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Öppet tider Metall Avd 9

Feriearbetare
Vi har från Metall gjort ett avtal för de feriearbetare
som skall jobba på Järnverket under Juni-Augusti
Lönerna som tillämpas är
Metalls Minimilön och de är
dessa:

Kr/tim

16 år

49,80

Vecka 26 - 27 Måndagar 09.00—12.00
Vecka 29 - 32

17 år

56,95

Vecka

> 18 år

64,40

Av-delsgrupp 1

15 085 kr/mån

Utbildning

143,40 Kr/mån

Endast om
289 Kr/mån man är på VP

Eftersom alla feriarbetare är timanställda så skall man
ha dessa summor omräknat från Månadslön till timlön
Beroende på vilken skiftgång som befattningen har så
skall ovanstående summor divideras med dessa månadstimmar och den summan man får är vad som
man är berättigad till per arbetad timme
Skiftform

Tim

Dag

175

2-skift

175

3-skift

166

4-skift

158

5-skift

153

Under Semesterperioden så har Metalls avd 9
bestämt att Degerfors exp på Medborgargatan skall
vara öppna enligt nedanstående tider

Ålder

Om en feriarbetare går in på en ordinarie befattning
så skall man ha lön enligt Metalls lönesystem med
dessa faktorer :

VP tillägg

26 Juni 2000

Exempel:
Går in på en befattning på VP
som är 5-skiftare
15085+143,40+289
153
Lön per arb timme är 101,42
Till detta skall man även ha
skiftformstillägg och OB-ers

Fotbollsutlottning
Vi har lottat ut 30 biljetter till fotbollsmatchen lördagen 1 juli mellan
DIF—Vasalunds IF.
Vi har lottat utifrån alla våra 522 Metallare
Utfallet av utlottningen är utsänt via ett separat informationsblad samt att det finns på intranätet

28

Stängt

SMÅ båtarna i Möckeln
Under slutet av denna vecka så är det klart med våra
båtar i Möckeln. Som vi tidigare informerat om så har
även PTK inköpt en båt .
Det innebär att dessa 2 båtar kommer att kunna lånas
ut till ALLA Metallare och PTK:are på Järnverket.
Till att börja med så finns det endast 1 båt eftersom
den andra är på inkörning ( Det tar ca 2 veckor)
Utlåning av båtarna sker på sedvanligt sätt med att
kontakta Metall eller ring på tel 47365
Regler för utlåning kommer att finnas på vårt intranät
innan veckan är slut och utlåning kan börja .

Båtar Kärror Jordfräs
under Semestern
För att möjliggöra för alla medlemmar i Metall att få
möjlighet att låna släpkärror under semesterstoppet
vecka 28-31 så kan man boka det via vaktstugan på
tel: 47129.
Max tiden när man lånar är 1 dygn för
Släpkärror -Jordfräs -Vertikalskärare -Högtryckstvätt
och för de 2 båtarna i Möckeln.
För Familjebåten är det 2 max dygn.
Det är mycket viktigt att när man återlämnar de saker
man lånat att
• Man rapporterar eventuella fel som uppståt
• Fyller på med bensin man använt

Du är Försäkrad under semestern

Skyddsverksamhet
Metalls huvudskyddsombud har semester
under veckorna 28 -29 -30-31
Vid tillbud eller olycksfall ring vakten 47 129

Trevlig Sommar
Eftersom detta är sista Metallaktuellt före semestern
så vill vi passa på att önska alla en skön semester.

Är det så att du råkar ut för en olycka eller skadar dig
på något sätt under semestern så glöm inte att den
Frititids försäkring som vi har inom Metall JBK gäller
all fritid således även under din semester.
Om du skulle råka ut för en skada, spar alla kvitton för
de olika utlägg som du haft och kontakta sedan Johan
Hedström efter semestern så att du kan få ut ersättning från vår försäkring.

