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de

r Banditterne i habitterne 
snyder igen og hele tiden!

For nogle år siden var der en stor finanskrise. Under 
og efter den, blev der lavet de såkaldte bankpakker, 
så bankerne kunne overleve. Det var staten, altså 
os, der betalte.

Efterfølgende har bankerne givet store overskud, 
og de har derfor udbetalt meget store summer i 
aktieudbytte til aktionærerne. Der var i denne peri-
ode ”naturligvis” ikke råd til lønstigninger til løn-
modtagerne. Men pudsigt nok har der heller ikke 
været det efterfølgende! 

Samtidig har man skåret ned på de sociale ydel-
ser.  Bl.a. er dagpengene ikke steget med det de bur-
de i forhold til øvrige prisstigninger. Vi skal arbejde 
længere for at være ”rentable”, og der er skåret ned 
på offentlige arbejdspladser, som for eksempel 
Skat, hvilket har betydet at samfundet er gået glip 
af mange milliarder. 

Banksvindel har ikke bare foregået i Danmark, 
men danske myndigheder kunne have gjort meget 
mere for at stoppe den. Beviset er den økonomiske 
hvidvask, som har fundet sted i Danske Bank. Skat 
ikke haft ressourcerne til at afsløre den.

Bliver direktørerne straffet? Formentlig ikke. 
Næh, de får i stedet et gyldent håndtryk. Dette er 
grotesk! Hvis en lønmodtager har skrevet for man-
ge kørepenge på sin selvangivelse, bliver han selv-
følgelig straffet, eller hvis en arbejdsløs udebliver 
fra et møde på grund af sygdom, vupti: så koster 
det i understøttelsen. 

Hvis man kører bil i påvirket tilstand gentagne 
gange og man bliver stoppet, mister man førerret-
ten. Hvis man snyder med økonomien, burde man 
kunne fratages retten til at drive virksomhed. 

Som det er nu, er der så mange muligheder for at 
starte op på ny, svindle på ny, erklæres konkurs på 
ny, starte op på ny og så videre, at det bliver lukra-
tivt at svindle. Alt sammen på bekostning af os alle 
sammen.

Når politikerne ikke kan forstå, hvorfor der er 
”politikerlede”, så er det jo fordi, det ikke er første 
gang, der har været problemer med bankerne eller 
konkursboer eller andre former for svindel. 

Hvorfor sørger de ikke for, at der bliver lavet nog-
le foranstaltninger eller lukning af huller i loven, 
der kan hindre at der kan snydes, som vi har set det 
ske? 

Når det kommer frem at en modtager af sociale 
ydelser har snydt, så skal der straks strammes så 
meget og effektivt, at det går udover alle dem, der 
har brug for hjælp. 

Når statistikken fortæller politikerne, at befolk-
ningen ser ud til at leve længere, så skal vi edder-
dæleme da også arbejde længere! Men når de ser at 
man kan lave skattefiduser, så skal man da vist lige 
klappe hesten og tænke sig grundigt om, før man 
kan lave nye regler. 

Problemet er, at når det politiske system ikke for-
hindrer, at der bliver svindlet, så mister vi tilliden 
til vores samfund og til de politikere, der gerne 
skulle varetage vores interesser og sørge for, at 
vores retsfølelse ikke bliver krænket.   

Der er ikke brug for skattelettelser! Der er brug 
for, at vores skattekroner bliver brugt på en ordent-
lig måde, og at der prioriteres til fælles bedste og 
ikke så de få kan svindle og rage til sig. Vi ønsker et 
anstændigt velfærdssamfund.  

Nu kommer der snart et folketingsvalg! Dér kan 
vi tage ansvar ved at stemme på nogle politikere, 
der vil udvikle vores velfærdssamfund! Og stemme 
på nogle politikere der vil kræve styr på banditter-
ne i habitterne!  

En stor poet 
Danmarks største poet
Har lukket sine øjne for altid
En tidlig søndag morgen
Mens neonlysene blinkede
På Københavns sidste morgenværtshuse

Med dig forsvinder en epoke
En sti af minder jeg kan gå på
Tilbage igennem tunnelen
Til barndommens ubekymrethed
En lille pige der dansede på trappen
I Cirkusbygningens tusmørke
Dig på scenen med din guitar
Så mange drømme hr. Larsen
De førte mig til dette gudsforladte sted
Langt fra værtshusenes bløde veloursæder
Men alligevel så tæt på alt hvad der var dig

Jeg siger dig tak for al din musik
Jeg siger dig tak for skænken
Og jeg siger dig tak for dansen!

Anja Andrup
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Mit navn er Villads og jeg er 24 år og nyud-
lært tømrersvend. En bestået svendeprøve 
og gode 3 år og ni måneder som tømrerlær-
ling har vist sig vel gjort, når jeg nu med 
stolthed kan kalde mig tømrersvend. Det 
som dengang på grundforløb, hvor vi bygge-
de bord- bænkesæt og savede ”rugbrød” af 
heltømmer sås så langt væk, er meget plud-
seligt blevet til virkelighed. 

Jeg brugte nogle år på, at tro at jeg skulle 
have en studenterhue, først på gymnasiet, så 
på hf – det gik lige skidt begge gange, og jeg 
droppede ud med for meget fravær, dengang 
troede jeg ikke, at nogen uddannelse skulle 
kunne få mig op om morgenen. 

Det ændrede sig dog hurtigt da jeg starte-
de i lære. Hurtigt fandt jeg ud af, at fysisk 
arbejde, og helst udendørs, lige var mig – 
konkrete problemstillinger og godt hånd-
værk stillede min appetit, og selvom nogle 
sager er bedre og sjovere end andre, så er jeg 
aldrig i tvivl om hvorfor jeg valgte tømrer. 

Om det så er træ og fukssvans, eller om det 
er stål og gips, så har man sin hverdag på en 

Mit navn er Villads,  
nyudlært tømrersvend
TEKST: VILLADS BANG PELLE
FOTO: ANDERS THYGE

byggeplads, og her er det mit indtryk, at der 
ofte kan være lidt højere til loftet end der er i 
en kontorstol. 

Jeg er også af den overbevisning, at få 
uddannelser giver samme frihed, som frihe-
den ved at kunne et håndværk. Med det i 
bagagen har jeg planer om at rejse ud i ver-
denen og se mig omkring. 

 
Fredagen efter svendeceremonien på skolen 
rydder vi værkstedet op, og forsætter i bus-
ser og med højt humør til fagforeningen, 
hvor brancheklubben drikker os velkomne, 
med portvin skænket fra tømrernes gamle 
sølvpokal, samme pokal som københavner-
lærlinge har drukket sig til svende af, så 
mange gange før os – et bevægende øjeblik 
og en på sin vis surrealistisk. 

Det bliver dog kun mere surrealistisk 
mandag morgen, når tømmermændene har 
lagt sig og en ny arbejdsuge starter. Fra fre-
dag som lærling, til mandag som svend. Jeg 
får selv en lærling, som forventer at lære 
noget, og rækker mig hammeren, hvis jeg 

skal bruge den. Jeg prøver at finde det natur-
ligt, men må indrømme, at det føles ret 
beæret. 

 
I det meste af min læretid, har jeg været 
aktiv i Ungdommen her i BJMF og jeg vil 
vove at påstå, at andre lærlinge burde gøre 
det samme, for mig har det ved siden af det 
faglige arbejde, også været et fantastisk 
sparringsrum med lærlinge og unge svende 
på tværs af fag og firmaer. 

Den eneste større forskel i mit engage-
ment i Ungdommen må derfor være, at ven-
de mig fra, at kalde den min ”lærlingeklub” i 
fagforeningen, som det har været mig for 
vane - og vænne mig til at kalde den min 
”ungdomsklub”. 

For så længe jeg er under 30 år, så er der 
stadig mange kampe der skal kæmpes under 
BJMF Ungdoms røde fane. 

Se foto fra alle svendeprøverne på side 6-7.
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Danskundervisning
til polske kolleger

Det første skridt til at få fodfæste på arbejds-
markedet og i det danske samfund, er at 
kunne tale med kollegerne. Det siger faglig 
konsulent Robert Olejnik, fra den polske 
klub i Byggefagenes Samvirke om baggrun-
den for danskkurset.
 - Da vi begyndte, stod det klart, at flertallet 
ikke bruger dansk på jobbet. Dels fordi de 
kun arbejder sammen andre polakker, dels 
fordi de arbejder på arbejdspladser, hvor der 

er udenlandske fra andre lande, fortæller 
Robert Olejnik.
Også i privatlivet viste det sig, at der er 
meget ringe kontakt mellem polakker og 
danskere på grund af manglende sprog.
- Motivationen for deltagerne er, at uden et 
dansk sprog, er det vanskeligt at søge arbej-
de og det er besværligt at klare private for-
hold i, uddyber Robert Olejnik.
Kurset er tilrettelagt i samarbejde med 

oplysningsforbundet AOF og løber over 17 
lektioner i det første modul. Undervisningen 
foregår efter arbejdstid 1 gang om ugen fra 
kl. 16.30 – 20.
Der er to krav for at deltage i kurset: at man 
har et dansk personnummer, og at man er 
medlem af en LO-fagforening. (mbp) 

TEKST: MADS BRUUN PEDERSEN/BYGGEFAGENES SAMVIRKE

 BLIV KLOG PÅ  

 IT
Kom på kursus i fagforeningen
BJMF vil gerne styrke medlemmers IT-kundskaber, fordi vi ved at mange har det 
svært med IT. En del har svært ved at bruge Nem Id, borger.dk, mit 3F osv.  Derfor vil 
vi prøve at oprette et kursus for medlemmerne.

Hvis du er interesseret i at få grundlæggende viden om IT, så kontakt  
Claus Westergreen: tlf.: 40825264 eller mail: claus.westergreen@3f.dk 

Den polske faglige klub i Byggefagenes Samvirke og oplysningsforbundet AOF 

tilbyder sammen danskundervisning til 25 polske fagforeningsmedlemmer
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KVINDE, HÅNDVÆRKER, 
 KROP OG FAGLIGHED

Mål - Målet med forløbet er todelt:
•  At blive fysisk trænet, så kroppen kan holde og have det godt i jobbet
•  At have en dialog om fagpolitiske emner

Indhold
•  Gymnastik/afspænding. Kroppen gennemgås. v./kvindelig ekspert på 

området.
•  Fagpolitisk oplæg. Et forskelligt emne på hver mødegang: F.eks. Lige-

løn, fædre barsel, arbejdsmiljø, det kønsopdelte arbejdsmarked, 
stress og køn m.m.

•  Dialog over et enkelt måltid mad.

Målgruppe - Kvinder i håndværksfag i Københavnsområdet.

Gymnastik/afspænding, fagpolitisk oplæg, dialog over et 

enkelt måltid mad syv mandage i vinteren 2019

 NI METER  
 lang faglig sag

Metroteamet i BJMF er i gang med en omfattende 
faglig sag, der drejer sig om vikarfirmaet Adecco, 
der har serviceret Metro-byggeriet med polsk 
arbejdskraft. 

I februar endte en voldgiftssag om to polske 
Adecco-vikarer med et forlig, der gav de to arbej-
dere henholdsvis 80.000 og 30.000 kr. Siden da 
har BJMF arbejdet med at forberede at kunne føre 
en lang række lignende sager fra metroen mod 
Adecco.

Den første i denne række af sager er nu regnet 
igennem, og fylder ni meter papir. Sagen drejer 
sig primært om arbejdstid og overtrædelse af 
overenskomstens bestemmelser om skifteholds-
arbejde og varsling af arbejdstid.

Fagligt voldgiftssagen er berammet til februar 
2019.

FAKTABOKS 

HVORNÅR:
Mandage i:
Januar: d. 14. og 28.
Februar: d. 4. 18. og 25.
Marts: d. 4. og 11.
Alle dage kl. 17-20
 
HVOR:
Metal Hovedstaden
Nyropsgade 25, 5 sal
1790 København V. 

PRIS:
Kr. 1.550,00  
(inkl. gymnastikinstruktør, 
fagligt oplæg og fortæring)
 

TILMELDING:
På nedenstående FIU-nr. via 
dit forbund/afdeling.
FIU-nr.: 5207 19 00 63 

TOVHOLDER:
For FIU-Ligestilling:  
Susanne Fast Jensen, 
susanne.fast.jensen@3f.dk

For holdet: Tamara Gabay, 
tlf. 60 71 60 49,  
tamaragabay@gmail.com
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6. SEPTEMBER: 
Seks brolæggere fik svendebrev. To af dem 
fik bronze.

26. SEPTEMBER:
Tre struktører fik svendebrev. Fire anlægs-
struktører, hvoraf en fik ros, og ni byg-
ningsstruktører.

26. SEPTEMBER: 
132 tømrere fik svendebrev. 24 af dem fik 
ros. Fire fik bronze og tre sølv.

27. SEPTEMBER:
20 murere fik svendebrev.

27. SEPTEMBER: 
28 bygningssnedkere fik svendebrev heraf 
fik tre sølvmedaljer, og 27 møbelsnedkere 
fik svende, heraf en med bronze.

BJMF ønsker alle tillykke med svendebrevet 
og velkommen i fagforeningen og i branche-
klubberne.
Foto: Søren D. Andersen, Lotte Ott, Helge Hansen.

Tillykke til nye  
udlærte svende
September var den store måned for svendeprøver for brolæggere, tagdækker, 

isoleringsarbejdere, murere, tømrere, struktører og snedkere

Bygnings- og anlægsstruktører

Murere

Isoleringsarbejder
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Tagpaparbejdere

Brolæggere

Tømrere Tømrere

Snedkere Snedkere

Julefrokost i 3F BJMF Ungdom

Den 7. december, kl. 16.30 
i fagforening, Mølle Allé 26, 2500 Valby.

Alle unge aktive er velkomne.

Kontakt: Anders Thyge,  

WEEKENDTUR  
FOR ALLE LÆRLINGE

- OG SVENDE UNDER 30 ÅR
3F BJMF Ungdom afholder ungdomsweekend 

den 9. og 10. november. 
Alle lærlinge og svende under 30 år er velkomne. 

Der skal arbejdes med, hvad ungdommen skal lave det kommende år. 
Derfor: Vil du have indflydelse i din fagforening og ungdomsklub,  

– så kom og deltag. 

Det hele sker i fagforeningen på:  
Mølle Allé 26, 2500 i Valby fredag kl. 16.00. Vi står for mad og drikkelse. 

Mere info: Overpamper Anders Thyge 
mail: anders.thyge@3f.dk eller mobil 26 161 732 
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Italienske murere på 
metroen fyret i akkord
TEKST: LOTTE OTT

I midten af september valgte en italiensk 
entreprenør, som udfører det vandrette gra-
nitarbejde på metroen, at afskedige fire itali-
enske medarbejde, før de havde fuldført 
deres murerakkord. Det førte til en faglig 
sag.

Længe før murerarbejdet på metroen gik i 
gang stillede fagforeningen spørgsmålet: 
Hvem skal lave murerarbejdet på Metroen 
og på hvilke vilkår? Det blev starten på en 
række forhandlinger med CMT om en for-
søgsordning, der ligger tæt på murernes 
overenskomst.

Forsøgsordningen er siden blev godkendt 
af alle parter, som et overskueligt regelsæt 
for udførelse af murer- og murerarbejds-
mandsarbejde på metrostationerne i Køben-
havn og på Frederiksberg.

FYRET I AKKORD – SAGEN FORLIGT
Om ansættelse og fyringsvilkår slår forsøgs-
ordningen bl.a. fast at ”at en medarbejder 
altid skal fuldføre sit tildelte omfang før 
underentreprenøren har ret til at opsige 
medarbejderen. 

Det var derfor brud på aftalen, da den ita-
lienske virksomhed fyrede fire italienske 
murere, før deres tildelte arbejde var færdigt. 
BJMF rejste sagen og kort tid efter valgte 
entreprenøren at betale 145.000 kr. i et forlig 
for at lukke sagen.

- Vores forsøgsordningen fungerer og skal 
håndhæves, siger formand for Murersvende-
nes Brancheklub og faglig sekretær, Jonas 
Andersen om sagen.  

TEKST OG FOTO: LOTTE OTT

- Vi var blevet konkurrenter til hinanden. Vi 
arbejdede i små sjak og bekrigede hinanden. 
Der var endda nogle som stjal byggemateri-
aler fra hinanden, når der var pause, fortæl-
ler James Christoffersen, tømrer og fællestil-
lidsrepræsentant i BGB og formand for Sven-
deklubben BGB.

I 2002 begyndte han at tale om en svende-
klub for at samle svendene. Firmaet sagde 
gang på gang nej til det. En gang om året var 
der formandsmøde for alle svende i firmaet, 
og hver gang spurgte James til svendeklub-
ben, uden held. Men en dag skete der noget.

På det årlige formandsmøde i 2010 var det 
en anden end James, der rejste spørgsmålet. 
Det var Jørgen Grønvall, tømrer, der spurgte 
rundt om nogen ville være med. Efter en 
længere pause, hvor ingen sagde noget, 
meldte James sig. 

ALLE SVENDE MED I KLUBBEN
Siden har de to været de gennemgående 
ildsjæle i klubben med James som formand 
og Jørgen som næstformand. Deres mål var 
at få et bedre sammenhold. Hvordan er det 
så gået?

- Mit mål var at få alle svende med i klub-
ben og der er lykkes, siger Jørgen. Alle nyan-
satte bliver automatisk medlem af klubben 
og får sammen med ansættelsespapirerne 
et infoark om klubben og hvem der sidder i 
bestyrelsen.

- Det vigtigste var at få et sammenhold og 
det lykkedes hurtigere end jeg havde forven-
tet. Vi har et rigtig godt sammenhold nu. Vi 
taler med hinanden om andet end arbejde. 
Vi er stadig i små sjak, men vi taler pænt til 
hinanden og stjæler ikke fra hinanden, siger 
James.

MAN MÅ STARTE ET STED
Hverken Jørgen eller James havde viden 
eller erfaringer med bestyrelsesarbejde eller 
klubber, så de prøvede sig frem. 

Gennem årene har klubben stået for bl.a. 
julefrokoster, fisketure, skiture og mange 
andre social arrangement. Der er endda tra-
dition for at lave t-shirts til arrangementer.
De mener begge, at sammenholdet er kom-
met gennem de mange sociale aktiviteter, 
selvom de begge havde forestillet sig flere 
faglige aktiviteter.

- Vi er nødt til at starte et sted, siger James. 
Der er nogle, der kritiserer klubben for at 
være for lidt faglig, men de fleste er ikke selv 
fagligt interesserede, siger James. 

- De gange vi har fået valgt nogle fagligt 
interesseret ind i bestyrelsen, har vi uheldig-
vis mistet dem igen på grund af fyring (ned-
manding), siger Jørgen men mener også at 
de fagligt aktive skal melde sig til klubbesty-
relsen og på den må være med til at præge 
klubarbejdet.

- Men den konflikt, vi havde på Nimb sid-
ste år, hvor 30-35 nye og gamle svende stod 
sammen om at få en uorganiseret i fagfor-
ening, ville aldrig have fundet sted før i 
tiden. Det viser, at vi er nået langt, at vi kan 
køre en faglig sag, at vi kan bakke hinanden 
op, siger James.

SPRING UD I DET
Både James og Jørgen vender flere gange til-
bage til, at det også er op ad bakke at holde 
gang i svendeklubben. 

- Min erfaring er, at man bare skal springe 
ud i det, og tage tingene som de kommer, 
siger James. Og man skal forvente at det er 
opad bakke… Det er det stadig.

Jørgen savner respons fra svendene, når-
han sender info ud til dem på facebook, 
mail, eller den blogspot, de har oprettet. Men 
kan godt forstå at folk også har sig selv og et 
privatliv, der skal passes.

- Der er ikke ildsjæle nok til at holde klub-
ben i gang, siger han og sukker ved tanken 
om de ca. 19 a4-mapper med klubpapirer, 
han har stående derhjemme, foruden den 
pc, klubben har købt og som han først nu er 
ved at blive helt fortrolig med.

- Det vigtigste er 
sammenholdet
Ideen med en svendeklub i BGB opstod, fordi svendene var  

konkurrenter til hinanden

Her lægges vandret granit på en af de 
mange metrostationer. Et arbejde der  er 
omfattet af forsøgsordningen, som 3F og 
CMT har indgået. 
Arkivfoto: Tommy Bendix.
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James Christoffersen og Jørgen Grønvall, hhv. formand og næstformand 
for Svendeklubben BGB

- Det vigtigste er 
sammenholdet
Ideen med en svendeklub i BGB opstod, fordi svendene var  

konkurrenter til hinanden

SVENDEKLUBBEN 
BGB
Stiftet: 7. september 2010
Klubformand: 

James Christoffersen
Næstformand:

 Jørgen Grønvall
Antal medlemmer: 

ca. 150-160 inkl. 17 lærlinge. 
Lærlingene er med i klubbens 
aktiviteter og er blevet opfordret 
til at lave lavet et netværk og fin-
de en talsmand.

Klubkontingent: 100 kr./mdr.
Generalforsamling: Marts

- Jørgen og James har det hårdest og tager 
al ansvaret for at drive klubben. Men det har 
været det hele værd, siger James med et 
glimt i øjet. Men selvfølgelig tager resten af 
bestyrelsen også en tørn.

RESULTATER
Klubben har fungeret som talerør overfor fir-
maet, og har bl.a. forhandlet en god efterud-
dannelsesaftale igennem. Firmaet betaler 
240 kr. pr. time og klubben giver 30 kr. oveni.

Jørgen har sendt spørgeskemaer ud om 
svendenes ønsker til efteruddannelse. Det 
har ført til bl.a. kursus i bl.a. dampspærre, 
demonstration af værktøj, trailerkursus, før-
stehjælp, sikkerhed m.m.

Klubben har desuden forhandlet en rabat-
ordning igennem med Carl Ras.  

FØDSELSDAG OG SYGDOM
Det koster 50 kr. pr. lønudbetaling af være 
med i klubben. Klubben har lavet en syge-
ordning, hvor langtidssyge svende kan søge 
om i alt tre gange 2.500 kr. 

Der er desuden tradition for at klubben 
giver et gavekort til Carl Ras i forbindelse 
med runde fødselsdage og pensionering. 

Klubben arbejder i øjeblikket med forhøjet 
arbejdstøjpenge og en seniorordning, der 
skal skabe bedre forhold for de ældre svende.
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BJMF taler 
spansk
TEKST: JAKOB MATHIASSEN

Håndværkerne på danske byggepladser 
taler ikke længere kun dansk. Derfor arbej-
der BJMF på, at fagforeningen kommunike-
rer på flere sprog. Den spanske hjemmesi-
de er en del af denne nye strategi. 

I fremtiden vil der forhåbentligt også 
komme hjemmesider på polsk, portugisisk, 
rumænsk og mange flere sprog. 
Se: tema.3f.dk/bjmfimmigrant 

Lørdag den 15. september blev endnu et 
skridt til at styrke organiseringen af uden-
landske kolleger taget med stiftelsen af 
klubben BJMForganizers.

Klubbens formål er at klæde flest mulige 
af BJMFs medlemmer på til at organisere de 
udenlandske kolleger, de møder ude på byg-
gepladserne.

Til støtte for de danske kolleger, der vil 
arbejde med organiseringen, er der udarbej-
det forskelligt materiale på en lang række 
sprog. 
(Se også bjmfimmigrant.dk)

AKTIVITETER
Klubben vil bl.a. organisere fælles plads-

besøgsture – primært lørdage, opbygge fæl-
les viden og hjælpe til med at skabe kontakt 
til og hjælpe udenlandske kolleger.

Klubben har nedsat sig med bestyrelse, 
vedtægter og arbejdsprogram.

Vil du være med til at organisere uden-
landske kolleger, så skriv en mail til: bjmfor-
ganizers@gmail.com eller tilmeld dig face-
bookgruppen BJMForganizers. 

TEKST: JAKOB MATHIASSEN

Det er ikke nemt at stifte en faglig klub, når 
man aldrig har prøvet det før, og det er end-
nu sværere at bygge en stærk og aktiv klub 
på benene. Det har de rumænske medlem-
mer af BJMF måtte sande, men de har ikke 
givet op!

Lørdag den 6. oktober samlede en gruppe 
rumænske BJMF-medlemmer sig til ekstra-
ordinær generalforsamling. Formanden hav-
de valgt at stoppet i bestyrelsen, så det var 
næstformanden Robert Marinescu, der 
aflagde rapport.

Robert fortalte, at det endnu ikke var lyk-
kedes for den gamle bestyrelse at lave en 
fungerende klub. Derfor var der brug for 
denne ekstraordinære generalforsamling 
for at vælge en ny bestyrelse, og få klubben 
op at stå.

Den nyvalgte bestyrelse i BJMForganizer: Bolette Rose Jørgensen, Christian Nielsen, 
Asger Kjærsgaard Larsen, Jakob Mathiassen, Bodil Signe Wedele.

Organizer-klub stiftet

De rumænske arbejdere lavede også nogle 
ændringer i klubbens vedtægter, så struktu-
ren bliver mere fleksibel, og tilpasset den vir-
kelighed, at de rumænske migrantarbejdere 
ofte bliver tvunget til at rejse efter arbejdet.   
 

DEN NYE BESTYRELSE
Formand: Robert Marinescu. 
Næstformand: Viorel Daniel Oprea. 
Kasserer: Laurentiu Ionut Câlugâr. 
Bestyrelsesmedlemmmer: Cornel Mircea 
Pioras, Florinel Sitaru. 
Suppleanter: Nicolae Marinescu, Florinel 
Mihâitâ Sitaru, Silvian Ursu, Constantin 
Marinescu.

Rumænsk klub får nyt liv

Mød den rumænske 
ambassadør
Lørdag den 8. december, kl. 15 i BJMF er 
ambassadør Mihai-Alexandru Gradinar 
inviteret til sammenkomst med Den 
rumænske Klub.
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Kunst 
skal ud til 
folket !
AF JOHN POULSEN

Der er sjældent, at en ganske almindelig 
arbejders kunstneriske værker bliver præ-
senteret på en udstilling, men heldigvis har 
vi Arbejdermuseet i København, som gen-
nem årene har opbygget en stor kunstsam-
ling, og som i 2013 fik en samling værker af 
den århusianske murer og kommunist, Peter 
Peitersen (1922-1988), foræret af hans søn 
Peiter Andersen. 

Peitersen adskiller sig fra de andre i muse-
et samling, bl.a. Anton Hansen, Herluf Bid-
strup og Klaus Albrechtsen, ved, at han ikke 
levede af at tegne, men arbejdede som 
murer. I en netop udkommet bog om ham 
skriver hans bror, Ove, at hvis Peter havde 
valgt tegnearbejdet, var han blevet bladteg-
ner. 

Talentet var der, men han valgte tillids-
mandsarbejdet blandt murerne i Århus, hvor 
han i 1961 blev valgt som opmåler i Murer-
nes Fagforening. Samlingen er på ca. 800 
arbejder: tegninger, linoleumssnit og akva-
reller, som er blevet registreret, og hvoraf 
470 er gjort tilgængelige på nettet (www.
kid.dk).  Men det er ikke kun på nettet man 
kan se dem, men også på den meget sevær-
dige udstilling ”Ud til folket!” på Arbejder-
museet. 

Allerede som ung begyndte Peter Peiter-
sen at tegne, og i 1942 sendte han nogle sati-
riske tegninger ind til Politiken, og en af dem 
blev trykt. Kort efter blev han ramt af syg-
dom, som varede over et år, og det gav ham 
tid til at udvikle sine tegneevner. 

Nogen egentlig kunstnerisk uddannelse 
fik han ikke, men efter sygelejet tog han et 
fjernkursus i tegning, og i midten af 50’ene 
deltog han i kursus i croquistegning. Fra 
1952-59 var han medlem af kunstnergrup-
pen ”De 10”, men meldte sig ud, og begrun-
dede det med, at han var træt af at lave bille-
der bare for at udstille. Han ville lave bille-
der, der handlede om noget, og som 
henvendte sig til dem, de handlede om.  

Mange af hans arbejder viser murernes 
dagligdag på arbejdspladsen, men han nøje-

des ikke med at skildre virkeligheden, han 
kommenterede også den faglige kamp som 
foregik. Det kunne dreje sig om de lokale for-
hold, men også om overenskomstforhand-
lingerne, hvortil han malede en række trans-
parenter m.v. med de stillede krav. Til murer-
nes blad Murbinderen leverede han mange 
tegninger.     

Udstillingen, omfattende ca. 100 værker, 
vises på balkonen i festsalen, og det er lykke-
des på det begrænsede areal at opbygge den 
således, at den viser alle sider af Peitersens 
kunstneriske virke, bl.a. grafiske arbejder, 
plakatskitser, tegninger, pasteller og oliema-
lerier, som dækker perioden fra 1943 til 88.

Arbejdermuseet skal have ros for at have 
skabt en flot udstilling, som ikke kun hen-
vender sig til murere, men til alle, fordi den 

med megen humor afspejler vores virkelig-
hed, som den var og på mange måder stadig 
er. 

I forbindelse med udstillingen er der udgi-
vet bogen ”UD TIL FOLKET! Peter Peitersens 
liv og kunst” med bidrag af hans søskende 
Hanne Stenshøj og Ove Peitersen, kunsthi-
storikeren Thomas Meldgaard (Arbejdermu-
seet) og arbejderhistorikeren Kirsten Folke 
Harrits. I bogen er gengivet 100 illustratio-
ner, som giver en bred indsigt i hans arbej-
der. Den er på 91 sider, koster 150 kr. og kan 
købes på Arbejdermuseet eller bestilles hos 
3F Transport, Logistik og Byg. Murersvende-
ne. Jan Carlsen, Sommervej 5, 8210 Aarhus V. 
Tlf. 51299064

Arbejdermuseet. Ud til folket! - Peter Pei-
tersens billeder. Slutter 31.12.    

M
ur

er
e



12 Fagligt fokus

Fra fag og klubber

Tømrerfirmaet NH Hansen har en længere-
varende byggeplads på Admiral Hotel i Told-
bodgade.

Her havde svendene efter sommerferien 
valgt både tillidsmand og arbejdsmiljøre-
præsentant. Det blev (efter bogen) anmeldt 
til fagforeningen, der godkendte valget og 
sendte det til forbundet, der derefter orien-
terede firmaet.

Firmaet anerkendte valget af tillidsman-
den, men ikke af arbejdsmiljørepræsentan-
ten.

Det skete med henvisning til, at den 
nyvalgte tillidsmand, der også var formand 
på pladsen, havde deltaget i nogle sikker-
hedsmøder før valgt af arbejdsmiljørepræ-
sentanten. 

Med andre ord: samme mand skulle 
beklæde begge poster.

Fagforeningen begærede mægling over-
for Dansk Industri og mæglingen blev 
afholdt den 7. september.

Firmaet argumenterede med, at de hellere 

ville have samme mand på begge poster, da 
de havde et godt samarbejde med ham. End-
videre mente de, at han var valgt, da han 
havde deltaget i nogle sikkerhedsmøder.

Tillidsmanden gjorde opmærksom på, at 
han ikke ønskede posten og ikke betragtede 
sig som valgt, men primært havde deltaget i 
møderne i sin egenskab af formand.

Fagforeningen fastholdt valget og at fir-
maet ikke kunne blande sig i svendenes 
valg.

Enighed kunne ikke opnås, men efterføl-
gende trak Dansk Industri sagen og aner-
kendte dermed valget.

Man skal være opmærksom på, at firmaet 
godt må stå for selve arrangementet af val-
get, men ikke må blande sig i selv valghand-
lingen. 

Man skal også være opmærksom på, at 
valg af tillidsmand og arbejdsmiljørepræ-
sentant først er gyldigt, når det er anmeldt i 
fagforeningen og vi (forbundet) har oriente-
ret firmaet. Anders Lange 

Indsigelse mod valg af AMR

TEKST: ANDERS LANGE

To tømrere – en svend og en lærling – blev 
dårlige af at arbejde med kompaktlaminat-
plader. Tømrerne havde en akkord, hvor der 
blandt andet skulle bores huller i Kompakt-
laminatpladerne. Men boringerne udviklede 
dampe, der gav eksem og hovedpine. 

De forsøgte gentagne gange at på et data-
blad om produktet, men producenten kunne 
ikke levere det. Derfor henvendte de sig til 
sidst til fagforeningen for at få hjælp.

Fagforeningen tog med det samme fat 
i både tømrerfirmaet og hovedentreprenø-
ren, og det medførte, at arbejdet blev stop-
pet.

Kompaktlaminatplader bruges til bl.a. 
bordplader og andre flader, som skal kunne 
vaskes af, f.eks. på sygehuse. 

Man skal ikke arbejde med disse plader 
før, der er forligger et datablad, og før firma-
et kan anvise, hvorledes man skal beskytte 
sig, når man arbejder med pladerne.  

Hold fingrene fra 
Kompaktlaminatplader!
Sørg altid for at få et datablad i forbindelse med nye produkter

Efterår betyder vejrlig 
Efteråret er over os, og det betyder for mange 
håndværkere, at der begynder at komme 
vejrligsdage!

Har du styr på, hvor mange du har brugt 
betalt af arbejdsgiver?

Ellers kig lige på din sidste lønseddel. Din 
arbejdsgiver er kun forpligtet til, at betale 16 
stk. pr. kalenderår, og max to ad gangen.

Når du ikke har ret til flere g-dage fra 
arbejdsgiver - eller du rammer den 3. vejr-
ligsdag i træk, er det vigtigt, at du tilmelder 
dig på jobnet, samt går på mit3f.dk og udfyl-
der den blanket der hedder »ansøgning om 
dagpenge for lønmodtagere«.

Er du i tvivl om noget, er du velkommen til 
at ringe til a-kassen på tlf.: 70 30 08 26 

SNEDKER-TØMRERNES 
ARBEJDSMILJØUDVALG
Møderne afholdes i fagforeningen 

fra kl. 16.00-18.00

Torsdag den 15. november

Torsdag den 13. december

GARTNERNES MILJØUDVALG 

Møderne afholdes i fagforeningen,  

(kælderen), kl. 16.00 og er åbne for  

alle gartnere

Torsdag den 20. december

50 ÅRS JUBILÆUM
Til murer, stukkatører og stenhuggersvende,

der har aflagt svendeprøve i 1968.

Murerbrancheklubben og 
Murersvendeforeningens Stiftelse afholder 

fest for 50 års svendejubilarer med partnere.

Arrangementet bliver afholdt 
Onsdag den 28. november 2018 

kl. 12.00 

Tilmelding til:
Henrik Blaabjerg 28 10 77 03

Claus Olsen 21 43 81 52

Sidste frist for tilmelding er den 
22. november 2018
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Hold fingrene fra 
Kompaktlaminatplader!
Sørg altid for at få et datablad i forbindelse med nye produkter

Nogle firmaer har en sundhedsordning, som 
fx giver adgang til privathospitaler, men der 
kan være tvivl om hvad firmaerne må og 
ikke må.

I udgangspunktet er der ikke noget galt i 
at have en sundhedsordning, der supplerer 
Pensiondanmarks sundhedsordning. Men 
det skal være frivilligt at betale til den.

Dvs. firmaet må ikke stille som betingelse 
for ansættelsen, at du skal have den. Firmaet 
må ikke pålægge dig udgifter ved at arbejde 
hos ham.

Man kan lokalt godt aftale en ordning, der 

dækker alle, men så er det mester, der skal 
betale, f.eks. via en lokalaftale.

Der er forskel på om firmaet har en sund-
hedsordning, der supplerer Pensiondan-
marks ordning eller om de har en, der erstat-
ter den.

Hvis firmaets ordning erstatter Pensi-
ondanmarks skal den være på niveau med 
eller bedre end Pensiondanmarks. Og så kan 
firmaet slippe for at betale 0,15% i arbejdsgi-
verbidraget til Pensiondanmark. 

Anders Lange

Sundhedsordning 
Må mester tvinge mig til at have en?

Udvalgte konkurser inden for de seneste fire måneder

CVR.nr. Virksomhed Dekret*
Frist for an-

meldelse til LG

37174408 P.B. Byg ApS 27. juni 2018 27. okt. 2018

37107549 Selandia Service ApS 28. juni 2018 28. okt. 2018

32338283 SONSTED ApS 29. juni 2018 29. okt. 2018

37319589 Selskabet af 21. december 2015 ApS (tidl. Domitec ApS) 2. juli 2018 2. nov. 2018

37196908 K2 Bygge Entreprise ApS 18. juli 2018 18. nov. 2018

12700377 Selskabet af 18. juli 2018 A/S (tidligere DAHL A/S) 19. juli 2018 19. nov. 2018

37000434 31-07-2018 ApS (tidligere ACA Team Aps) 7. aug. 2018 7. dec. 2018

38182293 Albi Andersen JVS 10. aug. 2018 10. dec. 2018

34590311  Byggeri Danmark 10. aug. 2018 10. dec. 2018

36396199 Bejstrup Byg ApS 14. aug. 2018 14. dec. 2018

36976373 Agenda 21 ApS 15. aug. 2018 15. dec. 2018

37097144 Håndværksselskabet af 18.09.2015 ApS 16. aug. 2018 16. dec. 2018

31943531 5W 1108 ApS. tidl. Aswi El ApS 17. aug. 2018 17. dec. 2018

31473586 Selskabet af 15. Maj 2018 ApS (tidligere Teichert A/S) 17. aug. 2018 17. dec. 2018

35382801 Millimeter-Group ApS  5. aug. 2018 5. jan. 2019

39177129 Holmøe Gruppen ApS  7. sept. 2018 7. jan. 2019

34451354  Bygmestrene Roskilde ApS  29. sept. 2018  29. jan. 2019

Hvis du har været ansat hos nogle af ovenstående virksomheder i de seneste 6 måneder før 
konkursen (*dekret dato) skal du snarest henvende dig i fagforeningen til:  
Ebbe Dalgaard, tlf.: 8892 2667, mail: ebbe.dalgaard@3f.dk eller  
Jette Nordentoft, tlf.: 8892 8979, mail: jette.nordentoft@3f.dk

Ekstraordinær generalforsamling i  
Isoleringsarbejdernes Brancheklub 
København
Isoleringsarbejdernes Brancheklub Køben-
havn indkalder til ekstraordinær generalfor-
samling tirsdag den 22. januar, kl. 15.30 i 
fagforeningen

Dagsorden: 
1. Beretning - herunder klubbens fremtid 
2. Valg til bestyrelsen

På klubbens vegne 
Kim W Bilfeldt 
Tlf. 2294 1910 / Mail kimw@bilfeldt.dk

ORDINÆRT REPRÆSENTANT-
SKABSMØDE I 
SNEDKERSTIFTELSEN
Der er ordinært repræsentantskabsmø-
de i Snedkerstiftelsen tirsdag den 27. 
november kl. 16.00 i Bygge-, Jord- og 
Miljøarbejdernes Fagforening

Dagsorden:
• Dagsorden
• Valg af dirigent
• Protokol
• Regnskab
• Forslag
• Valg
• Eventuelt

Repræsentantskabet består af 21 medlem-
mer, som er på valg hver 3. år.
De 7 der skal vælges i år bliver valgt efter 
følgende fordeling fra faggrupper fra Træ-
Industri-Byg:
1 fra Ungdommen, 1 fra Pensionisterne, 
2 fra Industrigruppen, 3 fra Byggegruppen.

Byggegruppen vælger 
onsdag den 14. november klokken 15.30 
– i kælderen

Pensionister vælger 
torsdag den 22. november klokken 10 
– i Smedjen

Ungdommen vælger 
torsdag den 15. november klokken 15.30 
– i forlandet

Industrigruppen vælger 
onsdag den 14. november klokken 15.30
–  i kælderen

Det er kun medlemmer fra faggrupper fra 
Træ-Industri-Byg, som kan stemme og blive 
valgt til Snedkerstiftelsen.

Møderne foregår alle i fagforeningen på 
Mølle Allé 26, 2500 Valby

Stor tak!
Jens Kirkegaard og Jesper Weihe blev fejret af 

en stor flok for dels af ”skrubbe af” (Jens K.) og 

for være holdt ud i 30 år (Jesper W.).

Stor tak til alle.

Jens & Jesper
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Valgte tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter 
Byggegruppen

Tillidsrepræsentanter:

Walther Bardino, murer HHM A/S Carlsberg Byen, Kbh. V  
Theis H. Kuhlmann, tømrer N. H. Hansen & Søn A/S Admiral Hotel 
Henrik G. Malmkvist, tømrer Adserballe & Knudsen A/S PFA Nordhavnen 
Mikael Pedersen, tømrer H. Nielsen & Søn A/S, Islevgård Alle 5, 2610 Rødovre 
Julie Michelsen, murer,  Claus Quistgaard A/S Oldenborggade 10, Kbh. S 
Brian Bjørkmann, tømrer Deko P/S Foss Allé, 3400 Hillerød 
Christian S. Holst, struktør CG Jensen A/S Frederiksberg Allé, Frb.berg 
Mads B. Andersen, tømrer CP Byg A/ H.C. Ørsteds Vej 69, 1879 Frb.berg C 
Jonas B. Christiansen, struktør CG Jensen A/S Refshalevej 189, 1432 K 
Simon Carlsen, murer Murermester J. Ole Pedersen A/S Strandlodsvej 9, 2300 Kbh. S 

Arbejdsmiljørepræsentanter:

Christian D. Christiansen, tømrer BGB A/ Ny Carlsberg Vej 68, Kbh. V 
Ed Abayan, tømrer Deko Væg og Loft Ole Maaløsevej 3, Kbh. N  
Leif Kisbye, murerarbejdsmand HHM A/S Carlsberg Byen, Kbh. V 
Patrick Severinsen, tømrer N. H. Hansen & Søn A/S Admiral Hotel 
Rune L. Hyrup Møller, tømrer N. H. Hansen & Søn A/S i firmaet 
Alexander Søndergaard, tømrer Jakon A/S Kastrup Lufthavn – Finger E 
Peter Carlsen, tømrer BGB A/S Amager Centret, 2300 Kbh. S 
Fatih Isik, murer Claus Quistgaard A/S Oldenborggade 10, 2300 Kbh. S 
Kim H. Larsen, murer H. Nielsen & Søn A/S Islevgårdsvej 5, 2610 Rødovre 

Servicegruppen
Arbejdsmiljørepræsentanter:

Dennis N. Christiansen, gartner,  HRH Gartner & Ejendomsservice A/S,  i firmaet 

Gennemsnit tilsammenløn den 1. september 2018
Dansk Arbejdsgiverforenings netstat/lønstatistik

MURERARBEJDE NR. 711210
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 227,10 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 209,99
JORD OG BETON (BYGGEFOLK) NR. 931340
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 199,73 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 184,68
JORD OG BETON (ANLÆG) NR. 931290
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 210,07 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 194,24
TAGDÆKNING NR. 7121
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 226,68 – 8,15% pension/sundhedsordning  = kr. 209,60
BROLÆGGER NR. 711220
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 164,79 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 152,37
NEDRIVER NR. 931390
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 190,91 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 176,52
KABELARBEJDER NR. 931230
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 202,57 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 187,30
TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE, BYGGERI NR. 711510
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 227,99 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 210,81
ISOLERING NR. 712400
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 210,70 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 194,82
GULVLÆGGER NR. 712200 
Direkte løn inkl. pension m.v. kr. 213,75 – 8,15% pension/sundhedsordning = kr. 197,64

GENERALFORSAMLING I 
MURERBRANCHEKLUBBEN

Tirsdag den 27. november, 2018, kl. 17.00 i 
BJMF. Der er mad fra kl. 16.00

Følgende dagsorden vil blive behandlet på 
generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent 
2. Protokol fra generalforsamlingen i 2017 
3. Beretning 
4. Valg af tillidsfolk 
5. Regnskab og kontingent

Forslag skal fremsendes/afleveres til: Jonas 
Andersen, jonas.andersen@3f.dk  
senest 3 dage før generalforsamlingen.
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TILMELD DIN BYGGEPLADS!
Har du tilmeldt pladsen til fagforeningen?  
Hvis ikke, så gør det med det samme. 
Kontakt: Trine Askelund:
trine.askelund@3f.dk  / tlf.: 88 92 89 93
eller brug qr-koden:

MØDE FOR TILLIDSVALGTE ISOLERINGSARBEJDERE

Bestyrelsen i Isoleringsarbejdernes Brancheklub indkalder til tillids-
mandsmøde mandag den 19. november, kl. 15.30 i fagforeningen

Dagsorden: 
1. Den ekstraordinære generalforsamling den 22. januar 2019  
2.  Hvordan går det hos jer?

Der vil være mad, så vi vil gerne have tilmeldinger til 
Kim Bilfeldt, kimw@bilfeldt.dk, tlf. 22 94 19 10

Tilmeldte byggepladser siden sidst

Faggruppe Virksomhed Arbejdsplads Forventet slutdato

Tømrer Deko P/S Agern Allé 5, 2970 Hørsholm 31-03-2019

Murer Murerfirmaet Paulsen ApS Amagerbrogade 185, 2300 Kbh. S 01-12-2018

Tømrer Harris & Svendsen ApS C.F Møllers Allé, Bella 16/Byggefelt 16, 2300 Kbh. S 30-12-2018

Murer Combi Byg A/S Dannebrogsgade 21, 1660 Kbh. V 01-01-2019

Murer & arb.mænd Bang Nielsen A/S Else Alfelts Alle 10, 2300 Kbh. S 01-10-2019

Tømrer An Tømrer Entreprise ApS Enighedsvej 6, 2920 Charlottenlund 28-02-2019

Murer & arb.mænd. Tømrer Øens Murerfirma A/S Enighedsvej 6, 2920 Charlottenlund 31-03-2019

Tømrere Bertel Gantriis Byggevirksomhed A/S Gl. Køge Landevej 20, 2500 Valby 01-07-2019

Anlægs- & bygningsstruktør Ncc Danmark A/S Krumtappen 2, 2500 Valby 30-11-2018

Tømrer Deko P/S Løvstræde 7, 1152 Kbh. K 11-12-2018

Murer E og P Service Mjølnerparken 24, 2200 Kbh. N 12-11-2018

Tømrer Dahlgaard Byg ApS Mørkhøjvej 156, 2860 Søborg 31-03-2019

Murer Anpartsselskabet Odorico Gormsen Nordhavn, 2150 Nordhavn 25-11-2018

Murer Murermester Claus Quistgaard A/S Oldenborggade, 2300 Kbh. S 01-01-2019

Murer Karl A. Hansen Entreprise A/S Overgaden Oven Vandet, 1415 Kbh. K 01-01-2019

Murer & arb.mænd Murermester Claus Quistgaard A/S Robert Jacobsens Vej 50-58, 2300 Kbh. S 01-09-2019

Tømrer E og P Service Ryparken 122, 2100 Kbh. Ø 09-11-2018

Tømrer Ivan Madsen Sankt Annæ Plads 16, 1250 Kbh. K 31-05-2019

Murer & arb.mænd Murer- & Entreprenørfirm.  Niels Poulsen Aps Sluseholmen 11, 2450 Kbh. SV 01-01-2019

Tømrer Adserballe & Knudsen A/S Solbjerg Have, 2000 Fredriksberg 05-02-2020

Anlægsstruktør Oo Entreprise ApS Stations Parken, 2600 Glostrup 01-03-2019

Murer E og P Service Stubben 3, Stadion Kvarteret, 2600 Glostrup 01-01-2019

Murerarb.mænd Murermester Martin Pedersen ApS Søborg Hovedgade 71, 2860 Søborg 10-12-2018

Anlægsstuktør Cg Jensen A/S - Fabriksparken V. Glostrup Tangholmen, 1561 Kbh. V 01-01-2019

Tømrer Jeudan Servicepartner A/S Toldbodgade 18, 1253 Kbh. K 01-02-2019

Murerarb.mænd og struktør Ncc Danmark A/S Tuborg Havnepark, Tubsyd, 2900 Hellerup 01-09-2020

Tømrer Lind & Risør A/S Vierdiget 2-204, 2791 Dragør 01-01-2019

Murere & arb.mænd CPMG Construct ApS Vigerslev Alle 169, 2500 Valby 01-02-2019

Murer Murersvendenes Aktieselskab Østrigsgade 11-13, 2300 Kbh. S 01-01-2019

Anlægsstruktør Ok Entreprise A/S Åboulevarden 37, 2000 Fredriksberg 30-07-2019

Den polske Klub
 
November/Listopad – 2018 
Søndag den 18. november 2018 fra kl. 15.00 til 17.30.
Emne: Forskudsopgørelse 2019 og overenskomstens bestemmelser.

Niedziela 18.listopada 2018 fra kl. 15.00 do 17.30.
Temat: Nowa karta podatkowa na 2019 oraz postanowienia ukladow 
zbiorowych.

ADRES KLUBU/Klubbens adresse:
Dansk El-Forbund København, Tikøbgade 9, 2200 København N.

OSOBY KONTAKTOWE/kontakt til klubben:
Robert Olejnik: 22 79 89 60, rpl@def.dk
Agnieszka Kluczyk: 23 45 75 34, agnieszka.kluczyk@3f.dk
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TEKST: FREDDY RIDDERHAUGEN,  
MILJØSEKRETÆR BJMF

Fra den 1. oktober skal alle byggepladser 
have planlagt, hvordan inddækning af alle 
åbninger i råhuse og inddækning af stillad-
ser, lifte mv. skal foretages.
Derudover skal der tages højde for vinter-
mørke, sne, kulde og andre gener.
Tjek om din arbejdsplads er klædt på til vin-
teren.

ÅBNINGER I RÅHUSE
Alle åbninger i råhuse skal lukkes af, og alle 
stilladser og lignende skal inddækkes, hvis 
det kan påregnes, at de ansatte udsættes for 
sundhedsskadelige påvirkninger fra vejrli-
get.

ADGANGSVEJENE
Adgangsvejene skal være ryddet for sne, og 
gruset eller saltet inden arbejdstids begyn-
delse.

ORIENTERINGSLYS
Der skal etableres orienteringslys alle steder, 
hvor der sker færdsel, således at man altid 
kan se, hvor man træder.

SKÆREPLADSER/SAMLEPLADSER
Skærepladser/samlepladser skal afskærmes 
fra vejrliget, f.eks. ved at sætte telte op. Mate-
rialerne skal leveres tildækket.

INDVENDIGT ARBEJDE
Der skal være midlertidig tætning af etage-
adskillelser og tagkonstruktion mod gen-
nemsivning af vand, kulde og varmetab. 
Bygningen skal opvarmes og ventileres, og 
nedbørsfugt skal udtørres. Ved apteringsar-
bejde skal inde temperaturen være ca. 10 
grader. 

Kom vinteren i møde
1. oktober trådte vinterforanstaltninger i kraft. Tjek om din plads er vinterklar.

Reglerne i 
overenskomsten

INDDÆKNING MV.
•   Svendene skal være villige til at 

udføre inddækning, snerydning og 
sætte telte op mod betaling. Disse 
forhold skal akkorderes.

•   Ved stationære arbejdspladser skal 
der sneryddes uden særskilt beta-
ling.

LÆSKÆRME
•   Flytbare læskærme, etableret som 

velfærdsforanstaltninger, skal le-
veres af virksomheden. Dvs. at kon-
struktionen af dem er betalt.

•  Opstilling og flytning på pladsen 
skal foretages uden særskilt beta-
ling.

ARBEJDSLYS
•  I virksomhedens egne arbejdsom-

råder skal der etableres kunstig 
belysning, så arbejdet kan udføres 
forsvarligt. Tilrigning af dette skal 
betales særskilt. Husk at skrive 
akkordering.

Man kan selv tjekke reglerne: 
www.bar-ba.dk og www.at.dk
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Annoncer og opslag

STRUKTØR & BETONKLUBBEN i BJMF

JULEFROKOST

30. november 2018
kl. 15.00-22.00

I Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes  
Fagforening, Mølle Allé 26, Valby

Tilmelding og billetter senest  
den 26. november 

Billetprisen er 100,00
og købes hos

Michael de Gier, tlf.: 40 11 49 30, 
michael.de.gier@3f.dk

Jannik Juul Nielsen, tlf.: 29 88 65 80, 
jannik.nielsen@3f.dk 

Ebbe Dalgaard, tlf.: 40 11 49 45, 
ebbe.dalgaard@3f.dk

Jesper Weihe, tlf.: 40 11 49 34, 
jesper.weihe@3f.dk

Snedker-
stiftelsen
Snedkerstiftelsen yder hjælp til 
trængende medlemmer af BJMF, 
der arbejder indenfor for det tidli-
gere forbund TIBs brancher.

Det er muligt at søge støtte til:
Trængende medlemmer og pensio-
nister, der pga. sygdom, arbejdsløs-
hed o.l. har brug for hjælp. 

Hjælp til ferie. Aktiviteter, der 
afhjælper trængendes behov for 
støtte. Mindre legatportioner.

Brug de rigtige skemaer til 
ansøgninger 

– find dem på fagfor-eningens 
hjemmeside:
www.3f/bjmf.dk eller kom i fagfor-
eningen og hent dem.

JBTI-klubben
November
Klubmøder/kammeratligt samvær

24. november, kl. 14.00: Julefrokost i 
BJMF, Mølle Allé 26, kld.
Billetter á 100 kr. hos kassereren.

December
Juleferie – ingen tirsdagsmøder, 
bortset fra:
29. december kl. 14.00: NYTÅRSKUR i 
BJMF, Mølle Allé 26, kld.
Billetter á 150 kr. hos kassereren
 

Klubbens medlemmer mødes  
hver tirsdag, fra kl. 10 til 12 på  
Mølle Allé 26, Valby. 

Kontakt til klubben:
Næstformand: Finn Rasmussen, 
mobil: 26 18 74 44

Tagpaparbejdernes Brancheklub
København

JULEFROKOST
for Tagdækkerklubbens pensionister og efterlønnere 

Fredag den 30. november 2018, kl. 12.00
I Bygge-, Jord-, og Miljøarbejdernes Fagforening, Mølle Allé 26, Valby

Mød op og deltag i et par hyggelige timer sammen med gamle arbejdskammerater og kollegaer
Bestyrelsen vil igen i år prøve at fremtrylle noget godt at spise samt noget at skylle efter med. 

Tilmelding senest den 22. november hos  
Helge Hansen, tlf.: 88 92 26 79 eller 40 17 02 94.

Bestyrelsen

Linoklubben for 
efterlønnere og 
pensionister
Vi mødes kl. 11.00 på Mølle Allé, 
Musikhuset på flg. dage:
8. oktober: Klubmøde
12. november: Kammeratligt samvær
10. december: Julefrokost med damer

Kontakt til klubben:
Poul-Erik Næs, tlf.: 40 77 89 42
Johny Stahl, tlf.: 20 10 30 32
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 Senior- 
 julehygge
Fagforeningen inviterer alle senior-, 
pensionist- og efterlønsklubber til 
julehygge:
Tirsdag den 11. december,  
kl. 9.00-12.00  
i kælderen på Mølle Allé 26. 

Der bliver serveret glögg og æbleskiver.
(Øl og vand kan købes.)

Seniorklubben 
TIB
Mødedage i efteråret 2018

November
7. november, kl. 10.30
14. november, kl. 10.30
21. november, kl. 10.30
28. november, kl. 10.30

December
5. december, kl. 10.30
12. december, kl. 12.00

Kontakt til klubben:
Formand:  
Erik Jensen, mob: 25 37 22 31 

Kasserer:  
Kirsten Højer Olsen, mob: 51 35 20 49

Snedker og 
Tømrernes 
Pensionist- og 
efterlønsklub
Klubben optager alle tidligere 
TIBere 

Mødedage: 
Den anden og fjerde torsdag i 
måneden kl. 10.00 i fagforeningen, 
Mølle Allé 26 

Kontakt: 
Formand 
Ebbe Bay, tlf.: 42 29 13 18 

Kasserer 
Poul Larsen 
Bank: Arbejdernes Landsbank, 5327 
0516262

MURERNES SENIORKLUB

Julefrokost
Den 4. december kl. 10.30 
”halvelveren” i fagforeningen, 
(kælderen).
Husk da meget gerne at tage din 
partner med, og medbring dit grønne 
medlemskort, da Claus Olsen, 
Murerstiftelsen, kommer forbi og 
uddeler hædersgaver.

Vel mødt
På bestyrelsens vegne
Per Sørensen

MURERNES SENIORKLUB

Besøg fra Århus
Vores årlige samvær med kollegernes 
fra Århus bliver i år hos os tirsdag den 
13. november på Arbejdermuseet.
Her tager vi en rundvisning for bl.a. at 
se murersvend Peter Peitersens 
arbejdertegninger. Peter var opmåler 
hos murerne i Århus.

Efter fremvisningen får vi en bid brød 
og en dram i Café & Ølhalle (på museet)

Da pladserne er begrænsede er 
tilmelding nødvendig og først til 
mølle-ordningen gælder.
Tilmelding til Lars Hermansen: 
larsol-@live.com, tlf.: 26 59 18 68 

Vi mødes i:
Rømersgade 22, 1362 Kbh. K, 
den 13. november
Kl. 10.00 og slutter der.

 MEFF  
Seniorklubben
Miljø Energi & Forsyningsarbejdernes 
Seniorklub byder nye som gamle 
velkommen til en ny sæson.

Alle møder afholdes i fagforeningen 
kl. 10.00 – bortset fra dage med 
spisning, der starter kl. 12.00

Torsdag den 15. november: Bowling
Torsdag den 22. november: Julefrokost
Torsdag den 6. december:  
Julebanko/gløgg
Torsdag den 20. december: Hyggedag

Finn Hansen, formand:
tlf.: 60 22 82 09

 Gartneres  
Seniorklub
PAKKEFEST

Onsdag 14. november 2018, kl. 11.30
Vi har alle en pakke med til en pris af 30 
kr., som bliver solgt på aktion. 
Overskuddet går til ”fløde” til kaffen.
Sted: Mølle Allé 26, Valby

JULEFROKOST

Onsdag 12. december 2018 kl. 11.30
Den årlige julefrokost med god mad 
og julehygge. Tilmelding: senest den 
14. november. Pris: 100,00 kr.
Sted: Mølle Allé 26, Valby

Faglige Seniorer
FREDAG DEN 9. NOVEMBER 2018, 
KL. 10.30 
Lizette Risgaard

LO’s formand taler om LO's forhold til 
pensionisterne og pensionisternes 
betydning for LO, samt redegør for den 
faglige og politisk situation forud for, og 
muligheder efter det kommende valg 
hvor Danmark får en ny regering. 
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RECEPTIONEN
Mandag 8.30-15.30
Tirsdag 8.30-15.30
Onsdag 8.30-15.30
Torsdag 8.30-17.00

Fredag 8.30-12.00

FAGLIG AFDELING
Mandag 7.00-15.30
Tirsdag 7.00-15.30
Onsdag 7.00-15.30
Torsdag 7.00-17.00

Fredag 7.00-12.00

A-KASSEN
Mandag 8.30-15.30
Tirsdag 8.30-15.30
Onsdag Lukket
Torsdag 8.30-17.00

Fredag 8.30-12.00

SOCIALRÅDGIVERE
Mandag 9.00-12.00
Tirsdag 9.00-12.00
Onsdag 9.00-12.00
Torsdag 9.00-17.00
Fredag 9.00-12.00

ÅBNINGSTIDER
i fagforeningen

NOVEMBER
9/11   kl. 16.00: Weekendtur med BJMF Ungdom

10/11 kl. 18.00: Ålegilde i fagforeningen

15/11    kl. 16.00: Møde i ST-arbejdsmiljøudvalg

15/11:  Møde om Palæstina 

18/11   kl. 15.00:  Møde i den polske klub. Forskudsopgørelse 
og overenskomst 

19/11   kl. 15.30: Møde for tillidsvalgte isoleringsarbejdere

27/11   kl. 16.00: Repræsentantskabsmøde i Snedkerstiftelsen

28/11   kl. 12.00:  50 års jubilæum for murere, stukkatørere og  
stenhuggersvende

30/11   kl. 15.00: Julefrokost i Struktør & Betonklubben i BJMF

DECEMBER
7/12 kl. 16.30: Julefrokost i BJMF Ungdom

11/12   kl. 9.00-12.00: Julehygge for seniorer i BJMF

Det sker i fagforeningen 
Følg også med på www.3f.dk/bjmf

Alle aktiviteter foregår på Mølle Allé 26, Valby med mindre andet er nævnt.

BLAD NR. 6 
(brancheindstik)

Deadline 12. november
Omdeling: 11. december

Deadline og udgivelse 

FAGLIGT FOKUS 

2018

Navn Branche Født Død

Flemming Cyril Rigensborg Jern og metal 14.3.1943 4.10. 2018
Helle Sørensen Gartner 7.4.1966 20.9. 2018
Ole John Pedersen Murersvend 7.5. 1936 7.9. 2018

Ære være deres minde

Afdøde kollegerFYRAFTENSMØDE:  
Palæstina - besættelse og kamp for frihed
Torsdag den 15. november kl. 17.00 i BJMF, kælderen

Jan Mathisen fra 3F København har flere gange været i Palæstina 
og vil fortælle om situationen i Palæstina og hvordan vi  kan støtte 
kampen for retfærdighed og fred. 

Arrangeret af Internationalt udvalg i BJMF

Juhuuuu,  
det er snart jul…

Fagforeningen inviterer til 
juletræsfest for børn

Lørdag den 15. 
december, kl. 12.00

Billetter er gratis, og skal 
hentes i fagforeningens 
reception.

Der er begrænset 
deltagerantal, så det 
foregår efter først til mølle-
princippet

Juletræsfesten foregår på 
Mølle Allé 26, 2500 Valby

ÅLEGILDE I FAGFORENINGEN
Lørdag den 15. november, kl. 18.00

Kom og hør om WFTU- international sammenslutningen af fagfor-
eninger, middag og fest.
Emil Olsen formanden for WFTU's ungdom, Emil Olsen kommer og 
fortæller og bagefter spiller Travelling Band. 
Maden serveres kl. 18.00

Menu: Stegt ål, kartofler og persillesovs, oksesteg med tilbehør, 
æblekage med råcreme

Pris: 200 kr. - 100 kr. for lærlinge
Overskuddet går til Dagbladet Arbejderen.

Tilmelding: Bager: 61184551 / bager@secret.dk
Claus Olsen: 21 43 81 52 / claus.olsen@3f.dk
Arrangeret af Internationalt udvalg i BJMF
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BJMF Ungdom til demo i Stockholm
TEKST: JONAS BRYNNUM FOTO: BJMF UNGDOM

Ungdommen i BJMF deltog lørdag den 25. august  
i en demonstration i Stockholm til forsvar for  

strejkeretten i Sverige.

FORSVAR STREJKERETTEN

Den svenske regering, med socialdemokratiet i 
spidsen, har sammen med den svenske fagtop og 
arbejdsgiverforeningen udarbejdet et forslag for 
at indskrænke de svenske arbejderes ret til at 
strejke. 

Svensk LO er medstillere af forslaget til trods for 
at 13 ud af 14 medlemsforbund har stillet sig kri-
tisk over for det. 

Forslaget vil gøre det ulovligt at strejke, hvis 
arbejdspladsen har en overenskomst, uanset hvil-
ken fagforening, der har skrevet overenskomsten 
og kvaliteten af den. 

Det vil i praksis betyde, at firmaer kan indgå 
overenskomster med arbejdsgiverejede og gule 
”fagforeninger” og dermed fjerne strejkeretten 
blandt arbejderne. 

Retten til at strejke er et af de vigtigste midler 
vi, som arbejdere, har for at forbedre vores for-
hold. Derfor må et forsøg på at indskrænke strej-
keretten ses som et angreb på hele den nordiske 
arbejdsmarkedsmodel. 

Vi må stå sammen og kæmpe for vores rettig-
heder på tværs af grænser!

11 medlemmer af BJMF Ungdom kørte sammen 
til Stockholm for at deltage i demonstrationen. 
Med os til Stockholm var repræsenteret fanebæ-
rere fra Snedker-Tømrernes Brancheklub, Murer-
svendenes Brancheklub og sågar en fra Søfyrbø-
dernes fagforening.

Selve demonstrationen samlede omkring 2000 
mennesker og havde talere fra 11 svenske LO-For-
bund, tre selvstændige fagforeninger samt 
repræsentanter fra både den norske og danske 
fagbevægelse.

Vores klubformand holdt også tale, som blev 
modtaget med stort bifald fra alle demonstranter-
ne.

Kampen for strejkeretten er endnu ikke slut, og 
vi i BJMF Ungdom følger udviklingen og bakker 
fortsat op om vores svenske kollegaer!
 


