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Ledelse 
Marita Geinitz, Formand 
Hanne Petersen, Næstformand, A-
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Faglig afd. 
Lars Rasmussen, offentlig, PSHR, 
Rengøring, Transport 
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Industri, Byg, Grønt område, Land-
brug. 
  
A-kassen/Økonomi 
Jette Degn 
Kirsten Johannesen 
 
Socialrådgiver 
Peder Petersen 
Mandag 8-16 
Onsdag 8:15 - 11:15 
Fredag 8:30 –12 
  
Afdelingens tlf. 70300948 
mail: als@3f.dk 
Åbningstid:  
Man-tors. 8:15 –16   
Fredag 8:30—12 

  

Nyheder fra din lokale fagforening 

I denne tid kan der aftales 

noget telefonisk. 

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. 06-2020 

Har du ris eller ros, eller 

gode forslag til nyheds-

brevet,  vil vi meget ger-

ne vide det, send en 

mail til als@3f.dk 

3F-Als-nyt 

 

 

Mødekalender for 3F Als  

2. Juli. Hjælpekassen—Danfoss 

2. sept. Lottospil - pensionister 

4. sept. Generalforsamling 3F Als 

 

Ugens forkortelse:  AMBI = Arbejdsmarkedsbidraget som er en skat på 8 %, som pålægges al arbejdsindkomst (dvs. lønind-

komst og indkomst for selvstændige) i Danmark uden fradrag af nogen art. Af samme grund omtales den ofte som bruttoskat  

Forlængelse af tre måneders gratis kontingent til ledige  

Tryk her for at se mere …..eller scan med  mobil 

Corona 

Vi har stadig virussen omkring os, også selv om 

den er under kontrol de fleste steder. 

3F Als har fortsat åbent som normalt, og alle 

medarbejdere er nu på arbejde som før. 

Men…...vi spritter af, vi holder afstand, vi passer 

på hinanden.  Vi forholder os til de retningslinjer 

der er fra Regeringen. 

 

Ny medarbejder                     

Peder har fundet nye udfor-

dringer og stopper den 30. 

juni. Vi siger tak for indsat-

sen og ønsker ham alt godt. 

Til erstatning har vi ansat 

Lisbeth Dyg. Lisbeth kommer 

fra en lignede stilling og har 

stor erfaring på området 

med  arbejdsskadesager,. 

Skulle du har brug for en snak med Lisbeth, er du vel-

kommen til at booke en tid ved hende allerede nu. 

Jeg hedder Lisbeth, er 55 år og har arbejdet i KAD/3F siden 
2003. 

Min primære opgave har været behandling af medlemmers 
forskelligartede Arbejdsskadesager. “I gamle dage” har jeg 
efter uddannelse som kontorassistent arbejdet på Thulebasen i 
Grønland, på boreplatforme i Nordsøen og været chauffør.  

Jeg glæder mig til at komme til 3F Als og møde og medlemmer 
og  personale  og at varetage opgaverne omkring arbejdsskade-
sagerne. 

Ferie 

Ferien står for døren. Den nye 

ferie lov er lige om hjørnet. 

Men for denne sommerferie er 

det stadig de gamle regler der 

er gældende. Først fra den 1. 

september gælder den nye fe-

rielov. 

Er du i tvivl om reglerne så kan 

du altid kontakte afdelingen. 

- Ferielukket - 

3 F Als holder ikke ferielukket, du 

vil kunne komme i kontakt med os 

i samme tidsrum som normalt. Der 

vil være personale der kan svare 

på dine spørgsmål, eller sørge for 

at en tager sig af det. 

Generalforsamling i 3F Als 

Vi afholder vores generalforsamling 

den 4 september 2020 meget forsin-

ket pga. Corona. 

Afsæt allerede nu denne dag i din 

kalender, nærmere om det på et 

senere tidspunkt. 
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https://www.facebook.com/3FAls/
https://fagbladet3f.dk/artikel/forlaengelse-af-tre-maaneders-gratis-kontingent-til-ledige?utm_campaign=19062020&utm_medium=email&utm_source=Newsletter

