Nyheder fa 3F Als . Årgang 3 nr. 09-2020

3F-Als-nyt

Mødekalender for 3F Als :
26. okt. Jubilarsammenkomst - Flyttet fra 29 sept

Nyheder fra din lokale fagforening

Udbetaling af Feriepenge
Du kan nu få dine indefrosne feriepenge udbetalt, ved at gå ind på Borger.dk, hvor der er et
link på forsiden du skal følge.

Tryk for at gå til Borgerservice

Nej, vi kan ikke råde dig til hvad du skal gøre, der er mange ting der har betydning for om det
er en god ide at få dem udbetalt.
Meningen er at pengene skal ud og arbejde i samfundet, så virksomhederne kan holde hjulene i gang og der dermed bliver flere arbejdspladser, eller at man kan holde på de medarbejdere man har nu.

3F ALS
Ledelse
Marita Geinitz, Formand
Hanne Petersen, Næstformand, Akasseleder
Faglig afd.
Lars Rasmussen, offentlig, PSHR,
Rengøring, Transport
Kim Christiansen
Industri, Byg, Grønt område,
Landbrug.
A-kassen/Økonomi
Kirsten Johannesen
Jette Degn
Arbejdsskaderådgiver
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

Kommer man op på en årsløn på over 531.000 kr. skal man betale topskat. Topskatten udgør
15%, som man skal betale oveni den skat man i forvejen betaler.
Men en ting er helt sikkert, hvis pengene skal gøre en forskel, så skal de bruges til at købe
danske varer — som er produceret i Danmark.

Corona

Info om mén erstatning:

Vi er igen i Danmark ramt af store udbrud
af Corona. Statsministeren anbefaler at
dem der kan arbejde hjemmefra, gør det.
Dermed undgår man at smitten ikke bredes mere en højest nødvendigt.

Hvis man er fyldt 40 år ved arbejdsskadens indtræden, nedsættes erstatningsbeløbet med 1
pct. for hvert år, man er ældre end 39 år ved
arbejdsskadens indtræden.

Dette betyder også at vi i 3F Als, arbejder
hjemmefra på skift. Så vi er her, og kan
naturligvis kontaktes. Er der spørgsmål vi
ikke umiddelbart kan svare på, så får vi
den rigtige medarbejder til at kontakte
dig hurtigt.

Hvis man er fyldt 60 år, nedsættes erstatningsbeløbet med yderligere 1 pct. for hvert år, man
er ældre end 59 år ved arbejdsskadens indtræden. Godtgørelsen nedsættes dog ikke yderligere efter det fyldte 69. år.

Har du ris eller ros, eller
gode forslag til nyhedsbrevet, vil vi meget gerne vide det, send en
mail til als@3f.dk

Lov om arbejdsskadesikring §18, stk. 5.

Støt Broen mellem ALS & FYN , det
gør vi…..
Gør hverdagen lidt nemmere for pendlere og andre der skal frem og tilbage mellem ALS & FYN.

Bliv medlem tryk på billedet

http://alsfynbroen.dk

Der vil ikke være mulighed for at tilgå Mit3F i
ovenstående tidsrum. Vi beklager de gener
dette måtte give.

Hver mandag og torsdag aften
fra 18-20 er Lænken i lokalerne. Har du, eller et familiemedlem, et problem med
alkohol, så kig forbi.

Ugens forkortelse: LD = Lønmodtagernes Dyrtidsfond eller blot LD er en organisation, der blev oprettet i 1980 for at forvalte
de penge, som staten ikke længere skulle regulere. Det er også her dine indefrosne feriepenge bliver forvaltet.

