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Visstidsanställningar
I April ökade produktionen på Långa produkter och
företaget tog beslutet att visstidsanställa 10 personer
fram till semestern och då från återanställningslistan
vi hade.
Företaget har nu meddelat samtliga personer att man
har för avsikt att förlänga visstidsanställningarna fram
till slutet av september.
Körning vid Semestern
Det orderläge som vi har inom produktionen varmplåt
är mycket tajt, samt att vi har planerade underhåll
som skall göras under semestern har inneburit att
företaget fört resonemang med JBK hur man skall
hantera 4-skiftdriften inför semesterstoppet.
Det ordinarie semesterstoppet börjar fredagen V 28
och tanken som företaget har, är att man skall byta
skift så att alla kan påbörja semestern redan efter
onsdagens eftermiddagsskift.
Det gör att man vill köra drift helgen före (lördag och
söndag) och byta de skiften mot torsdag och fredag
som då blir lediga dagar istället.
Schema
Nya

Fred Lör Sön Mån Tis Ons Tors Fred
Arb Led Led Arb Arb Arb Arb Arb
Arb Arb Arb Arb Arb Arb Led Led

Vi har överenskommit med företaget att man skall gå
ut på alla avdelningar och fråga om intresset finns att
göra den här omflyttningen, vi upplever att det finns
ett intresse att göra detta byte eftersom det innebär
en längre sammanhängande ledighet i samband med
semestern.
Om det finns personer som inte vill eller kan byta så
får de jobba enligt ordinarie schema.
Eftersom detta kommer att ske genom frivillighet så
är det inte förskjuten arbetstid för dessa skift.

Fortsatt 4-skift
Vi har en uppgörelse som gäller fram till semestern
angående en tillfällig skiftuppgång från 3- till 4-skift.
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Investeringar 1 Miljard (1 000 000 000 kr)
Företaget styrelse har nu beslutat att de
investeringar som tidigare var lagda i malpåse nu skall
dras igång.
Det innebär att man med dessa investeringar kommer
att säkerställa Degerfors och varmplåts framtid under
överskådlig tid med att vi fortfarande blir världsledande
på rostfri kvartoplåt. Det gör att vi fortsatt är världens
största anläggning av Rostfri grovplåt.
Investeringen är på drygt 1 miljard och startas
omedelbart.
Utrustningen kommer stegvis att installeras och står
helt klar sommaren 2014.
De största investeringarna är i Grovplåt och Betlinjen.
Den lokala ledningen i Degerfors har under flera
månader jobbat mycket intensivt med dessa planer, vi
vill verkligen ge en eloge till det arbete de lagt ned.
Kromgruva satsning
Koncernen tog samtidigt beslut att investera 440 milj
euro för att dubbla kapaciteten till 530 000 ton

Personalföreningen
Försäljningen av biljetterna till Golden Times är på
JBK kontor ovanför vakten.
Personalföreningen subventionerar priset kraftigt och
vi använder principen ”köp två och betala för en”
Du kan max köpa 2 inträdesbiljetter och de kostar
100:- per biljett det är kontant betalning som gäller.
Borrmaskin
När man skall låna den finns det nu betongborrborrar
i vakten att låna.
Lia investeringar
Vi investerar nu kraftigt i Lia med att lägga in ett helt
nytt golv i storstugan, vi byter även samtliga kylskåp i
alla småstugor.
Vi har även rustat upp med lekredskap som gungor
mm, samt en riktig kolgrill. Samt bänkar vid bastun.

Vi är nu överens om att vi går 4– skift även efter
semesterstoppet.

Hela området mot älven är nu röjt från sly.

Det gör att beräkning av semesterlön och semesterdagar är baserade på 4-skift

Hyres kostnad per Dygn
Hyra för anställda
Hyra för ålderspensionärer

All bokning av Lia sker i receptionen:
Storstugan Småstuga
300 Kr
200 Kr
300 Kr
200 Kr

