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 Nyheder fra din lokale fagforening 

 

Hver mandag og torsdag aften er 

Lænken i vores lokaler, fra 18-20. 

Har du eller et familiemedlem et 

problem med alkohol, så kig forbi. 

 

Nyheder fa 3F Als . Årgang 3 nr. 04-2020 

Har du ris eller ros vil vi 

meget gerne vide det, 

send en mail til 

als@3f.dk 

3F-Als-nyt 

 

 

 

Mødekalender for 3F Als  

xxxxxxxxxxxxx 

 xxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

Ugens forkortelse:  Covid 19 = Ja du har nok spottet det, det er den Coronavirus der florerer verden over i disse dage..  

Coronavirus, Hvad så 
Nu har vi i et stykke tid fået vores hverdag vendt fuldstændig på  
hovedet. Hele Danmark er  lukket ned, og i skrivende stund ved vi ikke 
hvordan det fortsætter. Mette sige at der er en god chance for at der  
bliver lukket lidt op efter Påske.  
 
Her på kontoret er vi også påvirket, en del  af os er på arbejde og kan servicere de opkald der 
kommer, den anden del arbejder hjemmefra. Der er der mærkbar forskel, der er ingen møder, 
kun få kommer i afdelingen, og med yderste forsigtighed. Alt der kan serviceres over telefo-
nen  gør vi helst på den måde, for jeres , og for vores sikkerhed. Skal der afleveres noget til en 
medarbejder, tømmer vi postkassen der står ved vores indkørsel flere gange dagligt. 
 
Er det alligevel nødvendigt at komme i afdelingen beder vi jer naturligvis respektere at vi alle 
kan være sammen - på afstand. 
 
Her i dette link kan 3F måske gøre dig lidt klogere på Corona og dit arbejdsliv. 
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Ledige 3F-medlemmer fritages for kontin-
gent under Corona-krisen 

Tryk her for at se mere ….. 

 
Tryk på linket til venstre for at 

stemme, eller følg anvisninger du 

har fået i Mail/SMS 

Tryk på teksten for at komme ind til 

artiklen der  også kan  aflyttes på en 

mobiltelefon. Aldrig har det været 

vigtigere end nu at afgive din stem-

me. 

Vi samler op på hele forløbet omkring 

overenskomstforhandlingerne og ven-

der de forskellige aftaler, så alle kan 

Vi samler op på hele forløbet omkring overenskomstforhandlingerne og 

vender de forskellige aftaler, så alle kan være med. Og taler om, hvor-

dan corona-krisen pludselig stak en kæp i hjulet på forhandlingerne. Nu 

mangler kun urafstemningen, hvor medlemmerne skal stemme.  

https://www.3f.dk/faa-hjaelp/coronavirus
https://www.3f.dk/faa-hjaelp/coronavirus/kontingentfritagelse
https://www.sammenomok20.dk/
https://fagbladet3f.dk/artikel/ja-eller-nej-afstemningen-om-ok20-er-i-gang?utm_campaign=03042020&utm_medium=email&utm_source=Newsletter
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