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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR
Fotbollsutlottning
Vi har haft ett allvarligt fel i vårt system för
fotbollsutlottning på Metall under de tre
senaste matcherna.
Och dessa utlottningar har inneburit att det
blivit samma människor som vunnit .
Vi beklagar.

Tidnings spekulationer
En ny strukturaffär är på gång inom
svensk stålindustri mellan Avesta Sheffield
och Sandvik skriver olika finanstidningar
Det man påstår är att vi skall ta över Sandviks ägande
i Avesta Sandvik Tubes (AST) och trådtillverkaren Fagersta Stainless.
Och att dessa förhandlingarna mellan bolagen nu är i
ett mycket intensivt skede
För oss anställda på Järnverket är denna fråga väldigt
viktig eftersom Fagersta är den största kunden för Degerfors Stainless idag , och skulle ge mycket tonnage
Men
Vi kan konstatera att dessa spekulationer som säger
att det är förhandlingar mellan bolagen är falska tyvärr.
Men vi vet att man ser över Sandvik stål och hur de
skall ha det med sin stålrörelse i framtiden.

Flytväst saknas
Vi kan tyvärr konstatera att en flytväst har
försvunnit i samband med utlåning av våra
båtar under sommaren.
Vi uppmanar den person som har glömt att lämna
tillbaka den, så fort som möjligt ser till att den lämnas
in till vaktstugan
Vi tackar på förhand

Outsoursing
Företaget ser nu över möjligheten att göra en
outsourcing av Ångpannan på Järnverket.
Vad vi vet så förs det nu olika diskussioner med andra
företag om det, men vad det kommer att innebära är i
dagsläget oklart.

Fotbollsbiljetter
Utlottning av 30 Biljetter till
matchen den 16 September

DIF—Eskilstuna Södra FF
Sänd in Arbnr/Namn till Metall
senast måndag den 11 Sept kl 10.00
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Oroligt inom stål Europa
Det är tämligen oroligt inom stålbranchen
just nu i hela Europa och det händer en
hel del inom branschen.
 Thyssen vår främste konkurrent inom
Varmplåt har nu gått ut med att man inte skall sätta
sitt stålbolag på börsen utan att det skall säljas i
stället
 Azerinox som är nr 1 på rostfritt investerar kraftigt i
USA vilket innebär att de får ledig kapacitet här i
Europa
 Outokompu investerar stort i Finland vilket kommer
innebära att de får branschens effektivaste stålverk.
 Corus som äger vårt företag presenterade nu en
förlust på ca 3.500 miljoner (på 9 månader)
 Sandviken som ser över hela sin verksamhet
 Avesta Sheffield håller som bäst på med sin
strategi som kommer att presenteras senare

VECKOVILA
Veckovila innebär att man skall ha minst 36 timmars
sammanhängande ledighet på varje 7-dygns period.
REGLERNA ÄR DESSA:
 Får man inte 36 tim ledighet så träder veckovilan in
och säger att man under en 14 dagars period skall
beredas 72 tim ledighet.
 Beredas innebär att man SKALL vara ledig,
oavsett om det är arbetsskift eller ej.
 Är det så att dessa 72 timmar inträffar på ordinarie
arbetstid så skall man ha ledighet och ersättning
som om man jobbat.
Ett exempel
Under 7-dagars perioden har man inte fått 36
timmars ledighet.
Då ser man på 14-dagars perioden att man skall ha
ledigt 3 dagar av de 4 som är markerade.
Och då ha fullt betalt som om man arbetat.
14-dygns period
7-dygns period
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Sociala fonden
Den Metallare som varit till tandläkare eller Optiker och
haft kostnader så är fondens nästa utbetalningsdag
Fredagen den 15 September mellan 08.00-13.00

