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Alla visstidare blir tillsvidareanställda
Vi har haft 14 personer som varit visstidsanställda på
järnverket fram till semestern.
Vi har nu överenskommit med företaget att samtliga
nu blir fast anställda redan från 1 Maj.
Det innebär att vi nu ej längre har några personer kvar
som är visstidsanställda.
Nyanställningar
Under den senaste tiden har det varit förändringar på
avdelningarna med både vakanser och personal som
har flyttats om, samt att några bemanningsplaner har
förändrats.
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Personalföreningen köper en Flyttkärra
Vi har nu tagit beslutet att inköpa en flyttkärra som
innebär att man öppnar bakpartiet och man kan då lätt
flytta in stora saker.
En av anledningarna är att efterfrågan är stor och det
är särskilt om man skall handla möbler på bl.a IKEA
eller flytta andra skrymmande saker.
Det är ca 6 veckors
leveranstid på flyttkärran

Vi återkommer på ett
Metall Aktuellt när vi har
Flyttkärran hemma

Vi har nu efter resonemang med företaget konstaterat
att det finns ett rekryteringsbehov och företaget skall
nu nyanställa ett antal personer så fort som möjligt.
Nedmontering stålverk
Som vi tidigare informerat om har man sålt metallurgin
och nu har företaget gjort en uppgörelse om vilka som
skall ha hand om nedmonteringen av stålverk, sträng
och filter och hur det skall ske.
Vi har haft en uppgörelse med Outokumpus ledning
att det skall vara ett svensk företag som skall anlitas
och att det är svenska avtal som skall gälla.
IF Metalls avdelning kommer att ha kontroll över att
alla avtal och regler följs i arbetet.
De kommer att påbörja arbetet under senare delen av
april och de beräknar att de skall vara helt färdiga till
1:a Oktober.
De kommer att vara ca 35 personer som kommer att
arbeta med nedmonteringen.
Löneavdelningen flyttar
Företaget har tagit beslut om att löneavdelningen skall
flytta till Avesta vilket gör att efter April kommer alla
lönefrågor att hanteras av Avesta orten.
OBS se till att ha rätt adress
Det kommer även att innebära att lönebeskeden från
och med Maj kommer att sändas hem personligt till
alla, det är därför mycket viktigt att man har rätt
adress anmäld till företaget.
Våra släpkärror
Vi har nu satt på sommardäck på alla våra kärror och
skall du låna någon kärra är det viktigt att du har
sommardäck även på bilen annars blir det böter för
dig.
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(Obs ej denna kärra)

Ingen flytt av semesterdagar
Tidigt i våras fanns det ett resonemang inom företaget
att man eventuellt skulle göra en uppgörelse nu under
April om en flyttningar av semesterdagar i samband
med huvudsemestern och att de som ville flytta dagar
skulle få en extra ersättning och som vi informerade
om på klubbmötet.
Vi har nu haft en genomgång om vad som skall hända
under semestern och det kommer att vara en hel del
investeringar som skall göras.
Det innebär att man måste ha ett fyra veckors stopp i
produktionen för att hinna med allt som skall göras,
och semestrarnas utläggning gäller som tidigare.
Huvudsemester

Varmplåt
Stainless

Veckorna
29 30 31 32
28 29 30 31

Fritt Inträde till DIF och SIK
Fritidsfonden har gjort en uppgörelse som innebär att
alla anställda har möjlighet till fri entré på samtliga
hemmamatcher för Degerfors IF. Det gäller även
cupmatcher
Företagets ID-kortet med fotografi måste användas
som inträdesbiljett.
Samtidigt har företaget gjort en liknande uppgörelse
med Strömtorp IK så att samma villkor gäller där för
alla anställda.

