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Varsel på Järnverket
Företaget har nu den 21:a Januari presenterat hur
man vill ha det inom Varmplåt.
Man har under de senaste tiden sett över och internt
arbetat med att hitta lösningar hur man kan jobba på
ett smidigare och enklare sätt samtidigt som vi kan
minska kostnaderna.
Det handlar mycket om att göra förenklingar och
minska antalet beslutstagare och se till att det blir
mindre byråkrati och sk tavelmöten.
Utifrån dessa förändringar har företaget gjort den
bedömningen att det måste minska personal inom
tjänstemans sidan och tydligare chefs roll.
I normala jämförbara stålföretag har man som mål att
ha en Ptk andel på ca 25%.
Vi har nu inom varmplåt en Ptk andel på 30 %, och
företaget varslar nu 22 tjänstemän om uppsägning.
Efter varslet räknar företaget att man kommer att
hamna på 26 %.
På Metallsidan så sker det inget varsel, vi har ett
kontinuerligt arbete med att hitta smartare lösningar
inom produktionen.
Vi vet att det under våren kommer att ske förändringar
på olika avdelningar och befattningar. Men vi kommer
med stor sannolikhet att klara detta utan varsel på
Metallsidan.
Manpower
Utifrån den produktionsmix vi har idag med mycket
kem tankers och slabs slipning, har vi ett fortsatt behov
att klara av våra produktionstoppar.
I de planer som finns under jan och februari så har vi
ett oförändrat behov som just nu är på 37 personer
som vi hyr in från Manpower.
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.
Se till att handbromsen inte är ilagd när du ställer
tillbaka kärran, eftersom den kan fryser fast så att
nästa person som vill låna kärran får stora problem.
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ÅRSMÖTE
Onsdagen den 11 Februari
kl 14.30 PII Hörsal
På dagordningen bl.a
 Årsmötesval till JBK
 Aktuellt läge
 Inför årets löne avtal
Alla välkomna.
För den som närvarar på sin fritid gäller
1 tim lön enl utvecklingsavtalet

Hedersmedlemskap
Om någon har eller vet om någon som haft fackliga
uppdrag i minst 25 år tänkt då på att man har rätt till
hedersmedlemskap i IF Metall, hör då av er.
Den som utses till hedersmedlem blir avgiftsbefriad
vid pension och får även en hedersbetygelse.
50 åringar
JBK har principen att vi uppvaktar de som
fyller 50 år. Varje kontaktman överlämnar då
en speciell JBK vas samt blomstercheckar.
Det är 17 medlemmar som fyller 50 år 2015
Utlånat från personalföreningen
Vi har under förra året från personalföreningen lånat
ut till medlemmarna 1 331 gånger och fördelningen är
denna:
Utlånat

ggr

Utlånat

ggr

Kanot 1

2

Stamkvistaren

11

Motorbåt (Freja)

5

Vertikalskärare

11

Motorbåt (Oden)

7

Borrmaskin

25
13

Motorbåt (Tor)

13

Gireringssåg

Flyttkärra

90

Multimaskin

Flyttkärra 2

41

Tapetbord

16

1

Gallerkärra 1

169

Tigersåg

28

Gallerkärra 2

145

Badtunna

28

Byggställning

19

Kapellkärra

97

Täckt kärra

147

Cementblandare

13

Öppenkärra

147

Högtryckstvätt

26

Grästrimmer

25

Korvvagn

5

Häcksax 1

32

Matttvätt

75

Häcksax 2

17

Militärtält

2

Jordborr

21

Partytält

Jordfräs
Lövblås

10
18

Vedklyv 1
Vedklyv 2

Röjsåg

33

Summa

6
16
17
1 331

