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Tryckkorten upphör och plastkort införs
Företaget har nu påbörjat ett projekt ”time key” med
att införa elektroniska tryckkort det innebär att man
skall i framtiden ha ett plastkort istället för tryckkorten.
Detta är ett system som kommer att införas inom alla
produktionsenheter inom koncernen.
Hur det skall gå till och hur ett införande skall ske
kommer på intranätet. Målet är att det skall vara infört
till hösten nästa år.

Viktigt om din Pension
Alla Metallare får brev och telefonförsäljare ringer om
angående pension och där man vill att ta hand om
dina pengar Vi vill klargöra vad dessa erbjudanden är
för något.
Vi har på järnverket olika avtal angående pensioner
samt att vi alla har en gemensam pension.
Det olika pensionsvalen som du har:
Inkomstpension 2,5 %
Inkomstpensionen är en del av den nya allmänna
pensionen som betalas ut av försäkringskassan.
Inkomstpensionen ersätter merparten av gamla
pensionssystemets ATP men med nya regler.
(ett orange kuvert)
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Nya strategier
Det är positivt att vi i Degerfors var så förutseende och
tog tag i våra problem tidigt och därmed kunde lösa
dessa på våra villkor, angående en anpassning till
marknaden och situationen inom koncernen, där de
andra orterna nu har fått hårda direktiv istället.
Vi ser att i den stora omställningen som sker inom
koncernen så kommer det att förändras inom olika
organisationer och chefer kommer att flyttas.
Viktigt för oss i Degerfors är att vår grundstruktur är
stabil och bra, även att vi har några mindre problem
inom LP.
Självklart håller vi oss uppdaterade och lägger ned
stora insatser på vår framtida utveckling och strategi.
Fackliga Kontaktpersoner
På varje avdelning har vi en kontaktperson, och dessa
är valda på järnbruksklubbens årsmöte efter förslag
från respektive avdelning.
Är det så att det sker förändringar under året, så utser
Jbk-styrelsen ny kontaktman för avdelningen, självfallet efter förslag från olika skiftlag.
Våra kontaktmän på avdelningarna är dessa
Grovplåt

Sliphall

Ämnesverk Klipplinje

LO-SAF pension 3,5 %
Ett avtal för alla LO-medlemmar inom privata industrin
Företaget avsätter 3,5 % av din lön till en särskild
avtalspension. Du får ett besked från FORA som visar
hur det har utvecklats beroende på vad du valt.
LP-pension 3,65 %
Vi har ett specialavtal inom stålindustrin där järnverket
avsätter 3,65 % av din lön till din LP -pension.
(2006 är det 4,0 %) Dessa pengar är placerade på
samma sätt som det du valde för LO-SAF pensionen.
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Viktigt vid val
Under den senaste 5-års perioden är skillnaden på
avkastningen mellan de 5 bästa bolagen så liten som
0,3 %. Det innebär att alla i princip lika duktiga.
Vi från Metall anser att när du väljer bolag skall du
välja efter vilka avgifter de tar ut för att ta hand om
dina pengar. Det bolag som konstant har haft lägsta
avgifter är Folksam-LO (FOLO)
Dessa reklamerbjudande som du får att byta ditt
pensionsval, handlar enbart om att de vill ta hand om
dina 9,65 %, för att tjäna pengar.
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Sociala fonden
Nästa gång Sociala fonden kommer att vara
öppen är 11 November mellan 07.00 -13.00

