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Bad med rabatt

Det cirkulerar nu ganska mycket rykten om vad som
kommer att hända framöver. Det finns personer som
säger sig vara initierade och vet från säkra källor olika
fakta som många gånger är helt fel.

Personalföreningen har ett avtal med badhuset i
Karlskoga och som innebär rabatterad avgift på
Strandbadet .
Till och med 31/12 2001 gäller följande priser för
anställda inom AvestaPolarit i Degerfors:

Från vår sida så är nu alla de olika utredningarna och
resonemang som vi haft med högsta ledningen för vår
del avslutade.

• Bad, vuxna 24 kr
• Familjekort 325 kr
• Säsongskort 245 kr

Vi har även genomfört olika uppvaktningar och olika
påtryckningar både mot ägare - ledningspersoner riksdagsmän samt på regeringsnivå.

Visa upp giltigt id-kort från Avesta Polarit vid kassan,
så får Du och din familj avtalad rabatt.

Vad som kommer att hända nu eftersom alla
resonemang är avslutade vet vi inte helt säkert.
Om man skall ta ett beslut att lägga ned Degerfors
Stainless så måste det vara ett styrelsemöte bakom
det , och ett sådant beslut kan man inte hemlighålla,
eftersom företaget måste informera börsen och de
fackliga organisationerna.
Varken den svenska börsen eller vi har fått någon
som helst information att man tagit något beslut.
Företaget har sitt nästa ordinarie styrelsemöte i
oktober, men vi tror att eftersom man har så otroligt
bråttom i denna fråga så försöker man nog från vissa
håll att pressa fram ett extra styrelsemöte så fort som
möjligt.

Fritidsfondens bokningar
För att underlätta och skapa mera utrymme för oss
inom Metall att arbeta med viktigare saker så kommer
vi från Måndagen den 27 Aug att förändra systemet
med bokning av fritidsfondens kärror - båtar mm

Bruksfesten 25 augusti
Som vi informerade om i förra Metall aktuellt så hade
inte personalföreningen någon möjlighet att bidra med
subvention av Bruksfesten
På det senaste personalkommiten så resonerades det
om detta och därför har nu Företaget beslutat att
subventionera biljetter till Bruksfesten den 25 augusti.
Anställda får köpa två biljetter till priset av en,
d v s 180 kronor för två biljetter - max två biljetter per
anställd.
Betalning sker genom löneavdrag. Och biljetterna
tillhandahålls i Receptionen, Hammarvikskontoret.
Ur programmet:
Från klockan 21.00 är det stor kvällsshow i Stora
Halla med bl a Myrra Malmberg, Chorus Showtrio,
Peter Nordahl, Stefan Clarin och husbandet Dream
Team.
Från klockan 22.30 dans till Colorado.

Mässen

Vi kommer att förändra systemet så att man behöver
inte ringa till Metall för att boka , man gör det själv vi
datorn på jobbet.

För att underlätta för mässen så kan man nu göra
matbeställningar av matlådor mm via mail
Det gör ni via MS outlook

Det kommer att bli på det sättet att man kan gå ut på
intranätet, ( ej internet) och där kommer man att själv
kunna boka alla saker på ett lätt sätt, man kan se när
kärror mm är utlånade och då kan man sitta i lugn och
ro och planera själv hur man vill ha sin bokning.

Men tänk på att matbeställningen skall vara sänd
senast 9.30 och glöm inte att skriv namn och
anställnings nr och självklart till vilket ställe det skall
levereras till.

Bokningen på intranätet finns då under Gemensamt
I övrigt gäller regelverket som vanligt

OBS Sociala fonden OBS
Nästa gång fonden utbetalar ersättning är Fredagen den 31
augusti kl 08.00– 14.00

