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Förlängning Visstid
Vid varslet förra året var det 11 personer som skulle
sluta. Då gjorde vi ett avtal med företaget om att de
skulle ha en återanställningsrätt på 1 år.
Vi har tidigare återtagit 4 personer och de
skulle sluta sista September.
Nu i Augusti har vi återagit ytterligare
1 person. Totalt har vi nu 5 personer som
jobbar kvar.
Samtidigt har visstidsanställningen för dessa personer
framflyttats till sista december
Just nu bevakar vi resterande 6 personer.
Marknadsläget
Det sker en fortsatt avmattning inom stålindustrin i
Europa. Där har den europeiska inbromsningen varit
klart kännbar.
Inom Sverige ser man att SSAB halverar sin vinst,
Ovako backar och Outokumpu dras med fortsatta
stora förluster.
Under första halvåret i år minskade produktionen av
råstål med 11 procent i Sverige.
Häromdagen varnade det österrikiska stålbolaget
Voelstalphine om ett ”destruktivt priskrig” i Europa.
Det är Inga bra nyheter för oss på bruksorterna.
Samtidigt sjunker Euron i värde. Och kronan stiger.
Alltså blir svenska exportvaror dyrare jämfört med
euroländernas.
Frågan är vad den billigare euron innebär för jobben?
Blir det en fortsatt inbromsning eller kan den billigare
euron få igång Europas export och på så vis öka
efterfrågan av svenskt Stål?
För Degerfors del är vi rätt starka och har en bra
situation, men vi tittar även på olika alternativ för att
klara eventuella nedgångar. Vi anser att det är
bättre att förekomma än att förekommas.
Vi har fört resonemang med företaget och vi är helt
överens att vi skall klara framtiden utan personalneddragningar.
Hänt något ”Under semestern”
Om du har varit sjuk eller om du har
skadat dig under semestern, då är det
viktigt att du kontaktar Johan 47199.
Det är viktigt eftersom du är berättigad
till ersättning från våra JBK försäkringar.
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Kräftfiske ”Letälven vid Agsjön”
Det har lottats ut kräftvatten till anställda
och fisket sker mellan 15.00-21.00
fredagarna 24/8 och 07/9.
De som inte fiskar, kan alltid ta en grillad hamburgare
eller korv som personalföreningen står för, samt godis
till barnen.
Buss Ullared
Personalföreningen ordnar en
bussresa till Ullared
Det finns 52 platser i bussen.
Avsikten är att du eller din
respektive kan åka,
(en biljett per anställd).
Avresa sker från Medborgarplatsen
Lördagen den 6 Okt. kl 06:00.
Hemresan sker kl 17.00 från Ullared.
Åter i Degerfors ca 21,30
Vi stannar på vägen ner för frukostfralla och kaffe.
Först till kvarn gäller och anmälan sker senast 23
Sept till Ann-Sofie Larsson, tfn 47336
Löner -KvartalsgenomgångUnder Augusti och september kommer det att ske en
genomgång av lönerna för alla personer.
Det innebär att kontaktman och driftchefen kommer att
gå igenom alla medlemmars lönesituation med vilka
mångkunnigheter och flexibilitetstillägg som varje person har.
Det är nu viktigt att alla
dubbelkollar vad som är
inskrivet eller vad som saknas.
Kontaktpersonen har till uppgift
att träffa alla medlemmar för att då
informera om hur det ser ut för just dig, och
han har även ditt lönepapper.
Fritidsförsäkringen
Nu kan många riskeras att drabbas av
fästingbett! I den försäkring som vi har
ingår Borelia som olycksfall!
Har du råkat ut för detta med smitta pga
insektsbett som leder till läkarvårdande
behandling kan det berättiga dig till
ersättning från din försäkring.

