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Varierad arbetstid
Företaget har informerat att man har för avsikt att
börja tillämpa varierad arbetstid på PSC Nordic.

09 Oktober 2012

KLUBBMÖTE
Tisdagen den 8 November
kl 15.30 P II
Järnverket

Ledningen ser nu över vilka befattningar och personer
som kommer att beröras och när i tiden det blir av.

På dagordningen bl.a

Fritidsfondens båtar
Våra båtar skall enligt våra regler kunna utlånas fram
till 15 Oktober.
Därför kommer de att tas upp för att göra en ordentlig
vinterservice på motorer mm.

 Förändringar inom koncernen
 Aktuellt läge Degerfors
 Upphörande av sjukförsäkring

Båtarna tas även bort ur boknings systemet och kan
därför inte bokas längre.

Alla medlemmar välkomna.
Ersättning enl utvecklingsavtalet

Båten som är på en trailer kan fortfarande bokas.
Kompetens skift
Inom varmplåt kommer man att stanna upp driften för
att alla skiftlag och då ägna sig åt utbildning och information under slutet av oktober.

Vintertid – mot mörkare eftermiddagar!
Natten till 28 oktober är det
återigen dags att gå tillbaka till
vintertid,

Orsaken är att man på ett organiserat sätt vill se till att
all personal får god kunskap över investeringen som
är inom varmplåt och vilka utmaningar vi står inom
varmplåt i framtiden.

Vid återgång till normaltid
erhåller man lön och ob-ersättning
för den timme nattskiftet förlängs.

Fusionen Thyssen Krupp
EU hade synpunkter på ett samgående mellan Inoxum och Outokumpu.
De ansåg att det nya företaget blir för stort inom kallvalsat och måste därför
avyttra produktion inom det kallvalsade området.

Besparingar 200 milj Euro
Företaget anser att synergierna
är på ca 2 miljarder och att de
fördelas enligt följande:

Outokumpu lämnade förslaget att avyttra Avesta, Torshälla och Långshyttan.
Det sa EU nej till.
Då föreslog Outokumpu att den italienska anläggningen i Terni skall avyttras.
Initierade bedömare tror att EU kommer att säga ja till detta.
Då skulle företagets produktionsstruktur i Europa 1 Jan 2013 bli denna.
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Besparingarna på 200 Miljoner Euro är
omräknat i MSEK i bilden
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Finns inom Inoxum
anläggningar för
höglegerade specialstål på orterna
Unna,
Altena
Werdohl
Essen
Siegen

