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Varmplåt

Långa skiftnedgång

När stålverksfrågan var i slutfasen beslöt den finska
ledningen om en strategisk investering till Degerfors
den var på över 500 miljoner och innebar att varmplåt
köpte vår tyska konkurrent.
Det innebar att vi ökade våra volymer och blev världsledande. Efter det har ledningen i Degerfors jobbat
mycket hårt och intensivt med våra framtidsplaner.

På grund av att vår ordersituation har förändrats har
man nu ändrat skiftgången för packningen på ämnesverket och det innebär att man går från 3- till 2-skift,
det påverkar i praktiken ingenting personalmässigt.

Ett första steg blev att i Juni i år fick vi investeringen
på 120 miljoner till grovplåtverket, det var egentligen
ett första kvitto på att företaget tänker satsa ordentligt
på Varmplåt.
Nu i oktober fick vi ytterliggare 1.700 miljoner.
Det som händer just nu är att man försöker att göra en
organisation för hela projektet och när det är klart
inom de närmaste veckorna kommer man att se till att
alla anställda får en bra information om hela investeringen, eftersom alla kommer att bli involverade.

Personalmässigt har man inom Degerfors Stainless
visstidsanställt 3 personer och orderläget inom valsningen är stabilt resten av året.
Man jobbar nu inom koncernen och ser över strategin
för hela det långa området, hur strukturen och vilka
investeringar som måste göras, man beräknar att man
kommer att vara klar inom de närmaste månaderna
Strukturen idag inom det långa området är denna.

Det som är viktigast i daxläget är att stålverket blir
rivet och området upprensat så fort som möjligt, för
det skall användas till helt nya byggnader.
Det finns många som säger att gnällbältet har hoppat
över Kilsbergen från Örebro till Degerfors. Vi skall visa
att det är fel, för oss gäller det nu att istället för att se
problem gäller det nu att se möjligheterna.
JBK försäkringar
Inom JBK har vi ett antal försäkringar som klubben
betalar för våra medlemmar det är dessa:
• Sjukförsäkring (som gäller om du blir långtidssjuk)
• Sjuk och efterlevandeförsäkringen (Gruppliv)
-Ger ett högre efterlevandeskydd för alla
-Medförsäkrar barnen vid dödsfall
-Förlänger skydd vid sjukskrivning där AGS tar slut
-Extra skattefritt belopp vid sjuk / olycksfallsdiagnos
• Hemförsäkring för hela familjen med ett reseskydd
• TFF om man skadar sig på sin fritiden
AGS
Idag fungerar den här försäkringen att om man är sjuk
från dag 15 upp till 1 år så skyddar försäkring dig mot
en inkomstförlust, man får ca 10% av sin lön.
Därför är det mycket viktigt att om du blir sjuk kontakta
då alltid Johan Hedström på Jbk så han kan göra en
försäkringsanmälan för dig.
Den här försäkringen kommer antagligen Alliansen
inte att förändra vad vi vet.

Sociala fonden
Det ringer fortfarande personer och frågar när sociala
fonden är öppen men vi har inga speciella tider det är
bara att komma till JBK.
Ring gärna före och kolla om vi har bemanning just då
så vi inte är på några möten.

Sjukförsäkringen
JBK-Klubben har idag en sjukförsäkring som träder i
kraft efter att man varit sjuk mer än 90 dagar och den
gäller under 2 år för alla våra JBK medlemmar.
VI betalar den premien som försäkringen kostar varje
månad, efter 3 månader sjukdom kontaktar vi Folksam
som ser till att du får en skattefri månadsersättning
Men den borgliga Alliansen
kommer den 20 december att
besluta att man aldrig får ha mer
än 75 % i ersättning efter 1 år.
Det innebär att det inkomstskydd som vår försäkring ger
alla medlemmar på järnverket
kommer alliansen att förbjuda.

