NYhetsbrev mars 2022
PROJEKT
Kaxholmen 6–267.
Arbetet innefattar nyproduktion av två stycken lägenhetshus i
Kaxholmen med tillhörande finplanering. Innan grundläggning kan ske ska ca 10 000 m3 schakt köras
bort. Beställare är WästBygg. Byggstarten är i april 2022. Platschef är Jimmy Johansson.
Kontraktssumman är ca 11,5 miljoner.

Bilderna är idéskisser

MEDARBETARSAMTAL OCH AVTAL
Båda bolagen kommer påbörja medarbetarsamtalen under april månad.
Byggavtalets avtalsperiod är 2022-05-01. SEKOs avtalsperiod är 2022-06-01.

VÄLKOMNA till Holst.
Samuel Toftgård börjar som grävmaskinsförare i mitten på
april. Theodor Fransson som arbetsledare i början på juni.

EFTERLYSNING
Vi saknar fortfarande Sävjösläpet EBK857. Det har varit borta länge. Ring
Kenth 0735–207009 om någon vet eller kan gissa var det kan befinna sig.
Hjälp oss och tänk till…. hittar vi inte den så måste vi anmäla den som
stulen.
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SAMRÅD HOLST ENTREPRENAD
Ett samråd kommer hållas inom de närmsta veckorna. För
betongarna är det Rickard Kraft och för anläggarna är det Emil
Håkansson.
Har ni något ni vill ska komma fram till ledningen hör av er till Rickard eller Emil så tar de upp det.

SEMESTER OCH ARBETSTIDSFÖRKORTNING 2022–2023
Vi kommer hålla semesterstängt under veckorna 29–31. Den fjärde semesterveckan får ni själva välja om
ni vill ha i vecka 28 eller 32. Meddela Marie eller Oskar vilka veckor ni vill ha semester senast den 22
april. Har ni inte meddelat något innan den 22 april så förutsätter vi att ni vill ha tre veckors semester
29–31. ATF enligt Byggavtalet är 40 timmar. ATF enligt SEKO avtalet är 35 timmar.
I år ligger jul och nyår på en helg, så det blir inte så många betalda helgdagar.
Uttag av semester och arbetstidsförkortning:
Klämdag 27 maj 2022 - ATF.
23, 27–30 december 2022 – ATF eller SEM.
2–5 januari 2023. Här får ni själva välja om ni vill vara lediga eller arbeta.
Outnyttjade ATF timmar från föregående period kommer betalas ut i nästa lön (april).

HEMSIDAN
På vår hemsida www.holstgruppen.com kan ni logga in
(INLOGGNING) på vårt intranät som är för anställda på Holst.
Användarnamnet är: holst och lösenordet är: markjobb

Till helgen är det dags att ställa fram klockan.

Vad är det sämsta man kan heta om man vill
boka dubbelrum i Italien?
Uno Persson
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