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HOLSTEBRO
Fagligt Fælles Forbund

FYRAFTENSMØDE 
HOS 

3F HOLSTEBRO
Kom og mød andre kollegaer fra andre 

 kirkegårde, samt få en masse nye 
informationer og input: 

Torsdag den 4. april 2019, kl. 17.00-20.00
på adressen Tujavej 20, 7500 Holstebro

I år har vi inviteret Psykolog Lisbeth Bulig. 
Lisbeth vil bl.a. fortælle om:   

SORG – ET FÆLLES VILKÅR
Sorg er en naturlig og sund reaktion, når vi mister noget afholdt. Det er en 
fundamental del af menneskelivet. Sorg er ikke et problem der skal løses. 
Sorg er en byrde, der skal bæres. Når vi møder mennesker i dyb sorg, mærker 
vi sorgens tyngde. Vi skal turde at være i sorgens tunge landskab sammen med 
hinanden, vi kan ikke fjerne den andens sorg, vi kan hjælpe med at bære den. 
Der vil i oplægges være fokus på sorgens forskellige udtryk, samt på, hvordan 
vi bedst muligt støtter hinanden i sorgen. 
 
Hanne Gram fra forbundet, Anni Svinth samt undertegnede vil også deltage i 
mødet. 

Der vil også blive rig mulighed for at stille spørgsmål. 
Da afdelingen vil være vært ved en gang smørrebrød, vil vi gerne have din 
tilmelding senest tirsdag den 2. april 2019 på tlf. 70 30 08 70. 
Vi glæder os til at se dig, og håber på et stort fremmøde. 

Med venlig hilsen 
Gitte Hansen 
Faglig sekretær

ÅBNINGSTIDER
Holstebro
Mandag	 10.00-16.00
Tirsdag	 10.00-16.00
Onsdag	 Lukket
Torsdag	 10.00-17.00
Fredag	 10.00-12.00

Struer
Mandag	 10.00-14.00
Tirsdag	 Lukket
Onsdag	 Lukket
Torsdag	 10.00-17.00
Fredag	 10.00-12.00

Herning
Mandag	 Lukket
Tirsdag	 10.00-16.00
Onsdag	 Lukket
Torsdag	 10.00-17.00
Fredag	 Lukket

Telefontider
på	70	300	870
Mandag	 09.00-15.00
Tirsdag	 09.00-15.00
Onsdag	 09.00-12.00
Torsdag	 09.00-17.00
Fredag	 09.00-12.00

FÅR DU TILBUDT 
at få en løbende pension udbetalt  

allerede fra 60 år fra dit pensionsselskab?

Så henvend dig i afdelingen, inden du siger ja.

Uanset, om du er ledig eller i arbejde, kan det 
have betydning for evt. senere efterløn.



Der var engang, hvor Danmark var et 
mere lige land end i dag. Hvor der var 
kortere afstand mellem rengøringsas-
sistenten, skolelæreren og direktøren. 
Hvor deres børn oftere gik i samme 
folkeskole. Hvor få havde for meget og 
færre for lidt. 

Men de seneste årtier er der blevet 
større forskel mellem rig og fattig. En af 
mange forklaringer er, at nogle politike-
re hellere vil give topskattelettelser end 
investere i det sociale sikkerhedsnet. 

Det går særligt ud over de allerfat-
tigste. Men uligheden rammer os alle 
sammen, også her i Vestjylland. Det 
er samfundet, der taber, når det bliver 
sværere at bryde den sociale arv. 

Det er på tide, at vi spørger os selv: 
Er det rimeligt, at Danmark fortsætter 
i den retning?

Siden 2002 er der givet indkomst-
skattelettelser for 52 milliarder kroner. 

De rigeste 10 procent har i gennemsnit 
fået 174,500 kr. mere at købe for. De 
fattigste 10 procent har fået 900 kr. 
mindre i disponibel indkomst. Er det 
rimeligt?

 Når topskatten lettes, så stiger ulig-
heden. Når dagpengene forringes, kon-
tanthjælpen sættes ned og adgangen 
til førtidspension begrænses, så stiger 
uligheden. Og når der spares på be-
skæftigelsesindsatsen, uddannelse og 
indsatsen mod social dumping, så sti-
ger uligheden. 

For 3Fs medlemmer har det enorm 
betydning, at vi kan være sikre på vo-
res sociale sikkerhedsnet. At ydelserne, 
når man i perioder står uden job, ikke 
er så skrabede, at man dårligt kan be-
tale sin husleje eller sine børns lejr-
skole.

Siden 2002 har en gennemsnitlig 
ufaglært og faglært 3Fer fået en real-

lønsfremgang på 41.000 kroner. Men 
den rigeste 1 procent har fået 14 gange 
så meget. 

Vi skal ikke ende med et polariseret 
samfund, hvor man ikke kan leve af et 
job. Eller hvor man ikke kan trække sig 
tilbage, hvis man er nedslidt. Fra i år 
stiger folkepensionsalderen. I 2022 vil 
den være 67 år. Samtidig er der travlt 
på vores arbejdspladser. Det skaber 
utryghed. Mange tvivler på, om de 
overhovedet når pensionen.

I 3F kæmper vi mod den stigende 
ulighed. Og for at folk, der er nedslidte, 
kan få en værdig afgang fra arbejds-
markedet. 

Politikerne må ændre kurs, så vi igen 
får et samfund, hvor få har for meget 
og færre for lidt. Alt andet er urimeligt.

Flemming T. Sørensen

hjørneFormandens
Kære politikere: 

Stop den stigende ulighed
 
 Ulighed er udansk
	 Nej	til	flere	fattige	børn
 Den voksende ulighed er uanstændig
	 Danmark	er	på	den	forkerte	kurs
	 Det	er	blevet	sværere	at	bryde	den	sociale	arv

Klik dig ind på

www.3f.dk/holstebro
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Husk, når du kommer i a-kassen, at 
medbringe dit NemID, da du skal bruge 
det, når du skal udfylde diverse blan-
ketter på www.mit3f.dk

NemID er dine koder og nøglekortet 
sammen.

 Har du ikke NemID, kan du henven-
de dig i Borgerservice i din kommune, 

som udleverer et til dig. Husk at med-
bringe legitimation i form af sygesik-
ringsbevis og kørekort eller dåbsattest.

I 3F Holstebro kan vi hjælpe dig i 
gang med brugen af NemID, og vi kan 
vise dig, hvordan du udfylder dagpen-
gekort eller indsender blanketter.

TJEK DIN 
LØNSEDDEL
Du skal stadig huske at 
tjekke din lønseddel med 
jævne mellemrum, også 
selv om den kommer i din 
e-boks. Det er vigtigt, at 
den er korrekt. 
Er du i tvivl, så kontakt en 
faglig medarbejder i afde-
lingen.

Medbring dit NemID
 

SPØRG
Inden du siger op!
HUSK – det er altid en god ide at 
kontakte din afdeling, inden du siger 
dit job op. Der er regler i a-kassen 
om gyldige grunde til selv at sige 
op. Der kan også være noget fagligt 
i forhold til dit opsigelsesvarsel.

Arbejde i udlandet
 

- Kontakt din a-kasse 
Når du rejser til et andet land for at arbejde, så kontakt din 
 a-kasse, inden du tager afsted. Det gælder, uanset hvor du rej-
ser hen. Der er forskellige regler for medlemskab af a-kassen.
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Opholdskrav og dagpenge
Det er mellem regeringen og Dansk 
Folkeparti vedtaget, at medlemmer af 
en a-kasse fra 1. januar 2019 skal op-
fylde et opholdskrav for at få ret til dag-
penge ved ledighed.

Med det nye opholdskrav skal et 
medlem have opholdt sig i Danmark el-
ler i et EU/EØS-land i sammenlagt 7 år 
inden for de seneste 12 år, for at få ret 
til dagpenge. Kravet indfases gradvist 
– og er på 5 år inden for 12 år i 2019, 
6 år inden for 12 år i 2020 og fuldt ind-
faset med 7 år inden for 12 år i 2021.

Opholdskravet har fra politisk side til 
hensigt at værne om eventuel util-
sigtet brug af dagpengesystemet fra 
borgere fra såkaldte tredjelande. Der 
er allerede før vedtagelse af loven en 
lang række betingelser i dagpengesy-
stemet, som skal sikre, at man kun har 
ret til at bruge dagpengesystemet, hvis 
man opfylder disse betingelser, f.eks. 
om minimum 1 års medlemskab af 
en a-kasse og om indkomst/løntimer 
svarende til fuldtidsarbejde i minimum 
1 år. Disse krav kan man kun opfylde 
gennem lovligt ophold og tilladelse til 
at arbejde i Danmark. Dvs. at man ikke 
uden videre kan opfylde kravene, hvis 
man er tredjelandsborger og kommer 
til Danmark, hvorfor jeg finder det dybt 
utilstedeligt, at man nu trækker udlæn-
dingepolitikken ind i dagpengesyste-
met og forlanger 7 års ophold udover 
de regler der allerede er gældende. 

Reglerne er helt sikkert tilsigtet udlæn-
dinge men vil også i nogle tilfælde ram-
me danske statsborgere som er udrejst 
i lange perioder.

Som om reglerne ikke er hårde nok i sig 
selv, så er de også vedtaget med tilba-
gevirkende kraft, hvorfor mange med-
lemmer allerede rammes fra 1. januar 
2019, hvis de ved ledighed efter denne 
dato, ikke har opholdt sig i Danmark i 5 
år (2019). Der er dog en undtagelse for 
de medlemmer som allerede er påbe-
gyndt udbetaling af dagpenge før 1. ja-
nuar 2019 – de bevarer retten til de har 

genoptjent en ny dagpengeret, hvoref-
ter de bliver omfattet af opholdskravet.

Da ingen af de røde partier har stemt 
for opholdskravet, krydser jeg fingre 
for, at en forhåbentlig ny regering efter 
næste valg vil fjerne reglerne igen, så 
alle igen behandles ens.

Er du i tvivl om du bliver ramt af de 
nye regler, er du velkommen til at hen-
vende dig i afdelingen.

Lotte Rom Klemensen

3F Holstebro 5



Nu er der endelig kommet en café i 
Struer gågade med overenskomst. 
Flere og flere gæster vil gerne være 
sikre på, at der er ordentlige løn- og 
arbejdsforhold, der hvor de lægger de-
res penge. Det er takket være Kirstine 
Christensen nu også muligt, når du går 
på café i Struer.

Kirstine har hele tiden haft overens-
komst på hendes restaurant Ved Fjor-
den, som ligger på havnen i Struer. 
Så det var en selvfølge at der også 
skulle være overenskomst på Café KC, 
da hun åbnede cafeen 5. september 
2018. 

Cafeen emmer af god stemning, og 

det hyggelige lokale danner ramme for 
en hyggelig atmosfære.

Besøger man Cafe KC, kan man få 
lidt af hvert.  

Man kan både få varm og kold mad, 
eller en kop kaffe/the/chokolade med 
kage/ brød til. 

Om sommeren er det skønt at sidde 
udenfor og evt. nyde et glas kold vin 
eller øl. 

Ud over Ved Fjorden, Café KC og 
Grand Hotel, er der desværre ikke an-
dre af spisestederne i Struer gågade, 
der indtil nu har ønsket overenskomst. 
Alle spisestederne er blevet kontaktet 
af 3F i løbet af 2018, men desværre 
uden resultat.

Henrik Kristensen 
Faglig sekretær

3F Holstebro

Sangen er skrevet af gr.1, der i uge 3 var på 

M1 arbejdsmiljø uge i 3F Holstebro. 

 
Mel: Jyden han er stærk og sej. 

 
 

1. Jyden han er stærk og sej, 

arbejdsmiljø bekymrer mig, 

overvåg og reguler, 

forsk og formild, 

hvor aktørerne er. 

 
2. Ved du så hvor man går hen, 

ind på nettet her min ven, 

de kan hjælpe dig med støj, 

så hovedet undgår at blive sløj. 

 
3. Ind på hjemmesiden gå, 

Mange sider at se på, 

fandt en oversigt at se, 

mon vi så hører mere om det. 

 
4. Disse ord ej synges kan, 

svære ord det synes man, 

derfor sangen slutte vil, 

og en debat det vil føre til. 

 
 
 
 

Café KC et besøg værd
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Nyuddannede  
Hospitalsservice-

assistenter
Den 7. december 2018 blev der afholdt dimension for 6 af vores 
nyuddannede hospitalsserviceassistenter på Regionshospitalet 
Vest i Holstebro.

På billedet ses Karin Hansen, Lisbeth Værden Jensen, Inger 
Andersen, Gitte Andersen, Anna Elisabeth Kirk Pedersen, Hubi 
Mohamed Lid sammen med faglig sekretær Gitte Hansen. 

Tillykke med uddannelsen
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Pension Danmark
Nytårsgave på vej til 
mange pensionister
Over 50.000 
pensionister 
med pension i 
PensionDanmark 
vil fra årsskiftet 
opleve, at de får 
væsentlig mere 
udbetalt i pension.

Januar kan for mange være et økono-
misk træk i håndbremsen efter julens 
fest og gavmildhed. Men over 50.000 
pensionister hos PensionDanmark vil 
kunne glæde sig over, at deres livsva-
rige pension fremadrettet vil stige med 
mellem 5 og 25 pct. 

Når PensionDanmark kan hæve pensi-
onsudbetalingerne så markant, skyldes 
det blandt andet, at man har reserveret 
penge til en såkaldt udjævningsmeka-
nisme. Den gør det muligt, at pensioni-

sternes udbetalinger løbende kan sæt-
tes op, hvis priserne stiger.  

”Vi har måske været for forsigtige med 
at holde medlemmernes udbetalin-
ger på et niveau, hvor de har undgået 
større udsving i deres udbetalinger, når 
renter, afkast eller priserne i supermar-
kedet slog nogle slag undervejs. Vi me-
ner nu, at vi har fundet en bedre ba-
lance, så pensionisterne får flere penge 
i hånden hver måned uden, at de sam-
tidig står over for en unødig stor risiko 

for, at udbetalingerne sættes ned igen,” 
forklarer adm. direktør Torben Möger 
Pedersen, PensionDanmark.

Tjek din pension
Du kan tjekke din pensionsopsparing 
ved at logge ind på pension.dk. Her 
kan du også beregne dine fremtidige 
pension ved hjælp af PensionDanmarks 
pensionsberegner. Har du spørgsmål, 
kan du kontakte PensionDanmarks 
medlemsrådgivning på 7012 1330 alle 
hverdage kl. 8-21. 

Opsparingen i PensionDanmark

Medlemmer med pension i PensionDanmark sparer op til pension på en aldersop-
sparing (PensionDanmark indbetaler op til maksimumsbeløbet på 5.200 kr. efter 
skat (2019)), mens resten af pensionsindbetalingerne bliver fordelt (50/50) på en 
ratepension og en livsvarig pension.
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Pension Danmark
Behold dine forsikringer 
– selvom du er  
sygemeldt eller uden job
Hvis du bliver 
syg eller ledig, 
og pensions
indbetalingerne 
stopper, kan 
forsikringerne i 
pensionsordningen 
fortsætte i helt op 
til fem år. Men du 
skal selv forlænge 
forsikringerne 
efter 12 måneder. 

Får du fx kræft, en blodprop eller an-
dre alvorlige sygdomme, kan du i en 
periode få penge fra PensionDanmark, 
selvom du ikke indbetaler til pensions-
ordningen. Dine forsikringer fortsæt-
ter nemlig. Typisk er du forsikret ved 
førtidspension, kritisk sygdom og død 
i 12 måneder efter, at indbetalingerne 
er stoppet. 

Efter de første 12 måneder, kan du for-
længe forsikringerne, så du samlet er 
forsikret i op til 60 måneder (fem år) 
efter, at du er stoppet med at indbeta-
le til pensionsordningen. Udgiften til 
forsikringerne bliver trukket fra din op-
sparing i ordningen.

Hvis du er syg, på orlov eller ikke har 
en anden arbejdsmarkedspension, er 
det en god idé at forlænge forsikrings-
perioden længst muligt. Det kan også 

være en god ide at bevare forsikringer-
ne længst muligt, hvis du skifter pen-
sionsselskab, og dit helbred er blevet 
dårligere, siden du kom med i pensi-
onsordningen. Du kan nemlig risikere, 
at vilkårene for forsikringerne ændres, 
eller at du helt mister dem.

Du kan se, hvordan du er forsikret i 
pensionsordningen ved at logge ind på 
pension.dk.

Du får brev fra 
 PensionDanmark
PensionDanmark skriver til medlem-
merne to måneder efter, at pensions-
indbetalingerne stopper, og igen en 
måned inden forsikringerne ophører. 
Brevene fra PensionDanmark lægges 
i indbakken på din e-Boks, så husk at 
tjekke den, så du får læst de vigtige 
beskeder. 
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Det grønne område

Den 31. oktober 2018 
blev der imellem 
Pelscenter Midtjylland 
ApS ejet af Bo Larsen 
og 3f Holstebro 
skrevet under på 
overenskomsten 
der er gældende på 
det Agroindustrielle 
område.

3f Holstebro er stolte af resultatet og 
glæder os til det fremtidige samarbej-
det med virksomheden. Det er vores 
tro og håb at pelseriet vil få meget 
nemmere ved at rekruttere den rigtige 
arbejdskraft, da vi nu anser pelseriet 
for værende en attraktiv arbejdsplads 
med ordnede forhold som vi billiger.

Et aber dabei er dog minkfarmen 

Gindeskovgård Mink ApS, som vi også 
konflikter imod, endnu ikke har skre-
vet under på en overenskomst på trods 
af sympatikonflikten. Det betyder her 
midt i januar, at den konflikt fortsæt-
ter ufortrødent. Det betyder, at verdens 
største aktion for skind, Kopenhagen 
Fur, ikke vil modtage minkskindene fra 
pågældende minkfarm.

Bo Larsen ejer også et stort landbrug, 
Gindeskovgård ApS med kartoffelavls-
produktion. Et medlem var blevet op-
sagt fra dag til dag fra det landbrug stik 
imod det aftalte i ansættelsesaftalen. 
En sag vi derefter kørte for medlemmet 
og vandt.

Til 3f Holstebros store forargelse vi-
ste det sig, at den ansatte var blevet 
aflønnet til en timeløn på 84 kr. i timen 
uden anden tillæg af nogen art. Det er 
social løndumping. Det kan og må vi 
som fagforening ikke acceptere. 

Vi henvendte os i december til Gin-
deskovgård ApS for et møde angående 
oprettelse af overenskomst, og den op-
fordring fik vi ingen respons på. Derfor 
har vi nu også opstartet en konflikt med 
det landbrug, og når sympatikonflikten 
bliver varslet og godkendt, vil det med 
alt sandsynlighed indebære, at kartof-
felmelsfabrikkerne i Danmark ikke vil 
modtage kartoflerne fra virksomheden. 
For at ejeren skal undgå shopping imel-
lem de forskellige cvr numre på adres-
sen for undgåelse af overenskomsten 
for de ansatte, har vi besluttet iværk-
sættelse af konflikter imod dem alle. 
Dette betyder Hodsager Mink og Bo 
Larsen også blive varslet sympatikon-
flikt. 

Faglig sekretær
Villiam Andersen  
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FÅ EN SOLID OPLÆRING I BASAL IT 

Med FVU Digital bliver du dygtigere til at bruge IT i dit daglige 
arbejde og i din hverdag, bl.a.; 

• søgning på internettet - blive bedre til at søge og bruge 
forskellige søgemetoder 

• digital kommunikation - bl.a. mail og sms 

• sikkerhed på nettet - spam, sikre kodeord og data-sikkerhed 

• hjælpemidler og programmer, som fx kan hjælpe dig til at læse 
og skrive, oprette formularer eller automatisere arbejdsgange 

• bliv mere sikker i brugen af sider som E-boks, borger.dk og lign 

FVU Digital 

•     trin/niveauer  3   
FVU digital har 3 trin/niveauer.   
Niveau 1 er for dig, der har ingen  
eller begrænset erfaring med brug  
af IT.  
  
Du bliver undervist ud fra dit indi- 
viduelle niveau og behov. Holdet er  
ikke så stort, så der er god tid til alle. 

  
•  Undervisningen foregår på VUC. 

•   Der er undervisning onsdage kl.  
 - 14.45.  8 

TILMELDING   
Kontakt Anne-Marie Rønn på tlf.  
3018 4639 

  
 

 

Endelig! 
er der kommet et tilbud til alle de mennesker, der stadig synes, at IT kan drille.
Alt det der med E boks, mails og meget mere. Stort set alt post kommer digitalt og mange 
er stadig usikre.

Derfor er der lavet et tilbud under FVU (forberedende voksenundervisning) lovgivningen.
Du har sikkert hørt om Læse-stave og rengekurser under FVU. Her fra 1. januar er FVU IT så 
en mulighed. Det har vi manglet længe.

Som du kan se, har VUC allerede udbudt et hold. For at komme med, skal man kontakte 
Anne-Marie Rønn, som der står i opslaget. Det er nemlig vigtigt, at det er det rigtige forløb 
man kommer på. Hvis du er ledig, kan du deltage på dagpenge. Kontakt A kassen.
Hvis du er i job, kan du søge lønrefusion i form af SVU statens voksenuddannelsesstøtte. Hvis 
du arbejder under en overenskomst, er der måske også mulighed for støtte her. 

Kontakt vores uddannelseskonsulent 
Anni Svinth om dette, tlf. 70300870
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Onsdag d. 14 november 2018, var 3F 
Holstebros miljøudvalg på arbejdsplads-
besøg på nomi4s, i Holstebro, et meget 
interessant og tankevækkende besøg.                                                                                     
Vi blev budt velkommen af informati-
ons- og udviklingsleder, Irene Johan-
sen, assistent Helle Hessner Have og 
TR/AMR Peter Nielsen. Alle 3 fortalte 
engageret om deres arbejdsplads og 
om genanvendelse, genbrug, mm.

Ting der ikke kan genbruges kan ofte 
genanvendes. Mindre end 5 % kan hver-
ken genbruges eller genanvendes, eller 
brændes, og bliver derfor deponeret.                                                                   
Der produceres ca. 360 tusind tons 
plastaffald i Danmark om året, ca. 50 
tusind tons genanvendes i Danmark.

Plast er en mega udfordring – det er 
et fantastisk dårligt affaldsprodukt.

Verden er ved at løbe tør for råstof-
fer. En undersøgelse har vist at: Helium 
(gasart) er opbrugt i 2026 - Sølv er op-
brugt i 2038 Tin er opbrugt i 2050 - Bly 
er opbrugt i 2055 og olie i 2112

Man kan få informationer om æn-
dringer i sin affaldsafhentning ved at 
tilmelde sig på: www.nomi4s.dk – bor-
ger – min side – påmindelse service.

Man kan også følge nomi4s på Face-
book: nomi4s – synes godt om

Hanne Christensen, 
miljøudvalgsformand.

Miljøudvalget på  
rundvisning på nomi4s

TR/AMR	Peter	”Wimsey”	Nielsen,	
Nomi4s

Medlemmer	af	miljø
udvalget	foran	et	bjerg	

af	aviser	og	blade.

Et	eksempel	på	genanvendelse,	
en	plade	der	er	blevet	til	et	ur.
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Fagbevægelsens Hovedorganisation, 
FH (tidl. LO/FTF) har besluttet at 2019 
skal være Arbejdsmiljørepræsentan-
tens år.

Dette blev markeret med en opstarts-
konference i Odense 8. januar, hvor ca. 
1.600 AMR‘er og andre arbejdsmiljø 
interesserede, fra hele landet, deltog.                                                                                     
Formand Lizette Risgaard sagde bl.a. i 
sin velkomsttale:

”TAK for det store arbejde ude på ar-
bejdspladserne. Det er jer der går for-
rest ude på arbejdspladserne og jeres 
indsats kan mærkes derude.

Det er ude på arbejdspladserne at 
det gode arbejdsmiljø skabes. Sammen 
kan vi blive bedre, stærkere”

En anden oplægsholder sagde: 
”AMR`erne er megaseje. Megaseje og 
omsorgsfulde.

Hanne Christensen, 
miljøudvalget

AMR 2019
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Juletræsfest 2018 i Struer Energy Park
Ca. 650 børn og voksne mødte festglade op den 28. decem-
ber 2018 til juletræsfest i Struer Energy Park. 

Brian Thomsen Trio spillede op til sang og dans. Dejligt 
at se så mange børn og voksne være klar til, både at danse 
om juletræ med nissefamilien, men også deltage i diverse 
sanglege. 

I år havde vi inviteret Mikkel Rugholm der kom med sit for-
rygende juleshow ”Sjov, spas og juleknas”.  Han faldt i god 
jord hos det unge publikum. 

Vi har taget en masse dejlige billeder – Vi viser nogle en-
kelte her, men vil I se dem alle kan det sagtens lade sige 
gøre – I skal bare gå ind på 3F Holstebros hjemmeside, hvor 
I skal vælge ”se om 3F Holstebro” og derefter vælge Galleri. 

Tak for en dejlig dag, og på gensyn den 28. december 
2019. 

Gitte Hansen 
Faglig sekretær     
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På en hjørnegrund i Tjørring, på Vild-
bjergvej, finder vi firmaet H. Hvolgaard 
i færd med at lave sokler til 20 stk., 
2-etagers lejligheder på 90- 100 m2.

Der er 3 murersvende og en lærling, 
samt 1 struktør og en lærling, på plad-
sen.

Jeg taler mest med svenden Nikolaj 
og 3. års lærlingen, Halil, som går på 
timeløn, for svendene ligger lønnen på 
ca. 180,- men de kunne godt tænke sig 

at prøve noget på opmåling, hvis de får 
noget reelt murerarbejde. De skal ikke 
selv mure her på pladsen.

Udover sokler og gulve, stiller de 
også helvægs elementer op.

Projektet skal være helt færdigt om-
kring august 2019, så selvom der er 
nok at se til, er det ikke nødvendigt 
med overarbejde, noget der som regel 
ikke bruges i firmaet.

På pladsen er der en AMR ved navn 

Henrik Iversen, og det er tydeligt at se, 
at der er styr på tingene, måske bortset 
fra at der er noget vådt og pløret på 
byggevejen.

Firmaet laver sædvanligvis alm. rep. 
arbejde, og kun få nybyggerier, så de 
er glade for at have så godt et projekt, 
de er dog lidt kede af at de ikke vandt 
murerentreprisen, som gik til et Århus 
firma.

Tommy
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Returadresse: 3F Holstebro, Tujavej 20, 7500 Holstebro

På	kontorerne	i	3F	afdelingerne	i	
Midt-	og	Vestjylland	tilbydes	gratis	
retshjælp	til	alle.

• Det er ganske gratis
• Ingen sager er for små
• Besvarelse af generelle spørgsmål
• Rådgivning i konkrete situationer

Private personer hjælpes med alle slags juridiske problemer, 
for eksempel: Familieret - Forbrugerret - Kontraktret - Socialret - 
Lejeret - Andre retsområder.

Tidsbestilling	nødvendig.	
Retshjælpen	kan	bestilles	på	følgende	dage:

3F	Holstebro – Torsdage i lige uger 
kl. 16.00 – 18.00. 
Tujavej 20, Holstebro. 
Tidsbestilling på tlf.: 70 300 870.

3F	Midtjylland – Hver torsdag 
kl. 15.30 – 18.00. 
Birk Centerpark 4, Herning. 
Tidsbestilling på tlf..: 70 300 868.

3F	Ringkøbing-Skjern – Mandage i 
lige uger kl. 16.00 – 18.00. 
Byskellet 33, Ringkøbing. 
Tidsbestilling på tlf.: 70 300 874.

3F	Vest – Mandage i ulige uger 
kl. 16.00 – 18.00. 
Storegade 23, Lemvig. 
Tidsbestilling på tlf.: 70 300 872.

Gratis	
retshjælp


