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NY JBK-försäkring
Nu får alla medlemmar på järnverket ett brev hem
från Folksam,. Läs detta och tag hand om brevet
Det är ett försäkringsbesked som visar vad som gäller
enligt den uppgörelse som JBK gjort med Folksam att
du får en förstärkt hemförsäkring .
Den gäller även för samtliga i din familj som är skriven på samma adress som dig.
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Varierad arbetstid
Inom stålbranschen i Europa är marknadsläget lite
avvaktande.
Vi för nu diskussioner hur vi skall hantera detta bl.a
inom varmplåt. Ett av verktygen som diskuteras är
varierad arbetstid.
Om vi kommer att använda avtalet innebär det att
man kommer att bli ledig med full lön veckan före den
ordinarie semestern.
De timmarna som man får ”ledigt” läggs då in i en
speciell tidsbank, för framtida användning.
Aktuellt läge
Trots marknadsoron vet vi att det finns ett uppdämt
behov på marknaden på de produkter vi tillverkar.

Denna specialförsäkring är en medlemsförmån inom
JBK och du behöver inte betala någon premie för
denna försäkring. Din grundsjälvrisk är 750 kr,
Viktigt är att om du råkar ut för en skada eller om det
händer något hemma kontakta alltid JBK:s Johan
Anette Blom
Det är mycket som sker just nu som innebär att både
Herbert och Rasmus är borta mycket.
Vi har därför gjort en förstärkning med
Anette Blom som rycker in vid olika
tillfällen när behovet finns.
Anette är idag i klubbstyrelsen och är
Betlinjens kontaktombud
Hon har mobiltfn 070 –405 50 67

Semesterlön
Under semestern har man sin ordinarie lön samt ett
semestertillägg.
Det semestertillägget består av 2 delar, och summan av
bägge tilläggen är din semesterlön och som skall delas
med antalet semesterdagar som man har,
Semestertillägg 1:
Det betalas ut i Aug och är 0,8% av din månadslön för
varje dag du har semester
Semestertillägg 2:
Det betalas ut nu i Juni och är 0,5% av dina OB och
övriga ersättningar som du tjänade in under
intjänandeåret.

Den lokala ledningen är tydlig med att det finns inga
tankar angående varsel och neddragningar.
Vi skall vara startklara i Degerfors när stålläget
förändras för att då kunna köra på istället för att
anställa efter varsel och neddragningar.
Vi tycker att det är rätt strategi från Degerfors.
Det enda som oroar oss är nu de besparingar som
finns inom koncernen, och eventuella påverkningar av
ThyssenKrupp affären.
Fritidsfondens båtar
Personalföreningens busterbåtar nedanför bruksmässen
kan nu börja bokas
Båtarna har under vintern fått
en riktig genomgång.

