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Stålverket säljs
Företaget har nu sålt Metallurgin till ryska ägare.
När beslutet togs för 3 år sedan att lägga stålverket i
malpåse var det utifrån dessa grunder:
1 Starta upp Metallurgin med Outokumpu som ägare
2 Starta Metallurgin med annan ägare
3 Sälja hela Metallurgin som ett paket
4 Sälja Stålverket alt Sträng som separata delar
5 Sälja inventarier man får pengar för, skrota resten
• Alla fack har nu haft förhandling med koncernens VD
Juha Rantanen och företaget har visat att företaget
har inget behov av starta upp metallurgin igen.
• Företaget har även aktivt försökt att sälja till andra
intressenter, och under det sista året har ingen varit
intresserad av köra en verksamhet här.
• Nu har man slutfört förhandlingar med utländska
ägare som vill köpa Metallurgin, de kommer att
påbörja nedmonteringen under våren.
Vi har från fackligt håll haft fyra krav angående detta
och vi har fått OK på våra kraven. Och de var dessa:

1 De pengar man får in på försäljningspengarna skall
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Semester Varmplåt 2007
Vi har haft en förhandlingar om när huvudsemestern
inom varmplåt skall vara och de veckor som gäller är
vecka 29 - 30 - 31 - 32
Skjutning av semestern
I samband med förhandlingen informerat att man
kommer att ta ett nytt resonemang under Maj månad,
då vet man situationen ser ut.
Det man har informerat om är att man sannolikt går ut
med ett erbjudande att de som vill jobba under vecka
29 och då skjuter sina semesterdagarna till ett annat
tillfälle kommer att få en extra ersättning per dag som
man då flyttar.
Produktionsbonus
Bonusen för kvartal 4 utbetalas på februari lönen och
den gav 2.600 kr.
Vi har haft förhandlingar angående vilka parametrar
som skall gälla i produktionsbonusen för 2007.
En förändring är att bonusen utbetalas halvårsvis och
då till semestern och jul.
Av praktiska skäl kommer bonusen för våren att
utbetalas i Juni.
Vi har inte haft några förhandlingar ännu om bonus
inom Stainless.

gå tillbaka till Dfs-enheten

2 All rivning / nedmontering och skrotning skall utföras av svenska företag

3 Företaget skall återställa all mark för Metallurgin
utan att det skall drabba orten (miljöskuld)

4 Outokumpu skall underlätta och arbeta för att få
fram olika nyetableringar till Degerfors
Mer information på klubbmötet tisdag 30 Jan
Angående Kärror
När man hämtar en släpkärra och ser att en lampa
inte fungerar, då skall man byta lampa och inte bara
skriva det på felanmälningen, det finns verktygslåda
och lampor till alla vagnar i Vakten.
Det är inte tillåtet att köra med trasiga lampor, blir
man stoppad av polisen är det chauffören som får
böterna, därför byt lampan som är trasig
Under vintern är det särskilt viktigt att när man ställer
ifrån sig kärran vid förrådet skall inte handbromsen
vara ilagd, eftersom det med stor sannolikhet fryser
fast så att nästa person som vill låna kärran får stora
problem.

Parkeringar
Företaget skall bygga ut huvudparkeringen och när
den gamla byggnadssaniteten är helt borta kommer
man att använda den marken till utökningen.
När det är klart kommer parkeringen vid klippanvägen (vid Deform) att stängas.

KLUBBMÖTE
NOMINERINGSMÖTE
Tisdagen den 30 januari 2007
kl 17.30 Folkets hus C-sal
På dagordningen bl.a
⇒ Nomineringar till JBK Styrelsen
⇒ Aktuellt inom företaget
⇒ Malpåsen Metallurgin
⇒ Aktuellt om våra försäkringar
På mötet har du ersättning via vårt
utvecklingsavtal som innebär Grundlön under 1 tim.
Alla medlemmar välkomna.

