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METALL JBK PÅ INTERNET ÄR
Nytt Grepp Fritids aktiviteter

Alla fack har kommit överens med företaget att ta ett
nytt grepp om de olika fritidsaktiviteter som finns.
Vi tog ett beslut om detta på vårt senaste klubbmöte.
Det nya greppet kommer att innebära att alla får bättre
sociala förmåner.

Aktivitetsbidrag
Under 2000 gjordes ett försök som att driftchefen och
ordförande hade en budget på 350 kr/år och anställd
för att göra aktiviteter på sin avdelning
Nu har vi kommit överens om att för 2001 så gäller
summan 250 kr per anställd/år.

Fritidsfond
Vi har inom PK gjort ett avtal med företaget som gör
att vi kan utöka aktiviteterna som vi haft tidigare med
ex köp 2 biljetter betala för 1.
Det nya avtalet kommer att innebära att vi kan göra
ännu mera saker för samtliga anställda.
Några av de delar som vi redan nu planerat att gå in
med subvention är:
Vi för nu ett resonemang med Degerfors IF att göra
• Cirkus i Maj
• Stranddagarna
• Drakbåtarna

• Rabatter i badhuset
• Folkfesten i Aug

det möjligt för gratis inträde för samtliga anställda på
DIF:s alla hemmamatcher.
Metalls Trädgårdsredskap båtar mm
Vi har kommit överens att Metalls olika redskap kärror
och båtar nu även kan lånas av PTK personal, och
bokning sköts som tidigare av Metall.
Dessa saker finns idag att låna:

Det

kommer nu att innebära att vi nu får möjlighet att skaffa ännu mera olika saker som man kan låna utan kostnad Se rutan intill
LIA gården
Ledarnas gård ( LIA-gården) kommer nu att bli öppen
för samtliga anställda .Bokning sker hos Ledarna
Krontorp
Det finns ett resonemang om avveckling av Krontorp
gården på sikt för att göra en större satsning på LIA.
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Planering för 5-skift på Stainless
Företaget har haft en MBL-information till Metall att
man har för avsikt att gå upp i skift inom Stainless.
Det kommer att beröra både metallurgin ,och delar av
färdigställningen. Orsaken till denna skiftuppgång är
en mycket stor order som man nu är i slutfasen med.
Personalbehov
Hur stort personalbehovet kommer att vara för hela
Stainless är i nuläget inte klart. Förhandlingar om
antalet befattningar kommer att ske under veckan.
Man kommer nu att gå ut med en internannons för att
få frivilliga för att underlätta övertaligheten inom
Varmplåt som idag är 14 Metallare.
Om man inte får frivilliga på annonsen så kommer
företaget att flytta dessa 14 övertaliga till Stainless.
De nya personerna kommer att spridas ut på de olika
skiftlagen för att utbildas.
När den utbildningen är klar kommer man att gå upp i
skift.
Tidplanen är att starta senast 1:a april.
Svar på förra Metall Aktuellts fråga
Rätt svar: JBK´s sjukförsäkring träder in efter 90
dagars sjukskrivning
Vi har fått in 65 rätta svar och vi har utifrån de svaren
lottat ut en flis jacka till
49113 Lars-Göran Ström på Terminalen
NY fråga
Från och med 010101 gäller nya skiftformstillägg
på Degerfors Järnverk.
Vad är skiftformstillägget för en 4-skiftare?
Svaret skall vara insänt till JBK senast den 23/2 för att
kunna vara med i utlottning av en ny JBK: flisjacka.

EFTERLYSNING
Detta kommer nu att innebära att vi får möjlighet att
skaffa mera olika saker som man kan låna och därför
så vill vi ha in synpunkter om på nya saker som man
vill att vi skall skaffa
Några exempel som redan har kommit in är
• 2 kanoter
Vindsurfingbrädor
• Matttvättsmaskin
Tigersåg
• Hilti slagborr
Jordborr
• Mantis kantskärare
Om du har något förslag sänd då in det till Metall
vad du tycker att vi skall skaffa

