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DEGERFORS STAINLESS
Förhandlingar pågår nu inom Stainless bolaget
tillsammans med klubbarna och ledningen och
man
är
antagligen
klar
med
grundbemanningen under nästa vecka.

VARMPLÅT
Inga förhandlingar har påbörjats ännu och vi
hoppas att de första diskussionerna kommer
att startas upp någon gång nästa vecka.

UNDERHÅLLS BOLAG
Vi har haft diskussioner med ABB:s
Ledning och fack och det vi vet är att detta
underhållsbolag som kommer att bildas
den 1 Januari kommer att tillhöra ABB och
inte Avesta Sheffield. Bolaget namn blir
antagligen ”ABB Industri Underhåll AB”
De kommer att presentera sig och informera om vad
de vill den 30:e November.

24 November 1995

I tider med stora förändringar så kommer det
alltid en massa rykten den ena orimligheten efter
den andra.
Exempel på olika rykten som cirkulerar är :

Alla förhandlingar är klara

Alla skall sägas upp

Det blir skiftuppgångar

Det blir Permitteringar

Förtidspensioneringarna är klara
Gör så här prata med din grupp ordförande eller
ring till Metall 47 365 och kolla ” stämmer det”

KLUBBMÖTE
MÅNDAG 11 DECEMBER
FOLKETS HUS C - SAL KL 17.30

ORTSGEMENSAMMA FUNKTIONER
Inga förhandlingar är ännu inplanerade.

På dagordningen finns bl.a




Vad händer fram till Nyår
Övertalighet
Vi tror att förhandlingar om vilka som skall
bort inte kommer att vara klara förrän tidigast i
slutet av Januari.
Det innebär att inga personalförändringar på
respektive avdelning kan ske förrän då
Förtidspensioneringar
Avesta Sheffields har ett styrelsemöte iDec och då
kommer styrelsen (antagligen) att anslå pengar för
omställning av Degerfors orten
Och företaget törs inte nu ha förhandlingar
angående hur förtidspensioneringarna kan se ut
bl.a vilka åldersgrupper,vilka nivåer det kommer att
bli.
Men vi räknar med att de som är födda 1935 och
1936 kommer att få ett erbjudande och att de
förhandlingarna startas i mitten av December.



Val av Huvudskydds ombud
Val av CSK- ledamöter
Rapporter bl.a
- Förhandlingsläget om Varslet
- Vad händer inom Avesta Sheffield
Arbets tids förslag 1996

Förtäring på mötet
Mer information om mötet 1:a veckan December

JULBORD
Företaget kommer att bjuda på traditionellt julbord
för alla anställda
Personalkommitten har beslutat att de datum som
gäller är 12 - 13 - 14 December
Vilka enheter som har vilken dag kommer att
informeras om på utbytet

