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Skjutning av semester -VarmplåtVi har haft förhandlingar med Varmplåt som vill att alla
i produktionen skall flytta sin semester till ett senare
tillfälle.
Bakgrund
Företaget vill närma sig Europas semestrar och att
leveranserna till kunderna då förbättras, samt att man
vill utnyttja högkonjunkturen.
Innebär
I praktiken innebär det att den som
flyttar max 5 dagar inte får 4 veckors
sammanhängande semester.
Som kompensation för denna olägenhet
med att flytta en dag får man för varje
semesterdag som man flyttar 1.000 kr
extra, utöver sin lön.
Tidsperiod
Terminalen b =måndag 17 juli, till fredag 21 juli
Provningslab = torsdag 20 juli till onsdag 26 juli.
Övriga Avdelningar = fredag 14 juli till onsdag 19 juli
Semester lagen
Enligt semesterlagen skall huvudsemestern vara
mellan juni och augusti, kravet är att det skall vara 4
veckors sammanhängande semester.
Man har laglig rätt att vara ledig både helgen före och
efter semesterledigheten.
Viktigt inför semestern
Om man enligt sitt skiftschema skall jobba på helgen
före eller efter semester perioden, används semesterdagar för dessa dagar.
Vissa chefer är ute och påtalar att man själv måste
fixa ersättare om man tar ut semesterdagar vid dessa
tillfällen.
Det är fel, man skall inte själv skaffa ersättare.
Semesterlön
Under semestermånaden har
man sin ordinarie lön samt ett
semestertillägg
Det semestertillägget består av 2 delar, och summan
av tilläggen är din semesterlön och som skall delas
med antalet semesterdagar som du har.
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Fritidsfonden
Inom fritidsfonden har vi saker för utlåning till alla våra
medlemmar. Tänk på det inte är tillåtet att låna ut våra
saker i andra hand.
Det som kan bokas är detta.
Kärra Täckt

Kärra Galler

Kärra Öppen

Kärra Lilla Galler

Kanoter

Jordfräs

Vertikalskärare

Mantis Universal

Matt tvätt

Högtryckstvätt

Borrmaskin

Jordborr

Gireringsssåg

Röjsågar

Tapetbord

Båt Freja

Båt Thor

Båt Oden

Vedklyv

Polermaskin

Grillvagn

Tänk på att bokning görs endast på intranätet
Fritidsfondens båtar
Personalföreningen har 3 båtar som är placerade nedanför bruksmässen.
Båtarna har under vintern fått en riktig genomgång
och båtarnas namn är Thor Oden och Freja och enligt
den riskanalys som finns angående båtarna kan vi
börja att låna ut dom från den 15 Maj via intranätet.
Läs mer om reglerna på intranät / Internet.
Förslagsverksamheten
Det är många som har funderingar och
frågor vad som har hänt och vad som sker
med förslagen som man har lämnat in.

Vår uppmaning är att man skall ta en kontakt med sitt
fackliga kontaktombud på sin avdelning så att han kan
göra upp med avdelningschefen för en ordentlig
genomgång av de inlämnade förslagen.
Metall är kritiska till den långa handläggningstiden på
inlämnade förslag som finns på vissa avdelningar.
Några dagar kvar till utlottning av Grillvagnen
Rätt svar skall vara inne till JBK på måndag morgon 14 Maj.

Tillägg 1:
0,8% av din månadslön för varje dag du har semester.

Sociala Fonden
När man kommer till JBK med sina kvitton för tandvård och glasögon skall kontonummer medtagas så
vi vet vart pengarna skall sättas in.

Tillägg 2 :
0,5% av dina OB och övriga ersättningar som du tjänade in
under intjänandeåret 2005.04.01 - 2006.03.31).

Därefter kommer vår kassör att föra över dina pengar
direkt på ditt konto, och det inom en månad.

