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Nu	prøver	vi	igen.	Vi	vil	fremover	både	lave	nogle	ny-
hedsbreve,	men	også	stadig	holde	fast	i	afdelingsbla-
det.	Vi	håber	i	vil	tage	godt	imod	det	nye	nyhedsbrev.	
Dette	bliver	sendt	ud	pr.	mail	og	kan	hentes	i	afdelin-
gen.	Bladet	vil	forsat	blive	sendt	ud.

COVID19
Vi	vil	gerne	sige	jer	tak	for	jeres	forståelse	i	disse	CO-
VID19-tider.	 Vi	 ved	 godt	 der	 har	 været	 lidt	 længere	
svartid	end	vi	normalt	har	haft	på	henvendelser.
Vi	er	gået	fra	157	ledige	til	275	i	perioden	12-03-2020	–	
29-03-2020.

Kontoret	er	lukket	i	disse	tider,	da	vi	har	valgt	at	følge	
sundhedsstyrelsens	anvisninger.	

Skal	I	have	fat	i	os,	så	husk	i	kan	finde	vores	telefon-
nummer	og	direkte	nummer	på	vores	hjemmeside.	Vi	
har	også	valgt	at	lave	en	info	side	på	vores	hjemmeside	
angående	COVID19.	www.3f.dk/hoeje-taastrup

OK2020
Så	er	vi	ved	næste	milepæl	i	overenskomstforhandlin-
gerne	2020.	Der	er	netop	sat	gang	i	afstemningen.	Vi	
har	diskuteret	dette	emne	i	afdelingens	bestyrelsen.	Vi	
er	kommet	frem	til,	at	vi	vil	anbefale	alle	at	stemme.

Arbejder	du	et	sted	hvor	du	kan	stemme,	men	ikke	har	
modtaget	materialet.	 så	 tag	 fat	 i	 afdelingen	sådan	vi	
kan	få	det	bragt	i	orden.	Husk	du	kan	stemme	frem	til	
den	14-04-2020	kl.	23.59.

Formand	Søren	Grøn,	Generalforsamlingen	2020.
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Rigtig mange byggepladser i 3F
Rigtig mange byggepladser i
3F Høje Taastrups område

Høje	 Taastrup	 kommune	 har	 udlagt	 store	 områder	 til	
nyt	byggeri.
Der	skal	bygges	boliger,	en	skole,	et	rådhus,	daginsti-

tutioner,	idrætshaller	og	bygninger	til	erhverv.
Nærheden i Hedehusene:	En	helt	ny	bydel	er	skudt	

op	 af	 jorden	 i	Hedehusene.	Den	 skal	 huse	 boliger	 til	
7.000	nye	beboere.	Nogle	er	flyttet	ind,	men	der	er	sta-
dig	mange	byggepladser,	som	ikke	er	opstartet	endnu.
Vejen	til	Nærheden	går	fra	Hovedgaden	i	Hedehusene	

over	Hedevolden	til	den	nye	bydel.	Her	kommer	skole,	
daginstitutioner,	supermarked	og	idrætshal.

Der	er	mange	problemer	med	udenlandske	arbejde-
re,	som	ikke	får	overenskomstmæssig	løn.	3F	Høje	Ta-
astrup	har	sendt	overenskomstkrav	til	4	firmaer,	og	da	
de	ikke	har	svaret,	beder	vi	Forbundet	om	at	iværksæt-
te	sympatikonflikt.	Det	betyder,	at	der	ikke	må	leveres	
materialer	til	de	firmaer,	som	nægter	at	tegne	overens-
komst.
Der	er	også	”gode”	firmaer,	hvor	forholdene	er	i	orden,	

f.eks.	”Adelborg	Byg”	hvor	alle	rumænske	arbejdere	er	
med	i	3F	og	arbejder	efter	overenskomsten.
Desuden	er	der	en	række	danske	firmaer,	hvor	forhol-

dene	følger	overenskomsten.
Tag	ud	til	den	nye	bydel	og	gå	en	tur	op	i	udsigtstårnet	

ved	”Springhallen”.

Høje Taastrup C:	Kommunen	skal	have	et	nyt	rådhus,	
som	 bliver	 på	 9	 etager.	 Der	 er	 udlagt	 22	 byggearea-
ler	mellem	jernbanen	og	City	2.	Byggegrundene	bliver	
bundet	 sammen	 af	 en	 helt	 ny	 vej,	 som	 er	 navngivet	
som	Bornholms	Alle.
Høje	Taastrup	C	vil	give	plads	til	3.000	beboere,	råd-

hus	og	samtidig	give	plads	til	5.000	nye	arbejdspladser.

3F Høje Taastrup er til stede
3F	 Høje	 Taastrup	 følger	 byggerierne	 igennem	 bygge-
pladsbesøg.	Vi	har	fokus	på	det	gode	arbejdsmiljø	og	at	
løn	og	arbejdsvilkår	er	i	orden.	Det	gør	vi	ved	at	sikre,	
at	 alle	 hovedentreprenører	 og	 underentreprenører	 har	
overenskomst	med	3F.

Corona og byggeri
Mange	byggepladser	arbejder	videre,	og	er	ikke	ramt	af	
nedgang.	Der	bliver	leveret	byggematerialer	og	bygge-
folkene	mødet	op	på	pladserne.
Der	er	nogle	klare	 regler,	der	 skal	overholdes,	 for	at	

byggepladser	lever	op	til	myndighedernes	retningslinjer:
¬Det	er	arbejdsgiveres	ansvar,	at	arbejdet	kan
	 udføres	forsvarligt	og	sikkerhedsmæssigt
¬	 Skurene	skal	rengøres	ofte	og	efter	hver	brug.
	 Spis	på	skift,	så	I	kun	bruger	hver	anden	plads.
	 Sprit	bordet	af	før	I	spiser.
¬	 Hold	afstand	til	kollegaerne
¬	 Hold	byggemøder	udendørs

Se	mere	på:
https://www.bfa-ba.dk/sikkerhedsarbejdet/corona



Her	ved	årsskiftet	trådte	
reglerne	om	seniorpensi-
on	i	kraft,	som	erstatter	
den	tidligere	seniorfør-
tidspension.		
Det	er	en	klar	forbed-

ring	af	ordningen,	så	det	
bliver	spændende	at	føl-
ge,	da	det	jo	gerne	skulle	
udmønte	sig	i,	at	der	er	
nedslidte	kolleger,	der	
bliver	tilkendt	seniorpen-
sionen.	
Vi	har	allerede	et	med-

lem,	der	har	fået	tilkendt	
seniorpension.	
	
For	at	komme	i	betragt-	

ning	skal	man	opfylde	
flere	betingelser,	herun-
der:		
¬Langvarig	tilknytning		
	 til	arbejdsmarkedet	
¬Arbejdsevne	på	under		
	 15	timer	om	ugen		
¬Højest	6	år	til	folke-	
	 pensionsalderen.		
	
Til	gengæld	skal	der	

udelukkende	vurderes	ud	
fra	det	seneste	arbejde,	
og	ikke	bredt	på	arbejds-
markedet,	ligesom	der	
heller	ikke	skal	udvikles	
på	arbejdsevnen.

Seniorpension er trådt i kraft
Tage	Østergård,	er	netop	blevet	tilkendt	den	nye	seniorpension

Tage	er	en	typisk	3F’er.	Han	startede	tidligt	på	arbejdsmarkedet,	og	han	har	haft	
fysisk	arbejde	stort	set	lige	siden.

For	syv	år	siden	var	Tage	udsat	for	en	arbejdsulykke.	Denne	ulykke	har	gjort	at	
han	ikke	længere	kan	arbejde	på	ordinære	vilkår.	Derfor	fik	han	i	2016	et	flexjob,	
stadig	hos	den	samme	arbejdsgiver,	Viggo	Petersen.

Tage	fortæller,	at	det	har	været	svært	at	acceptere.	Han	er	rigtigt	glad	for	bran-
chen,	og	havde	virkelig	fundet	sin	rette	hylde	med	jobbet	hos	Viggo	Petersen,	
Danske	Fragtmænd.	Han	havde	masser	af	gode	arbejdsår	i	sig	endnu.	Da	han	
kom	til	skade,	regnede	han	derfor	også	med	at	komme	tilbage	hurtigst	muligt	og	
arbejde	videre,	men	desværre	skulle	det	ikke	gå	sådan.	I	stedet	har	fulgt	et	langt	
og	opslidende	forløb,	der	ikke	er	helt	slut	endnu	i	og	med	at	der	ikke	er	faldet	
endelig	afgørelse	i	hans	arbejdsskadesag.

Tage	fortæller,	at	det	er	vigtigt	at	finde	nogen,	der	kan	hjælpe	og	støtte	i	proces-	
sen,	for	det	er	til	tider	meget	hårdt.	Selv	har	han	haft	en	kæmpe	støtte	i	sin	ar-	
bejdsgiver,	Peter	Fledsted.	Det	har	aldrig	været	på	tale	at	Tage	skulle	fyres,	og	
Peter	har	været	med	til	møder	med	kommunen.	Han	har	i	hele	forløbet	påtaget	
sig	et	stort	ansvar	for	Tages	forløb.	Det	var	også	derfor,	at	Tage	tog	det	alvorligt,	
da	hans	arbejdsgiver	spurgte	om	det	ikke	var	tid	til	at	stoppe.	Fordi	Tage	vidste	at	
det	ikke	handlede	om	at	komme	af	med	ham.

Derfor	ansøgte	Tage	om	seniorpension	i	januar,	og	han	har	for	nylig	fået	den	til-
kendt.

Tage	fortæller	at	det	er	meget	svært	at	acceptere	at	helbredet	siger	stop,	og	at	
det	ikke	var	det	han	havde	planlagt	eller	havde	lyst	til.	Men	han	måtte	også	er-
kende	at	det	nok	var	det	klogeste.

Tage	fortæller,	at	det	at	han	har	fået	tilkendt	seniorpensionen	giver	ham	en	fred	
og	ro	i	hans	situation.	Nu	ved	han	hvad	han	har	at	gøre	med,	og	han	går	ikke	hele	
tiden	med	en	usikkerhed	om,	hvorvidt	sygedagpengene	bliver	lukket.	Det	giver	
ham	en	mulighed	for	at	begynde	at	planlægge	fremad,	trods	det	at	han	stadig	har	
stærke	smerter	dagligt.

174.000	af	3F ś	medlemmer	har	nu	
adgang	 til	 at	afgive	deres	stemme	
om	 overenskomstresultaterne	 på	
det	private	arbejdsmarked.

Bestyrelsen	i	3F	Høje	Taastrup	op-
fordrer	medlemmerne	til	at	stemme	
for	 at	 få	 en	 rigtig	 høj	 stemmepro-
cent.

Det	 er	 op	 til	 medlemmerne,	 om	
de	 vil	 stemme	 ja	 eller	 nej.	 Indhol-
det	af	forhandlingerne	er	vedhæftet	
stemmeadgangen	 eller	 kan	 ses	 på	
www.3f.dk.
Medlemmerne	har	 fået	 stemme-

adgang	igennem	SMS	eller	mail	fra	
forbundet.	Der	er	enkelte	medlem-
mer,	 der	 ikke	 har	 oplyst	 et	mobil-
nummer	eller	mail.	De	vil	få	et	brev	
om,	hvordan	de	kan	stemme.
Medlemmer	 der	 har	 fået	 stem-

meadgang	igennem	SMS	eller	mail	
skal	 følge	 vejledningen	 og	 bruger	
deres	fødselsdato	til	lock	in.	

Alle	 medlemmer	 kan	 gå	 ind	 på	
www.3f.dk	og	stemme	med	NemID.
Hvis	man	kommer	 til	at	stemme	

flere	gange,	er	det	den	sidste	stem-
me,	der	er	gældende.



Oplysninger:
Du	kan	finde	mange	flere	oplysninger	om	blandt	andet	afdelingsbestyrelsen,	vedtægter,	
hvem	der	er	ansat,	aktiviteter	og	retningslinjer	m.m.	på	afdelingens	hjemmeside	som	er:	
www.3f.dk/hoeje-taastrup

Derudover	har	vi	også	brug	for	dine	oplysninger!	Hvis	du	f.eks.	skifter	arbej-
de,	flytter,	får	ny	mail	adresse	eller	telefonnummer,	så	udfyld	blanketten	
nedenfor,	eller	gå	ind	på:	www.mit3f.dk og	udfyld	dine	kontakt	oplysninger.

Nyhedsbrevet:
Udkommer	4	gange	årligt.	Forslag	til	artikler,	sendes	til	blad-hoeje-taastrup@3f.dk
Ansvarshavende	redaktør:	Formand	Søren	Grøn.	Redaktør:	Uffe	Feldfoss	Petersen.
Nyhedsbrevudvalg:	Søren	Grøn,	Johnny	Larsen,	Uffe	F.	Petersen,	Tue	Tortzen,	Louise	Bruun

Lukkedage:	Afdelingen	holder	lukket	1.	januar,	1.	maj,	5.	juni	(Grundlovsdag),	
24.	december	(Juleaftensdag),	31.	december	(Nytårsaftensdag)	og	fredagen
efter	Kristi	Himmelfartsdag.

Pile Alle 18 – 20, 2630 Taastrup. Tlf. 70 300 956
Mail:	hoeje-taastrup@3f.dk		Hjemmeside:	www.3f.dk/hoeje-taastrup

Åbningstider og telefontider:
Mandag:	9-12	og	13-15	.	Tirsdag:	9-12.	Onsdag:	9-12	og	13-15.		
Torsdag:	9-12	og	13-17.	Fredag:	9-12.	Tirsdag: A-kassen – Lukket

Kontaktoplysninger:
Telefonnr.	til	faglig	afdeling,	A-kassen	og	administration:	70	300	956.	Telefonnr.	til	de	faglige:	Formanden:	88927109	
Industri	og	Offentlig:	88927117.	Transport:	88927123	og	88927121.	Byg	og	Grøn:	88927116.	Social	og	Juridisk:	88927110.

Forbundet	afholder:

Introkursus for nyvalgte  
tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

Mandag	den	15.	juni	og	tirsdag	den	16.	juni	2020.	
Det	afholdes	i	Forbundshuset,	Kampmannsgade	4.	

Skraldemændene	udfører	en	vigtig	samfundsopgave.	
Pas	ekstra	godt	på	dem,	så	de	kan	fortsætte	deres	ar-
bejdsopgaver,	selv	om	store	dele	af	landet	er	sat	i	stå.
Lige	nu	står	Danmark	i	en	uvant	situation,	hvor	vi	skal	
stå	sammen	og	passe	på	hinanden,	så	vi	undgår	yder-
ligere	spredning	og	smitte	af	coronavirus	og	endnu	fle-
re	danskere	bliver	syge.
Derfor	går	3F	

Høje-Taastrup	
ud	med	bud-
skabet	om,	at	
vi	alle	også	skal	
passe	på	vores	
skraldemænd.
”Vores	skral-

demænd	ud-
fører	en	vigtig	
samfundsop-

Pas på din skraldemand!
gave.	Det	skal	de	gerne	fortsætte	med,	selv	om	store	
dele	af	landet	er	sat	i	stå.	Derfor	er	det	vigtigt,	at	vi	
alle	gør	en	indsats	for	at	hindre	smittespredningen.	Og	
et	sted,	hvor	vi	alle	sammen	også	kan	gøre	en	indsats,	
er	med	vores	affald,”
	

Her er fire retningslinjer, alle bør følge:
•	Alt	affald	skal	samles	i	poser,	som	er	lukkede	med	
knuder,	så	intet	affald	kommer	ud.

•	Stil	ikke	sække	ved	siden	af	affaldsbeholderen,	med-
mindre	du	har	aftalt	det	med	Renovations	firmaet.

•	Låget	på	affaldsbeholderen	skal	kunne	lukkes,	så	
skraldemanden	ikke	skal	røre	unødigt	ved	beholde-
ren	og	affaldet,	og	affaldet	ikke	flyver	rundt.

•	 Hold	mindst	to	meters	afstand	til	din	skraldemand.
	 ”Pas	på	hinanden	der	ude”	

Venlig	hilsen	Stefan	Ørsted	Petersen,
Faglig	medarbejder	3F	Høje-Taastrup.	

Tilmelding:	Ring	ned	i	Fagforeningen	for	at	blive	til-
meldt,	oplys	gerne	Kursusnummer	2002-20-00-01.
	
Når	du	tilmelder	dig,	er	det	vigtigt,	at	du	oplyser	din	
e-mailadresse,	da	informationer	og	program	mm.	
bliver	udsendt	digitalt.

Er du nyvalgt tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant? 

https://www.tv2lorry.dk/lorryland/frygter-coronasmitte-saadan-hjaelper-du-din-skraldemand


