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En av de personer som tidigare vunnit en stuga
på Böda Sand under vecka 29 har lämnat
återbud
Därför så har en av Metallklubbens revisorer
Ferry Johansson dragit ett nytt namn från de
som varit anmälda till den veckan.
Dragningen utföll att 56121 Keskiniva Grovplåt
vann denna stuga.

Degerfors Stainless har stora förseningar på grund av
att den reservtransformator som man nu använder
inte klarar av att köra i full drift
Därför har ledningen och Stålverk och Sträng klubben
haft förhandlingar om uppgång till 4 skift. under en 8
veckors period.

Inom koncernen så har det varit möte med de 43 olika
fackklubbarnas ordföranden (Metall JBK är 1 av dem)
och där man gått igen vad som händer och sker inom
Avesta Sheffield mm.
Vidare så var det val vilka som skall vara fackens
representanter i företagets koncernstyrelse och det är
följande

Antalet Metallare just nu är på respektive enhet

Vi har sedan tidigare haft en övertalighet inom
Stainless men den har inte räckt till för att täcka upp
ett 4-skift.
Därför så har man nu anställt på visstid 7 st personer
som skall gå in i Degerfors Stainless under dessa 8
veckor.

Varmplåt

Stainless

Summa

319

224

543

Ordinarie
Bjarne Rasmussen Degerfors

Metall

Leif Axelsson

Molkom

Metall

Gunnar Stenås

Fagersta

SIF

Sören Aspgren

Avesta

Metall

Kent Källin

Långshyttan Ledarna

Risto Saarnio

Torshälla

Suppleanter

Metall

Rasmus är koncernfackets ordförande och är
tillsammans med Kent Källin ansvarig för information
och kontakter med alla fack inom Avesta Sheffield
internationellt

Vi har överenskommit med företaget att möjlighet för
den som vill kan ta ut ett förskott på sin
semesterersättning.
Förskottet som är på 2000 kr utbetalas då den 19
Juni och ingen skatt dras på det och det regleras då i
Augusti när den ordinarie semesterlönen utbetalas.
Den som vill ha ett förskott kan vända sig till sin chef

Vi har kommit överens med företaget att vi skall ta in
praktikanter under sommaren fördelade enligt detta:
Varmplåt

Stainless

ANTAL

35

17

52

De kommer att uppböra minimi lön enligt avtal och
hjälpa till där det behövs

BILJETTER
Det är dax att lotta ut fotbollsbiljetterna till matchen

Degerfors

Helsingborg

Vi kommer att lotta ut dessa 20 biljetterna bland
svaren på nedanstående fråga :

HUR MÅNGA VISSTIDSANSTÄLLDA HAR
BLIVIT ANSTÄLLDA ?
Sänd in ditt svar till Metall samt underteckna med ditt
Arbets nr Dragning sker 6:e Juni kl 09,30

