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Personal läget
För att säkerställa leveranserna av material kommer
terminalen nu att införa ett ”ständigt Nattlag”.

1:a Maj
Demonstration
Samling Jannelundstorget kl 10.00
Avmarsch till Medborgarplatsen kl 10.30
Tal / Aktiviteter på Medborgarplatsen kl 11.00

Huvudsakliga uppgiften för ”Nattlaget” blir sortering.
Detta lag kommer att bestå av 5 personer,
Rekrytering av Nattlaget sker med intern rotation inom
företaget av 4 personer samt en återanställning från
laslistan.
Vi är nu nere på Las-nr 8 på återanställningslistan.

Talare Birgitta Dahl
• Brandkåren och ambulansen visar upp sig
• Fiskdamm för barn
• Metall bjuder på Kokt / Grillad korv + festis
Nya OB ersättningarna från 1:a April

OB-tillägg
Alla dagar (em)
Alla dagar (natt)
Lördagar
Söndagar
Helgdagar

Klockan

Krtim

17.00-22.00 19.51
22.00-06.00 26.00
22.00-22.00 54.72
22.00-22.00 76.75
22.00-22.00 124.74

Vikarierande huvudskyddsombud
Johan Hedström kommer under maj
månad att jobba med information till
arbetsplatser i Örebro län angående
avtalspension för LO och Folksam.
Peo Linder kommer därför att vara ersättare de dagar
Johan inte är på plats.
Peo kommer att vara anträffbar på Metall mellan
klockan 11:00-14:30 alla dagar
Peo nås även på mobilnummer: 070-541 44 93.
Personalföreningen
Ny högtryckstvätt
Våra 2 tidigare högtryckstvättar har vi
nu haft ett antal år, och vi har under
den senaste tiden fått reparera dom
med jämna mellanrum
Därför har vi nu avyttrat de 2 tidigare
maskinerna och vi har nu skaffat oss
en mer professionell maskin.
Den nya högtryckstvätten är extremt bra för alla olika
rengöringsarbeten.
Exempel : Rengöring runt huset, mossbelagda och smutsiga ytor
som fasader, terrasser, gångar, väggar, bassänger,
trädgårdsmöbler, rädgårdsverktyg och fordon.

Utlottning Sommar Grillar
Klubbstyrelsen har beslutat av vi skall ha en utlottning
av 4 kompletta gasolgrillvagnar som är avancerade.
Det är kopplat till 4 olika tävlingar.
Vi kommer att lotta ut 1 vinnare bland dom som har
svarat rätt på de olika tävlingarna
Här är 5 kluriga frågorna till vårens 1:a tävling
1 En vuxen person som är född i Barcelona går
en km söderut, en km österut och en km
norrut. Han är då tillbaka vid utgångspunkten.
Var är personen då?
2 Maria som är 24 år har en bror som heter Per
och som är 17 år. Maria är dubbelt så gammal
som Anna var, när Maria var lika gammal som
Anna är nu.
Hur gammal är Anna nu?
3 Marouska pappa hade fem döttrar:
1. Babba
2. Bebbe
3 .Bibbi
4. Bobbo
5. ????
Vad hette femte dottern?
4 Ulf har tillverkat en kub av trä, som består av
ett antal små kuber (fig. 1). Han tar sedan bort
några små kuber (fig. 2) så att det går att se
rakt igenom den stora kuben från alla
sidoytorna.

Fig 1
Fig 2
Hur många små kuber består den nya rymdfiguren av?
5 En koalaunge kan äta upp löven på ett
eukalyptusträd på tio timmar. Hans mamma
och pappa äter var och en dubbelt så fort.
Hur lång tid skulle det ta för alla tre att äta
upp löven på det här trädet?

Rätt svar skall vara insänt till JBK senast på måndag
morgon 14 Maj. Då kommer vi att lotta ut en grillvagn
bland de som svarat rätt på alla frågorna.

