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møder

forhandlinger

støtte

kontakt

MØDE

firmagruppen

for alle avisbude

Bjarne Mathiesen
mobil: 253 60 179
avis@mathiesen.info

Dagsorden

Leif Hansen
mobil: 22 14 58 50

Lønproblemer
Uge 13-17 Lønændringen
De nye distrikter og lønninger

tillidsmænd

Tid & Sted:
Torsdag d. 23. Oktober kl. 16:00 - 21:00
LPSF, Dortheavej 37 baghuset, 2400 NV

Karsten W. Nielsen
mobil: 26 22 99 29
Per L. Nielsen
mobil: 23 48 10 57

Lønproblemer:
Vi fortsætter med at modtage indrapporteringer af lønproblemer af
enhver art.

Uge 13-17 Lønændringen:

ansvarshavende
redaktør
Bjarne Mathiesen
Odinsgade 8 sttv
DK-2200 København N
tlf. : (+45) 253 60 179
email: avis@mathiesen.info

webside
www.avisbude.info

Det er et helvedes problem at gennemskue, hvilke fiflerier Svend
Pedersen lavede med lønnen ifølge hans såkaldte varsel. For at kunne
foretage en anaylse af disse fiflerier, har vi brug for alt det, du har af det
følgende:
lønsedler dækkende ugerne
[lønsedlen fra torsdag 27. marts]
11 (mandag 10. marts - søndag 16. marts)
12 (mandag 17. marts - søndag 23. marts)
[lønsedlen fra torsdag 10. april]
13 (mandag 24. marts - søndag 30. marts)
14 (mandag 31. marts - søndag 6. april)
[lønsedlen fra torsdag 8. maj]
17 (mandag 21. april - søndag 27. april)
18 (mandag 28. april - søndag 4. maj)
[lønsedlen fra torsdag 22. maj]
19 (mandag 5. maj - søndag 11. maj)
20 (mandag 12. maj - søndag 18. maj)
forsiden af ligalister i denne periode eller i hvert fald avisantallet
for så mange dage som overhovedet muligt

De nye distrikter og lønninger:
Der bliver i øjeblikket udsendt varsler om at man vil få nye distrikter pr
24. november
hvilke rettigheder har du?
hvordan klager man?
Hvis du har fået et varsel så medbring venligst dette !!!
Alle Langvaddams medarbejdere kan på dette møde få belyst og opbygget
sager mod Langvaddam.
Medbring så mange lønsedler og ligalister som du har.
Samt også dit ansættelsesbevis.
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