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Sna bb information vid FFV-U/CV A Onsdag den 28 september 1983 Red: Anne Allard 8109 ._- 

På tisdagskvällen den 27 septem

ber nåddes F FV-U i Arboga av 

ett bombhot via länslarmcentra

len i Västerås. 

Säkerhetschef Sigvard Larsson, 

som onlgående blev inkopplad, 

kontaktade vaktchefen vid eVA 

och pol isen. 

Den personal som arbetar kvälls

tid eva kuerades varefter en be

siktning av verkstadsområdet in

leddes. Undersökningen gav inget 

resultat och inte heller inträffade 

något vid den angivna tidpunk

ten. 

Sigvard Larsson: 


r-. 	 -Med hänsyn till företagets posi
tion måste vi se allvarligt på det 
inträffade. Jag är därför tacksam 
för eventuella upplysningar som 
kan ge klarhet i det som hänt. 

Börje Sturk: 

-Jag gav fel information 
om uppsägningstiderna 

-Den information rörande det så kallade 
trygghetsavtalet som jag lämnade vid kontakt
ombudsträffen den 27 september var ofu 11

ständig. Därför vill jag göra följande klarläg
gande vad gäller u ppsägningstidernas ikraftträ
dande. 

-För den som har mindre än tre års statlig 
anställning gäller INTE trygghetsavtalets "ga
ranti regel" om m inst nio månader utan de 
uppsägningstider från arbetsgivarens sida som 
presenteras här nedan. 

Enl avtal 

Förmånsgrupp B 1 mån 
(mindre än 6 mån statlig anst) 

Förmånsgrupp A 3 mån 
(mer äil 6 mån statlig tillsvidareanst) 

Enl LAS (Lagen om anställningsskydd) 

Levnadsålder 

Mer än 30 år 

Mer än 35 år 

Mer än 40 år 

Mer än 45 år 

-Jag ber tusen 
däs och hoppas 
detta. 

Uppsägningstid från 
arbetsgivarens sida 

3 mån 

4 mån 

5 mån 

6 mån 

gånger om ursäkt för min fa
att ni har överseende med 

Kom pletterande information 
angående erbjudande om 
årl ig ersättni ng 
I den information som U-Aktuellt gav efter 

måndagens MBL-förhandling talas om erbju

dande om förtida avgång. 

Erbjudandet berör omkring 400 anställda 

inom U. Av dessa har cirka 250 anställda 30 

tjänsteår eller fler, vilket innebär att ersätt 

ningen motsvarar hel pension, 65%. 

De övriga har kortare tjänstgöringstid och 

därav följer att ersättningen minskar i förhål

lande till antalet tjänsteår. 
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