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4– skift inom Stainless
Vi har inom Metall blivit informerade om att
företaget har för avsikt att starta ett 4-skift
inom Stålverk och Sträng med början från Vecka 20.

30 April 1999

Utlottning
Vi kommer att ha 2 hemma matcher i rad och därför
vill vi redan nu informera om utlottning av 20 fotbolls
biljetter till dessa matcher.
12 maj kl 19.00

Antal personer som kommer att behövas för den här
skiftuppgången skall lösas med nyanställningar.
Hur många som skall anställas är ännu inte klart ,
eftersom inga förhandlingar har varit ännu,
Från Metall bedömer vi att det handlar om nyanställning av ca 15-20 st.
Bakgrunden till skiftuppgången är att orderingången
inom det Långa området har ökat markant samt att
koncernen behöver mera Slabs och då skall vi i Degerfors hjälpa till
Företagets bedömningen av hur lång tid behovet finns
för 4-skift, är att det kommer att sträcka sig minst in i
början av nästa år.
Dessutom har företaget behov av att utföra
övertiduttag under en helg så snabbt som möjligt för att ta igen de förseningar som finns.

EL avtal
Från november i höst kommer det bli möjligt
för vanliga hushåll att byta elleverantör utan
kostnad .
Tidigare har leverantörsbyten bara varit
tillåtet om hushållet skaffat en särskild timmätare. En
sådan har kostat 2 500 kronor och den investeringen
har varit ett hinder för de flesta.
Nu kommer de flesta EL-leverantörerna att gå ut och
erbjuda sk förmånliga avtal men med långa kontrakts
tider, det kommer att innebära att man skall binda sig
nu men inte få det lägre priset förrän senare i höst.

DIF - Enköping SK FK
16 maj kl 17.00

DIF - IF Sylvia
De som vill deltaga i utlottningen

Sänd in Arb nr och Namn till Metall
och då deltager du i bägge lottningarna
senast 7 Maj

Semester stopp
Inom stainless är semesterstoppet förhandlat till veckorna 28 – 29 – 30 – 31.
Inom Varmplåt så är stoppet endast 3 veckor 29 –
30 – 31 Därför så kommer varje avdelning att ha en
reducerad produktion 1 vecka före/efter semesterstoppet
Varje avdelning löser detta själv för att bereda varje
person minst 4 veckors sammanhängande ledighet.

Semester Stipendier
Den 1:a Juni kommer vi att ha ett klubbmöte
där vi har utlottningen av semester stipendier
för alla Metallare på 500 kr.
Stipendiet är till för att underlätta ekonomiskt för
semester och kommer att vara ett presentkort på OK
Antalet stipendier som skall lottas ut är 100 st.

Vår rekommendation från Metall är att man inte
skall binda sig i detta läge för långa kontrakt.
Orsaken är att priserna borde sänkas rejält när de nya
elreglerna träder i kraft i höst. Och då är det bra att
inte redan vara bunden för lång tid framåt.
Som ett exempel så erbjuder I dag Statoil 11,7 öre per
kWh i rörligt pris och 15,7 öre/kWh om du binder ett år,
Vattenfall har 16,2 öre/kWh, och många fler erbjudanden kommer under året. Vårt råd = Vänta

Årsinkomst
I ett tidigare Metall aktuellt informerade vi om
årsinkomsten och vi har fått frågor hur premien,skall
beräknas Detta är fakta om Premien:
Enhet
Stainless
Varmplåt

Månad
784

År
9.408

1.073 12.876

