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Varierar arbetstid Varmplåt
Vi har haft förhandlingar angående användning av
varierad arbetstid TOF. (Trygghet och flexibilitet).

Övertid
Det kommer en hel del frågor om hur regelverket är
med övertid, detta gäller:

Orsaken är det orderläge vi har som är dåligt under
de kommande veckorna och vi skall då använda
avtalet för varierad arbetstid.

80 timmarsregeln
♦ Man får max göra 80 timmars övertid under en
2-månadsperiod, perioderna är :

Det kommer att tillämpas under max en 14 dagars
period med början Lördagen den 31 okt kl 06:00
Och det kommer att gälla alla metallare på varmplåts
avdelningar med några undantag.
Nu kommer varje chef och kontaktombud, gå igenom
vilka befattningar som kommer att beröras och vilka
dagar som man blir berörd.
Det innebär att de som blir berörda kommer att vara
lediga med full lön inklusive OB enligt vårt avtal för de
skift man skulle ha jobbat.
Det kan även innebära att när man fått reda på vilka
skift man blir ledig kan företaget avbryta tiden med en
dags varsel.
Fakta Toff
Alla metallare har ett arbetstidskonto där det avsätts
68 tim/år till ett detta konto.
Gränserna i kontot är -175 tim och max + 272 tim.
Du kan i time key se hur många timmar du har just
nu på ditt arbetstidskonto.

Buss Ullared
Personalföreningen ordnar en bussresa till
Ullared, avsikten är att du eller respektive
kan åka, (en biljett per anställd).
Avresa sker från Medborgarplatsen
Lördag den 07 November kl 06:00.
Hemresan sker kl 16.30
Vi stannar på vägen ner för en frukostfralla
och kaffe. Busskostnad/frukostfralla står
personalföreningen för.
Anmälningsavgift på 100 kr som du får tillbaka när du
kliver på bussen.
Anmälan senast 30 Oktober
till Ann-Sofie Larsson, tfn 47 199
Vintertid – mot mörkare eftermiddagar!
Natten till 25 oktober är det återigen
dags att gå tillbaka till vintertid,
Vid återgång till normaltid erhåller
berörda personer lön jämte ob-ers

♦ Tar man ut kompledigt avräknas det från övertids
-timmarna under perioden.
200 timmarsregeln
♦ Under året får man göra max 200 timmar övertid.
♦ 200 timmar gränsen får inte överskridas vid någon tidpunkt under året.
♦ Överskridande som senare kvittas mot uttagen
kompensationsledighet får således inte ske.
Viktigt när du handlar
Den försäkring som alla Jbk medlemmar har innebär
att du har ett skydd vid köp.
Du skall aldrig ta en
försäkring i affären
Den är helt onödig för dig.
Vanligtvis sker det en värdeminskning för elektronik
och vitvaror allt eftersom tid går efter köpet.
I din försäkring sker det ingen värdeminskning alls
under hela fyra års tid (gäller om du köper ett nytt,
likvärdigt föremål).
I begreppet hemelektronik och vitvaror räknas allt in
med undantagen kamera, mobiltelefon och bärbar
musikspelare. Självrisken är alltid 750 kr.
Du har Reseskydd från JBK
I den hemförsäkring som jbk har
tecknat för alla medlemmar
ingår även ett reseskydd som
innebär att du och din familj är
försäkrade under resans första
45 dagar.
Försäkringen gäller i hela världen för stöld och vissa
andra skador på ditt resgods.
Om du skulle råka ut för en skada, spar alla kvitton
för de olika utlägg som du haft och kontakta sedan
Ann-Sofie 47199 så att du kan få ut ersättning från
vår försäkring.

