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Ny på Facebook-byggeriet

gen hos Bygningsarbejderne, og ønsket om at komme tilbage til fagforeningen begyndte at vokse.

Claus Skjoldborg er netop tiltrådt som faglig sekretær

Arbejde for lighed

1. maj var der jobskifte for Claus Skjoldborg, der fra
den dag har titel af faglig sekretær hos 3F Bygningsarbejderne Fyn efter nogle år i politiet, hvor
han arbejdede med bandekriminalitet.
Det kan måske lyde lidt mærkeligt, at han så søger ind i fagforeningsarbejde, men det har en
god forklaring.
- Jeg er uddannet tømrer og var
med i bestyrelsen for TIB, da Karsten Hønge var formand, så jeg
er bare vendt tilbage, forklarer
Claus, der netop er fyldt 50 år.

Social dumping ligger ham stadig nær:
- Vi skal alle arbejde under ordentlige forhold. Der
må gerne være udenlandsk arbejdskraft på pladserne, men de skal behandles ordentligt, understreger
Claus.
Det kommer han blandt andet til
at arbejde for på Facebookbyggeriet, ved opsøgende arbejde på andre byggepladser med
udenlandsk arbejdskraft og gennem RUT-registret.
Flere medlemmer

En anden af hans hjertesager er,
at unge såvel som voksne og ældre skal melde sig ind 3F BygEfter 20 år som håndværker fik
ningsarbejderne
Fyn,
hvis de arbejder i byggebranhan en arbejdsskade, der gjorde det nødvendigt at
chen.
blive omskolet til
Alt andet er leg med vores velfærdssamfund, meandet erhverv.
- Jeg blev socialpædagog og kom til at arbejde med ner han.
udsatte borgere. Derefter kom jeg til Odense Kom- I Claus Skjoldborg har 3F Bygningsarbejderne fået
mune for at arbejde i afdelingen mod social dum- en hårdtslående medarbejder. I hvert fald i fritiden,
hvor han er udøver af og formand for kampsporten
ping. Det er først for fire år siden, jeg fik arbejde
MMA – Mixed Martial Art.
hos politiet, fortæller han.
Det var han sådan set glad for, men så kom stillin- På hjemmefronten er han gift og har fire børn.
Udsatte borgere

Du er selv ansvarlig for din køre stil

bedt om at skrive under på, siger forhandlingssekretær i Byggegruppen, Svend- Aage Poulsen.

Men skriv ikke under på kontrakt om erstatnings- Vi har set nogle blanketter fra blandt andet Fyn,
pligt
hvor arbejdsgiveren beder om underskrift på, at
Man skal ikke tro sig fredet for færdselslovens nye
firmaet kan inddrive tilgodehavende på anden vis
bestemmelser om konfiskation af køretøj, bare foruden om retssystemet, blandt andet via fogeddi man kører firmabil. Mesteren kan kræve betaling
retten. Men det går altså ikke, advarer han. Der
ved kasse 1, hvis han pludselig mister firmabilen,
skal være klarhed over kravet.
fordi du har kørt for stærkt i den eller på anden
Krav på retssag
måde kørt groft uforsvarligt.
Nogle mestre har været så forudseende, at de har - Vi kommer ikke til at stå på mål for de medlembedt de ansatte om at skrive under på en kontrakt mer, der kører vanvidskørsel, lige som vi heller ikke
om erstatningspligt, hvis firmabilen bliver beslagstøtter, at folk kører med hash eller alkohol i blolagt på grund af ”vanvidskørsel”. Disse kontrakter det. Men det her er et spørgsmål om at advare
advarer både 3F Bygningsarbejderne Fyn og 3F
mod de blanketter, hvor arbejdsgiveren forsøger at
Byggegruppen mod.
snige sig uden om retsvæsenet, understreger
Uden om retssystemet

Svend-Aage Poulsen.

- Jeg skal på ingen måde forsvare vanvidskørsel el- Man har krav på rettens afgørelse, også om en
ler andre færdselsforseelser, men vil dog opfordrer eventuel tvist om firmabilens værdi.
til, at man lige er opmærksom på det, man bliver
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HUSK GYLDIGT CORONAPAS!
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