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Omorganisation Koncernen
För några veckor sedan blev facken informerade om
att företaget kommer att göra en sammanslagning av
Avesta och Varmplåt.

Chefsbyten Varmplåt
Nu kommer de flesta inom varmplåt att få nya chefer
egentligen är de inte nya eftersom ledningen gör ett
karusell byte,

Motivet man anger är att det skall bli lönsammare
samt att man vill integrera de bägge orterna mer.

• Veikko Melanen som idag är chef för Betlinjen tar
över som ansvarig chef på Klipplinjen.

Sammanslagning innebär att man kommer att bygga
upp en helt ny struktur, där två orters organisationer
skall bli en.
Vi vet ännu inte vilka som kommer att bli ansvariga
chefer för områden som Personal, Löner, Ekonomi
marknad osv, men vi har genomgått många fusioner i
Degerfors och vi vet att i alla sammanslagningar så
kommer det att ske en hel del förändringar i respektive organisation.

• Mikael Becker som idag är chef för Klipplinjen tar
över som ansvarig chef på Grovplåt.

Vi upplever att de förändringarna som nu kommer att
ske inte kommer att påverka oss på Metall sidan i
Degerfors så mycket.
Men det kommer att vara ett mycket hårt jobb att försöka väva ihop de olika orternas kulturer.

KLUBBMÖTE
Måndag 10 December kl 15.00 PII-Hörsal
På dagordningen
• val av skyddsombud
• Info nya företagsorganisationen
• Info om Investeringspaketet

Ersättning
1 tim grundlön
enl utv.avtalet

Avdrag på lön -försäkringarVi får förfrågningar från medlemmar som undrar vad
det är för avdrag på lönen när det står Folksam.

• Torgny Bergström som idag är planerare i Grovplåt blir istället ansvarig chef för Betlinjen.
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Vi har från Metalls sida framfört vissa tvivel om de
här förändringarna, och om det är så lyckat att göra
ett sådant karusellbyte när vi är i startgroparna för
stora investeringar samtidigt som produktionen skall
löpa vidare.
Val av skyddsombud
På klubbmötet skall vi välja skyddsombud på alla avdelningar, enligt lagen skall man göra ett sådant här
omval vart tredje år.
De skyddsombud som är idag är följande:

Det man kan ha som avdrag är

Sliphallen
Tommy Witzen
Arne Lövgren
Anders Rådberg

Grovplåt
Ken Andersen
Göran Mellsund
Risto Hannula
Johan Kjellman

Klipplinjen
Ante Jönsson
Stefan Öberg
Bengt Göran Lavefjäll

Din egen sjuk och efterlevande försäkring och TFF
betalar JBK.

Terminalen
Enerstad Bengt Göran
Finnström Sören
Johansson Carina

Prov.v/Förråd/Media
Torbjörn Andersson
Tomas Folkesson
Johan Hedström
Leif Pakonen
Hans Renberg

Betlinjen
Lars Svedjeås
Stefan Berg
Johan Irebäck
Ola Eriksson
Herbert Wasserfaller

Polermaskin på vift
För ett tag sedan försvann vår polermaskin i vårt förråd, och om den som har lagt beslag på den inte har
återlämnat den inom 2 veckor så kommer vi att göra
en polisanmälan.
Det är viktigt att alla känner till att vi äger sakerna
tillsammans och är det någon som tar något så stjäl
man från sina kompisar.
Vinterdäck
Vi har nu satt på vinterdäck på alla våra släpkärror det
innebär att du måste ha vinterdäck även på din bil.

Ämnesverket
Wass Kenneth
Linder Per-Olov
Larsson Nils-Peter
Anne Lindberg
Per Arne Lavefjäll

Om någon är intresserad att
vilja bli skyddsombud eller vet
någon som man tycker skulle
vara bra. Kontakta JBK.

Det kommer att vara särskilt viktigt nu, när vi står inför
många investeringsprojekt samtidigt som vi skall köra
ordinarie produktion att vi har duktiga skyddsombud,
det kommer att vara en hel del arbetsgrupper som
kommer att startas upp.

