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Medlemstidning för Verkstadsklubben vid Volvo Umeverken

Beska piller
men inga varsel

Efter företagets information om vilka krav som ställs på fabriken de kommande åren dök orosmolnen
snabbt upp. Efter att frågan varit ute i massmedia under onsdagen blev det ett helt molntäcke.
Från Metallkubbens sida vill vi kommentera vad som är sagt och vad som kommer att ske. Det handlar
om två frågor.

Den första frågan, och som massmedia gav de
största rubrikerna, handlar om vilka konsekven-
serna kan bli om Monteringen rationaliserar 25%
under de kommande två åren. En sådan
rationaliseringen är enligt företagsledningen
kravet för att Monteringen ska bli kvar i Umeå.

200 jobb ska bort????
Massmedia har beskrivit det som att det finns en
övertalighet på 200 personer. Uppgifterna  är
resultatet av en enkel matematik som vem som
helst kan roa sig med att göra.  Från klubb-
styrelsen vill vi betona följande:

Det finns inget varsel om uppsägningar.

Det finns därför inte heller någon tur-
ordningslista och det kommer inte heller att tas
fram någon sådan.

Företaget har beslutat att starta ett
monteringsprojekt, TV2, men projektet har ännu
inte kommit igång.

Projektets uppgift är att ta fram besluts-
underlag för vilka åtgärder som ska vidtas på
monteringen. Metall kommer att ingå i projektet.

Företaget är skyldiga att MBL-förhandla
kring alla större förändringar av verksamheten
innan man kan verkställa eventuella beslut.
Metallklubben kommer givetvis att informera
fortlöpande.

Kommer monteringen att
försvinna från Umeå???

Den andra frågan handlar om  beslutet från
Volvos Europaledning att man kommer att göra
en utvärdering av en flyttning av hela Monte-
ringen till Gent och Göteborg. Ett sådant beslut
skulle få dramatiska konsekvenser.  Beslutet om
var Volvos hyttmonteringen ska förläggas ligger
längre fram i tiden, men kommer att tas inom
två år. På nästa sida av TRYCKET finns ett
uttalande från klubbstyrelsen om detta hot.
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