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Skiftformstillägg
Tidigare har skiftformstilläggen varit en
fast summa för alla men beroende på vilken
skiftgång man haft.
Det nya avtalet har förändrat detta och de nya skift
formstilläggen kommer att tillämpas från den 1 juni
( på löneutbetalningen första gången den 20 juli )

Skiftformstillägget är baserat på vilken skiftgång man
har samt den aktuella lönen för personen.
.
Sättet att räkna ut det
MÅNADSLÖNEN/174 *
nya skiftformstillägget
är
Genom en tidigare uppgörelse som gjordes under
1988 om avlösning av helglön för månadsavlönade så
blir de olika skiftforms
Skift Tim/vecka %
tilläggen enligt tabellen :
2-skift
38,0
0,49
EXEMPEL

3-skift

38,0

4-skift

36,0

5-skift

35,0

0,73 Månadslön är 18.000 kr
och arbetar 4 -skift
3,19
Skiftformstillägg
4,54
= 3,30 / tim

Skyddsverksamhet
Metalls huvudskyddsombud har semester
under veckorna 29-30-31-32.
Vid tillbud eller olycksfall ring vakten 47 129

29 Juni 1998

En viktig och efterlängtad information för oss i
Degerfors blev offentlig under stämman och vi citerar
vad VD:n Stuart Pettifors sa i sitt bolagsstämmotal
FÖRETAGET

UPPLÖSER EN RESERV PÅ 156 MSEK SOM

AVSATTES 1992 FÖR OMSTRUKTURERING AV LÅNGA
PRODUKTER I SAMBAND MED KONCERNENS
BILDANDE.

DENNA

RESERV SOM HÄNFÖRDES

TILL NEDLÄGGNINGEN AV

DEGERFORS

BEHÖVS INTE LÄNGRE

EFTERSOM VERKSAMHETEN NU ÄR SUND.

Företaget informerade vidare att man beslutat att
lägga Baltimors stålverk i malpåse.Det får 2
effekter för oss i Degerfors
1 Slabsförsörjningen kommer nu att ske från
företages övriga stålverk inom Europa, mestadels
då från SMACC. Det kommer att innebära att
mycket av den kampdragning om tonnage från den
Engelska sidan kommer att minska.
2 Det var planerat att Baltimore skulle utveckla
Blooms och billets för USA marknaden. Beslutet
innebär att Degerfors Stainless kommer att kunna
fortsätta och utveckla den marknaden mer.

Några ord från Rasmus

Fotbolls
utlottning
Nästa fotbollsutlottning av biljetter blir till matchen

DIF-NACKA FF DEN 23 AUGUSTI KL. 18.00.
Biljetterna till Spårvägens FF och Umeå FC delas
upp och utlottas på de resterande hemmamatcherna.
Intresserade av biljetter till Nackamatchen skall
lämna in sitt arbnr och namn till Metall senast den

Släpkärror/Familjebåt
För att möjliggöra för alla medlemmar i Metall att få
möjlighet att låna släpkärror under semesterstoppet
vecka 29-31 så kan man boka det via vaktstugan på
tel: 47129.
Utlåningen är som vanligt max 24 timmar.
Detsamma gäller familjebåten.

Under hösten kommer koncernens
ledning att presentera och påbörja en
kraftig omstrukturering av hela bolaget,det bli
smärtsamt för många inom koncernen.
För oss i Degerfors så upplever jag att vi kommer
klara den här struktureringen bra.
Visst kommer vi att få problem,men det kommer vi att
klara av. Vad jag ser från min horisont så finns det
inga planer på neddragning av personal,utan snarare
tvärtom.
Den strategiöversyn som det nu arbetas med kan om
alla bitarna ramlar på plats bli en ljus framtid oss
Vi har stora möjligheter men om det blir bra hänger
mera på oss som arbetar i Degerfors än hos ägare
och högsta ledning i Stockholm
VI

VILL FRÅN

METALLS

SIDA PASSA PÅ ATT

ÖNSKA ALLA EN TREVLIG OCH BRA

SEMESTER.

