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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR
Strandpass

Vi har i personalkommiten kommit överens att vi skall
erbjuda alla anställda att få köpa strandpass till ett
subventionerat pris (max 2 st)
Stranddagarna är i Karlskoga den 28 – 31 juni.

WWW .JBK.SE

Koncernfackligt
Inom koncernen så har det varit möte med de 33 olika
fackklubbarnas ordföranden ( Metall JBK är 1 av dem)
Vidare så var det val vilka som skall vara fackens representanter i företagets koncernstyrelse och det är
följande
Ordinarie
Ort
Fack

Det innebär att försäljning av strandpassen kommer
att ske för alla anställda endast under vecka 26 – 27
Försälningen sker av:
• På varmplåt Monicka Svensson (PII – längan )
• På Stainless Katarina Johansson (Hammarviken)

Bjarne Rasmussen

Degerfors

Metall

Leif Axelsson

Molkom

Metall

Kent Källin

Långshyttan Ledarna

Suppleanter

Vidare information kommer på ortsinfo

Sören Aspgren

Tanken vi har, är att vi skulle göra ett hängavtal med
samma leverantör som Avesta Sheffield nu har.
Om det lyckas ,så skulle det innebära att vi som är
anställda inom företaget får en av de lägsta el priserna för vår el-ström hemma.
Förhandlingar om detta kommer nu att tas upp efter
semestern.
Företagsledningen är positiv till denna diskussion,
Vi återkommer under hösten om detta

Trevlig Sommar

Metall
SIF

Leif Hjelm
Torshälla
Metall
Kent Källin är koncernfackets ordförande och är
tillsammans med Rasmus ansvarig för information
och kontakter med facken inom koncernen internatio-

Ferie arbetare
Företaget har anställt feriearbetare under sommaren
fördelade enligt detta:
Varmplåt

Stainless

ANTAL

24

13

37

att uppbära lön enligt avtalet:

Eftersom detta är sista Metallaktuellt före semestern
så vill vi passa på att önska alla en skön semester.
Om det händer några aktuella saker som berör oss
på järnverket så kommer det att finnas
information om det på vår hemsida på Internet
www.jbk.se

Avesta

Kersti Magnusson Fagersta

EL-avtal
Vi har tagit upp med koncernledningen att vi vill göra
ett avtal för de anställda angående EL

23 Juni 1999

De kommer

Fyllda 18 år

62.96 kr/tim

Fyllda 17 år

55.65 kr/tim

Fyllda 16 år

48.66 kr/tim

Och skall hjälpa till där

Släpkärror/Familjebåt
Sommartider
Metalls expedition i samhället har öppet
följande tider under veckorna 26 – 31

Måndagar 09.00 – 12.00
Metall:s expedition på Järnverket är bemannad hela
tiden utom under veckorna 28 – 29

SOCIALA FONDEN
Första utbetalningsdag efter semestern är
Fredagen den 20 Augusti

För att möjliggöra för alla medlemmar i Metall att få
låna släpkärror/familjebåten under semestern så kan
man under veckorna 28 – 29 boka via vaktstugan på
tel: 47 129.
Övriga veckor som vanligt på Metalls exp tel 47 365
Utlåningen är som vanligt max 24 timmar.

Skyddsverksamhet
Johan Hedström har semester under veckorna 28–
31. Vid tillbud eller olycksfall ring vakten 47 129

