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Händer i företaget
Läget på Långa produkter är fortsatt osäkert på grund
av omständigheterna i världen och dålig orderingång.
Vi har förhandlat med företaget gällande att personal
lånas ut under en viss tid till Varmplåt.
Vi ska gemensamt försöka hålla ner kostnaderna
genom att hjälpas åt med befintlig personal istället för
att exempelvis köpa tjänst och arbeta övertid.
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Skyddsombudsträff
HBTQ kommer Bengt Eriksson från förbundet att
föreläsa om på skyddsombudsträffen.
Datum:
Plats:
Klockan:

25 oktober
Mässen
08:00-12:00

Träffen avslutas med lunch på mässen.

PSC-Nordic ser en försämrad orderingång men ingen
kris ännu.
QP Degerfors sälj-/faktureringsplanen 2019 är 97 200
ton.
Med nuvarande orderbok och ytterligare några tusen
ton i försäljning kommande veckor så ser det ut som
att QP kommer att klara av att leverera enligt planen.

Specialutbildning 55+
Vad händer när jag blir pensionär?
Vad skall jag tänka på i god tid?
Det är frågor som blir besvarade på en skräddarsydd
utbildning som tar upp viktiga och aktuella ämnen för
en som är 55 år och äldre.
Julfest
Det kommer att bli julfest på valsverket för personal
inom QP Degerfors och Långa Produkter.
PSC-Nordic har en annan festlighet så de valde att
inte deltaga på denna julfest.
Anmälan gör man på o´net, har ni problem med
anmälan kontakta din närmaste chef.

När: 17-18 december

Festen kommer att vara:

Palle Hansen 47 199

Lördag 14 december
Klockan: 18-01:00
Plats: Valsverket
Sista anmälan 15 november
Det kommer att vara musikunderhållning under
kvällen och serveras julmat.
Har man inte anmält sig kommer man inte in vid
insläppet. Alltså enbart anmälda individer kommer att
kunna deltaga på festen.

Klockan: 8:30-16:00
Var: Karlskoga Folkhögskola.
Ersättning: Skattefritt stipendium 928kr/dag.
Anmälan senast 3 december till kursen görs till:

Personalföreningen
Lämmarna som används för uppkörning på
släpkärrorna är borta???
Någon har lånat grillvagnen och ej rapporterat
skadan.
Grillvagnen kommer att tas bort från uthyrning.
Däckbyte på kärror
Däckbyte på div. kärror kommer att börja vecka 43.

Alla bereds möjlighet att gå på julfesten.

Grundregeln är att 1 dec skall alla bilar ha dubbdäck.
Det är tillåtet att ha vinterdäck på släpkärran och
sommardäck på bilen, men inte tvärt om.

Personalläget
Idag är vi 412 metallare

Vintertid – mot mörkare eftermiddagar!
Natten till 27 oktober är det återigen dags att gå
tillbaka till vintertid.

Utöver dessa finns det 13
från bemanningsföretag.

Vid återgång till normaltid erhåller
berörda personer lön jämte ob-ers för
den timme nattskiftet förlängs.

