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Vi har haft förhandlingar med företaget och vi är inte
överens om hur vi skall lägga ut de 89 öre.
Därför skall vi återuppta förhandlingarna nästa
månad
Vi har blivit överens att eftersom förhandlingarna
dragit ut på tiden så skall de pengar som vi skulle haft
sedan 1:a April utbetalas retroaktivt
Den konstruktionen vi har överenskommit är att det
generella på 2,13 och lönepotten på 0,89 skall
utbetalas retroaktivt för April Maj Juni Juli och
Augusti .
Det gör att för dessa månaderna höjs lönen med 529
kr för alla (motsvarar 3,02/tim) det gör att alla får lika
mycket oavsett vilken skiftgång man har haft.
Så den som har arbetad full tid under dessa månader
får 2645 kr
Har man gjort mer timmar per månad så blir det mer
och har man varit frånvarande (semester mm) så
görs motsvarande löneavdrag.
I början av september kommer förhandlingarna att
återupptas och vi återkommer med bl.a ett klubbmöte
för att gå igenom hur fördelningen av dessa 89 öre
kommer att bli.samt vad de nya AV-delarna blir från
1:a September

Sista dagen som de subventionerade
biljetter säljs till folkfesten är på
fredag kl 12.00.

Under September kommer blodbussen till Järnverket
Tid och plats kommer via anslagstavlorna.
Du som är blodgivare eller tänker bli har nu möjlighet
att gå på arbetstid,
Kontakta din arbetsledning om ledigt så att du ej får
löneavdrag

20 Augusti 1996

Som vi skrev i Metallaktuellt före semestern så hade
företaget informerat om att det skulle bli skift
nedgångar inom hela varmplåt.
Vi har nu haft dessa förhandlingar och de resulterade i
nedanstående bemanningar
Avdelning

Bem.förut Nya bem

Skillnad

Sliphallen

41

37

- 4

Grovplåt

89

76

- 13

Klipplinjen

33

34

+ 1

Betlinjen

71

70

- 1

Terminalen

23

23

+/- 0

Summa

- 17

Det innebär att grovplåt går ned till 3-skift och att
personal motsvarande 1 skiftlag är övertaliga.
I förhandlingarna så var överenskommelsen att det är
anställningstiden som är avgörande vilka som skall få
lämna avdelningen.
Det finns idag totalt 17 vakanser inom Varmplåt vilket
gör att den personalen som blir övertaliga kommer att
få jobb inom varmplåtsenheten
Men inom Stainless.så finns det vakanser fortfarande
och de kommer att lösas genom att företaget tar
tillbaka några av de f.d. visstidsanställda och de
kommer att erbjudas en visstidsanställing på 3
månader
Anledningen till att de ej blir fast anställda är att vi vet
fortfarande inte, vad som händer med Stålverket i
Avesta för att när det kommer i full drift blir det
antagligen 3 skift inom Stålverk-sträng inom Stainless.

Premierna på Järnverket som blev frysta i April och
som skulle förhandlats fram till Augusti är
fortfarande frysta tills vidare. på samma nivå med
andra ord ingen skillnad

Varmplåt = 1192 kr / mån
Stainless = 1047 kr/ mån

