående utlåning från personalföreningen
Det har förekommit att personer har bluffat när man
lånar saker inom personalföreningen.
Det händer att man använder andra personers arbetsnummer när man bokar saker.
Det man skall vara observant på är om eventuella
kostnader eller skadestånd som kan uppstå när man
lånar saker så är den personen vars arbetsnummer är
använt ansvarig.
Det kan även ske att personen ifråga kan bli avstängd
under minst 1 års tid från användning.
Sociala fonden
Sociala fonden är öppen för utbetalningar
Sista vardagen ojämna veckor
Nästa gång det är utbetalning är
5 November 07.00-13.00

