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Långa produkter köper Storfors
Nu köper företaget anläggningen i Storfors och det
man i första hand vill göra är att man vill köra vissa
delar av sin produktion där.
Avsikten är att kunna öka produktion av rostfri stång,
och det innebär också att arbeten som tidigare utförts
av olika underleverantörer nu delvis kommer att utföras i egen regi.
Man kommer att ha verksamhet i inledningsskeendet
ha åtta nya jobb i Storfors.
Och de anställda kommer att tillhöra Järnverket som
en ny avdelning, Det innebär att Ämnesverket får tre
avdelningar, Produktion, Underhåll och Storfors
De anställda kommer att vara medlemmar i Jbk vilket
innebär att de har samma anställningsvillkor som
övriga inom järnverket, enda skillnaden är att de blir
ett eget LAS-område.
Gemensamt 5-skiftschema
Det förs nu diskussioner att vi skall ha samma
5-skiftschema inom varmplåt, ex 2-2-3 schema.
Syftet som företaget har med ett likartat schema är att
man då får en ökad effektivitet, lättare med likartade
omställningar och kommunikation mellan avdelningar.
Avsikten som företaget har är att det skall träda ikraft
direkt efter semestern.
Nationaldagen
När regeringen för några år sedan gjorde
införande av nationaldagen och då
avskaffade annandag pingst så skall inte
bytet av allmän helgdag påverka arbetstidsmåttet.
Det innebär att den som är anställd på nationaldagen
får i sin tidsbank 2 tim och 18 min som kompensation
för bytet av helgdag.
För att få detta ska man vara anställd på nationaldagen. De som arbetar i kontinuerlig skiftgång får ingen
kompensation, då de inte får en längre årsarbetstid.
Skyddsåtgärder
Det var en dödsolycka i vår anläggning i Mexico, det
har föranlett att man på alla anläggningar i företaget
nu är mycket noga med att man skall följa alla skyddsföreskrifter.
I vårt avtal står det att den som åsidosätter en skyddsanordning kan få ett omedelbart avsked.
Testinstrument
Vi har skaffat ett testinstrument som nu
finns i vakten där du kan kolla om elen
för dragkroken på din bil är okey.
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Bemanningsplaner
Vi för nu resonemang som skall vara klara i juni om
våra bemanningsplaner
Det handlar mycket om hur många vi skall vara på alla
befattningar och hur många från Manpower vi behöver.
Företagets ekonomi
Som de flesta vet går inte företaget bra, en kvartalsförlust på ca 400-500 miljoner, samtidigt som våra
konkurrenter tjänar 400-500 miljoner.
Det gör att vi kan förvänta oss kraftiga besparingar och
strukturella förändringar under hösten.
PERSONALSTIFTELSEN
ERNST ODELBERGS
UTBILDNINGSFOND
Det är dags att söka bidrag för
Vårterminen 2015.
Fondens medel är ämnade som en hjälp till söner och
döttrar till anställda inom Outokumpu Degerfors och
som på högskolenivå utbildar sig inom områden
lämpade för företagets verksamhet.
Även barn som går på gymnasieskolans tekniska linjer
är välkomna att söka.
Ansökan skall vara inlämnad till personalavdelningen
senast Torsdagen den 4:e Juni 2015.
Vid frågor kan Ni höra av JBK telefon 47365
Metall SM i Bowling
Vi kommer från Järnverket att anmäla
lag till Metall SM, som är i Katrineholm
mellan 15 aug - 30 aug
De personer som är intresserade att vara
med skall kontakta Palle Hansen snarast.
Vi har under de senaste åren fått bra placeringar, och
därför vore det bra om vi fortfarande kan få personer
som representerar JBK i olika klasser.
Jbk kommer att ordna alla praktiska detaljer.
Badtunna
Vi har nu tillfälligt stoppat utlåningen av
badtunnan. Den badtunna vi har på en
släpkärra kommer att bytas ut mot en som
har plast på insidan, vilket gör att den klarar underhåll på ett bättre sätt.
Den gamla badtunnan kommer istället att placeras på
vår fritidsgård Lia.
Utlåningen kommer igång igen efter semestern.

