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EUROpeiska Företagsrådet i
Pfleiderer koncernen
http://pasoc.innopas.eu

Kära kolleger,
första mötet av europeiska företagsrådet 2010 ligger bakom oss. Där diskuterades det framför allt om
följande teman som vi kortfattat gärna vill redogöra för:
Aktuell situation i den europeiska Pfleiderer koncernen:
- Överkapaciteterna i branchen finns fortfarande kvar och träpriset fortsätter att stiga.
Förbränning av trä för den „biologiska“ energiproduktionen är i detta sammanhang den mest
betydelsefulla prisdrivaren och hotar direkt trämaterialindustrin och i och med detta våra
arbetsplatser.
- Såväl resultatbaserade lönemodeller som även mycket återhållsamma kollektivavtal sätter
arbetstagarna under ökad press i Europa och detta med en mycket spänd personalsituation
på fabrikerna.
- Saknande av perspektiv höjer risken för fluktuationer – legoarbete leder till en hög
nödvändighet av yrkespraktik, till mindre processtabilitet och till större oro bland personalen.
Besök på limfabriken Silekol:
Inom ramen för sitt möte besökte EFR den polska limfabriken
Silekol i Kędzierzyn-Koźle.
Fabrikens direktör, Herr Zowade, visade personligen runt på
sitt företag som redan idag förser många Pfleiderer-fabriker
med lim. Vilken kunskap som faktiskt gömde sig i det inre av
den
diskreta
fabrikbyggnaden,
demonstrerade
kontrollrummets och laboratoriets anställda. På ett kompetent
sätt förklarade de för EFR-ledamöterna bl.a. kontrollmetoder,
produktionsprocesser samt styrsystem. Vi tackar våra
kolleger på Silekol för det hjärtliga mottagandet och för alla
intressanta intryck vi fick.
PASOC – Projektmöte Berlin:
Från den 15 till 17 juni äger den europeiska
arbetstagarkonferensen rum i Berlin, på vilken det utarbetade
utkastet till den sociala stadgan ska diskuteras med de
europeiska arbetstagarrepresentanterna. Därutöver kommer
vår VD Hr. Overdiek tidvis att delta i konferensen och att stå
till förfogande för diskussionen.
Alla* anställda på Pfleiderer har under:
http://pasoc.innopas.eu/ omfattande informationsmaterial till
förfogande. *Ni behöver ingen internetaktivering.

Representanter i Pfleiderers europeiska
företagsråd på besök hos Silekol

Personalia:
Peter Andersson kommer
i framtiden att representera
„white collar“ (tjänstemännen)
på Pergo som EFR-ledamot med gäststatus.
Peter är anställd på IT- avdelingen på fabriken
i Trelleborg. Vi hälsar Peter hjärtligt
välkommen i EFR och ser fram emot
samarbetet med honom.

Med vänliga hälsningar
sign. Frank Bergmann
Ordförande för EFR – Pfleiderer
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