
3F ALS  
Ledelse 
Marita Geinitz, Formand 
Hanne Petersen, Næstformand, A-
kasseleder 
  
Faglig afd. 
Lars Rasmussen, offentlig, PSHR, 
Rengøring, Transport 
  
Kim Christiansen 
Industri, Byg, Grønt område,  
Landbrug. 
  
A-kassen/Økonomi 
Kirsten Johannesen 
Jette Degn 
 
Socialrådgiver 
Lisbeth Dyg 
Mandag 8.30—16.00 
Onsdag 8.30 -  16.00 
  
Afdelingens tlf. 70300948 
mail: als@3f.dk 
Hjemmeside www.3f.dk/als 
Åbningstid:  
Man-tors. 8.15 –16 .00 
Fredag 8.30—12.00 

  

Nyheder fra din lokale fagforening 

Hver mandag og torsdag aften 

er Lænken i vores lokaler, fra 

18-20. Har du, eller et familie-

medlem, et problem med 

alkohol, så kig forbi. 

 

Nyheder fa 3F Als . Årgang 3 nr. 07-2020 

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. sept. Lottospil - pensionister 

4. sept. Generalforsamling 3F Als 

7. sept. bestyrelsesmøde 

7. sept. TRAM møde 

 

Ugens forkortelse:  CV = en forkortelse for Curriculum Vitae, som betyder livsforløb. CV'et opsummerer din erhvervserfaring, 

din uddannelse og dine kompetencer. Formålet med CV'et er at give læseren et hurtigt overblik over din profil.   

……...Der er stadig gratis fagforeningskontingent for ledige medlemmer 

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 med-

arbejdere 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 Tillidsmand - 

John F. Zimmer er valgt som ny TR 

på Steel Products Dft A/S  

FERIE 

Ferien er slut for de fleste. Lige om 

lidt starter det nye ferie år sammen 

med den nye ferielov. 

Er du i tvivl om hvad det betyder for 

dig, så tal med din tillidsmand eller 

henvend dig i afdelingen 

 

Ca. 1 oktober, kan de fleste i Dan-

mark se frem til en udbetaling af 3 

uger af deres indefrosne feriepenge. 

Se hvor mange du kan få ved at gå 

på Borger.dk - hvis det ikke fremgå af 

din lønseddel. 

3F vi er der for dig……. 

https://www.3f.dk/faa-hjaelp/coronavirus/kontingentfritagelse?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=corona-info&utm_content=p3_kontingent_250320

