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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR

Företaget lägger ned Långshyttan.
Företaget har beslutat att man skall lägga ned Kloster
som har 170 personer anställda.
Officiellt säger man att det finns inga synergier mellan
Kloster och Dahlerbrück, samt att Dahlerbrück går
med vinst vilket inte Långshyttan gör.
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Årsmötet
På årsmötet valdes den nya klubbstyrelsen, och är
Uppdrag

Valda

Ordförande

Bjarne Rasmussen Jbk

V‐Ordf

Anette Blom

Jbk

Kassör

Franz Maretta

LP‐produktion

Sekreterare

Ann‐Sofie Larsson Grovplåt

Ledamot

Per Olow Linder

LP‐produktion

Ledamot

Stefan Öberg

Delning

I Tyskland har man tidigare aviserat nedläggningar
av Bochum och Krefelts stålverk och Finnarna klarar
inte av mer nedläggningar där.

Ledamot

Palle Hansen

Betlinje

Suppleant

Fridholm David

Prod/Underhåll

Det är billigt att lägga ned i Sverige än i Tyskland,
det är tre dubbelt dyrare i Tyskland.

Suppleant

Stefan Sääf

PSC‐Nordic

Sanningen är helt annorlunda
Företaget är pressat av banker att göra åtgärder för
att minska sina förluster, Långshyttan har små
förluster

Långshyttan är välinvesterat, nyligen investerades
det för 250 miljoner. Dahlbrugge är gammalt.
Långshyttan har en kapacitet på 45000 ton och i
Dahlbrugge är det 20000 ton.
Vi förstår inte var det företagsekonomiska finns i
nedläggnings beslutet. Det är inte mer än rätt att
ledningen nu visar innehållet i utredningen och sen
förklarar varför man beslutat lägga ned den anläggning
som man själv har ansett borde vara kvar.
Huvudsemester
Företags avsikt är att ha
2 olika semesterperioder
inom varmplåt.

Juli
28 29 30 31
Semesterperiod 1

32

Pensionsbesked
I dagarna får alla ett orange pensionsbesked. Det är en information om hur
stor din teoretiska pension ser ut.
Vill du ha hjälp kring beskedet kontakta Jbk.

Personalförmån Fria inträden
Personalföreningen och företaget har möjliggjort att
alla inom företaget har fritt inträde när man uppvisar
sitt passerkort och det gäller för dessa:

Augusti
33 34

Semesterperiod 2

Alla samordnare kommer att föra resonemang på alla
skiftlag för att där se hur varje avdelning skulle kunna
köra under de olika perioderna och hur bemanningen
då blir
I slutet av februari skall man sammanställa hur det ser
ut, därefter blir det beslutat hur man går till väga.
Kvartalsgenomgång
Under mars genomförs det en genomgång på alla
avdelningarna om alla personers löner.
Då skall man gå igenom om varje person har rätt lön.
Varje kontaktman har som uppgift att prata med alla
medlemmar och stämma av lönesituationen.
Kontaktmannen skall kontakta
alla sina medlemmar och gå
igenom hur lönen ser ut med
mångkunnighet osv,
Om det är nya eller om något
skall tas bort.

Avdelning

Strömtorp

DIF

Orion

Fackliga Kontaktpersoner
På årsmötet valdes dessa till kontaktombud för de
olika avdelningarna.

Avdelning
Råvaror
Sliphall
Underhåll
Grovplåt
Delning
Betlinje
Terminal
Prod / Uh
Provverkstad
LP ‐ prod
LP ‐ Uh
PSC‐ Nordic

Kontaktombud
Bo Geisler
Tommy Witzen
Rolf Sörensen
Jan‐Åke Karlsson
Stefan Öberg
Palle Hansen
Jan Karlsson
David Fridholm
Jarri Heikkinen
Jonas Berg
Göran Ljung
Stefan Sääf

