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Förlängd uppsägningstid
Den 20 Februari är det den sista anställningsdagen
för de 11 som blev varslade.

Omställnings ersättning
Enligt vårt centrala avtal skall ett nytt system för
omställning användas från 1 Februari.

Företaget har ett tillfälligt personalbehov fram till sista
Augusti. Därför har man begärt en förlängd
uppsägningstid för 3 av de 11.

Vi är överens med företaget att vi tillsvidare använder
det gamla systemet eftersom vi i dagsläget inte vet
hur det skall fungera praktiskt via Time Key osv.

Vi är överens med företaget att vi skall följa Laslistan,
men då med ett undantag och det är på grund av att
en person har en speciell utbildning som måste användas, alternativet hade varit att köpa in ett företag
för den arbetsuppgiften.

Vi återkommer när vi är överens om alla detaljer i det
nya systemet.

Företaget skall nu se till att andra personer i verksamheten har denna specialutbildning efter sista augusti.
Denna förlängning påverkar inte återanställningsrätten
som vi tidigare varit överens om.

Företagsköpet beräknas bli klart under senhösten, det
skall nu behandlas av EU på grund av att det blir ett
sådant stort företag. Vi blir ca 18.000 anställda
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Land
Tyskland
Spanien
Luxemburg
Sydkorea
Kina
Finland
Taiwan

Företag
Thyssen Krupp
Acerinox
Aperan
Posco
Tisco
Outokumpu
Yosco

Företaget har nu börjat titta på detta
med att de kommer att titta på hur andra företag har
löst denna fråga. Vi återkommer när vi vet mer.
IF Metall-SM i bowling
Det är dags för IF Metall-SM i bowling.
3 mars - 9 April

Fusion Outukumpu - Thyssen Krupp
Det är nu blivit officiellt att Outokumpu vill köpa
Thyssen-Krupps rostfria verksamhet.

Så här ser den
globala Slabs
kapaciteten ut
idag på de
7 största rostfria företagen

Ögonoperationer
Det har varit många resonemang om
bruttolöneavdrag för ögonoperationer

Ton
3,9
3,3
3,0
2,8
2,6
2,6
2,0

För Degerfors del tycker vi att denna fusion är helt rätt
och alternativen som funnits har varit mycket sämre.
JBK Stängt
JBK expeditionen kommer att vara obemannad mellan
onsdag - fredag denna vecka på grund av utbildning
Ny Flyttkärra
Vi har nu tagit i bruk den nya flyttkärran, det är en
boggi, som kan lasta en hel del, men det kan krävas
att man skall ha E-körkort.
Kärran kan lånas i 72 timmar. Den kan nu bokas via
intranätet.
Längd = 4,65 m
Bredd =2,43
Last = 780 Kg
Tjänstevikt= 620 kg
Totalvikt = 1 400 Kg

Det avgörs i Stockholm (Vårby) vid flera
speltillfällen under Mars och April.
De tidigare åren har vi haft lag från
järnverket som alltid haft topp placeringar
Anmälningsblanketter och mer info finns på Jbk.
Om vi även i år får ihop ett lag på järnverket står Jbk
för alla avgifter mm.
SAF LO Avtalspension
Från den 1 jan ökar inbetalningarna till SAF-LO:s
avtalspension från 4,3 till 4,5 % av lönesumman.
Lön över 7,5 inkomstbasbelopp, ska företaget betala in
30 % av lönesumman till din avtalspension.
En höjning från nuvarande 24 %.
Pensionsbesked
I dagarna får alla ett orange pensionsbesked.
Det är en information om hur stor din
teoretiska pension ser ut.
Vill du ha hjälp kring beskedet kontakta Jbk.

Vi har fått in en hel del önskemål att
flytta fram årsmötet till 15,00.
ÅRS MÖTE
Tisdagen den 28 Februari
kl 15.00 P 2- Hörsal

