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FEL PÅ LÖNEBESKEDET OM
SEMESTERERSÄTTNINGEN
I det lönebesked som sändes ut för lönen den 20 juni
så fanns även vilken semester ersättning var och en
har.
Det vi upptäckt är att företaget har gjort ett fel i
samband med att de har bytt datasystem.
Felet är att de som varit sjuka mer än 14 dagar
sammanhängande så har man rätt till semester
ersättning på de dagarna också.
Det har inte skett.
Så det innebär att alla de som har
semesterlönegrundande frånvaro har fått för lite
semester ersättning

NYA RUTINER
Vid utbetalning av receptkvitton så har det hänt att
personer lämnar ett receptkvitto till Metall och får
tillbaka 65 kr,några dagar senare kommer personen
tillbaka och då med ett handskrivet kvitto från
Apoteket och vill ha ut 65 kr igen.
Det är ett missbruk och det innebär att vi nu måste
ändra våra rutinerna den från och med 1 Augusti
Det innebär att det är det endast är Apotekets eget
orginal Receptkvitto som gäller och det skall
begäras i samband med att man har uthämtningen av

STÄLLFÖRETRÄDANDE
HUVUDSKYDDS OMBUD
medicin.
Ejlif Jensen har nu
bestämt att han skall ha
semester under vekorna
27 - 28 - 29
vilket innebär att det har
utsetts vikarierande
Huvudskydds ombud
Under veckorna 27 + 28 är det Mats Hjelm tel 47 177
Vecka 29 är det Robert Nordwall

tel 47 199

De kan även nås av växeln på tel 99 (Person-sökare)

Det är en hel del medlemmar som har familje
medlemmar och kompisar som arbetar inom andra
arbetsplatser och tillhör Metall som har försökt att få
ut pengar på olika kvitton .
Det är på det sättet att Metalls sjukfond är något som
vi på Metall i Järnverket har gjort och det är inte
vanligt med att man har något sådant på andra
arbetsplatser i Sverige.
Detta gäller bara oss på Järnverket.

Metalls expedition i samhället har stängt
för uttag av kvitton under semestern

METALL ÖNSKAR
ALLA EN VARM OCH
SOLIG SEMESTER
RASMUS & BERG
JENSEN

