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LEdER

Regeringen forventer et underskud 
på 86 milliarder kroner på de of-
fentlige	finanser	og	en	arbejdsløs-
hed på 150.000 i 2010.
Trods	finansminister	Claus	Hjort	

Frederiksens (V) snak om at lære af 
krisen, er det den samme fejlslagne 
politik med massive skattelettelser 
til de rige og milliarder af kroner til 
vennerne i landbruget, som mi-
nisteren uden blusel præsenterer 
midt i den alvorligste økonomiske 
krise i mands minde.

Ifølge ministeren lettes skatten 
med 55 milliarder kroner i 2009 og 
2010, og der investeres 11 mil-
liarder ”nye” kroner i aktivitet og 
byggeri.

det sidste skal tages med et gran 
salt. hovedparten er fremrykkede 
investeringer i sygehuse, skoler og 
institutioner, der tidligere er lavet 
aftaler om. Tilbage er måske 1 mil-
liard nye kroner til universiteterne. 

Jeg havde håbet, at regerin-
gen lyttede til de Økonomiske 
Vismænd, der allerede i foråret 
anbefalede regeringen at investere 
30 milliarder kroner over to år i 
offentlige bygninger og anlæg. Vis-
mændenes anbefaling bakkes op af 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
(AE). 

En vækstpakke som foreslået af 
Vismændene og AE vil give job til 
20.000. hvis blot 2.000 af disse 
forbliver i varig beskæftigelse, er 
vækstpakken	finansieret	fuldt	ud.

En vækstpakke er en sikker 
investering i modsætning til skat-
telettelser, som vi reelt ikke kender 
effekten af.  derfor må vi i lighed 
med dansk Byggeri konstatere, at 
regeringen måske er ved at for-
passe sin besøgelsestid for kloge 
investeringer i byggeriet.

Mindre ambitiøst kunne rege-
ringen overveje en uvildig rådgiv-
nings- og konsulenttjeneste, som 
husejere og boligforeninger kunne 
spørge til råds om energirigtige 
forbedringer af boliger. Behovet for 
renovering og vedligeholdelse er 
stort i den danske boligmasse, så 
hvorfor ikke udnytte ledigheden i 
byggeriet, mens tid er.

Af forbundsformand 
Johnny Skovengaard

Regeringen på 
hælene

Mimersgade 41

2200 København n

Telefon: 88 18 70 00

Telefax: 88 18 71 10

E-mail: fagbladet@tib.dk

www.tib.dk
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KoRTE hISToRIER

En kilometer lægter fri fan-
tasi. det var den udfordring, 
de femten hold med tre 
deltagere blev stillet over for 
på	Copenhagen	International	
Wood Festival i fem dage fra 
10. august. For første gang 
gennemførtes festivalen 
efter inspiration fra Bergen i 
Norge,	hvor	de	i	flere	år	har	
omsat træ til kunstværker. 
Med Statens Museum for 
Kunst som baggrund i det 
grønne Østre Anlæg udvik-
lede de femten hold deres 
fantasifulde og underfundige 
skulpturer. Festivalen er 
blandt andet støttet af Træ-
ets uddannelses- og udvik-
lingsfond.

TIB har med dansk Byggeri, dST, 
Glarmesterlauget og Kooperationen 
forlænget aftalen om arbejdsforde-
ling frem til 28. februar 2010. For-

Træ og fantasi

Fordeling forlænget

Digital OK 2010
Medlemmerne vil ved de kom-
mende overenskomstforhandlinger 
få mulighed for at stemme via SMS, 
internettet eller brev. Erfaringer fra 
blandt andre 3F viser, at 25 procent 
af medlemmerne vælger at stemme 
elektronisk. Erfaringerne viser 
også, at elektronisk afstemning får 
flere	til	at	deltage	i	afstemningen.	

længelsen betyder, at der kan indgås 
aftaler om arbejdsfordeling frem til 
28. februar 2010 under forudsætning 
af, at der er lokal enighed. Forlæn-

Medlemmerne modtager stem-
meseddel med unik stregkode og 
valgkode, og kan herefter vælge 
mellem	flere	måder	at	stemme.	Ved	
prioriteringen af kravene kan an-
vendes enten traditionel stemme-
afgivelse pr. brev eller internettet 
via en ny oK-hjemmeside. Ved oK 
2010-afstemningen kan anvendes 

enten SMS, telefon, hjemmeside 
eller Postmand Per. Al optælling af 
stemmer, såvel elektroniske, SMS, 
telefon og brevpost, sker centralt 
med opgørelse på afdelinger. Streg-
koden og valgkoden sikrer, at alt 
går korrekt til. 

gelsen indebærer ikke en udvidelse 
af 13-ugers perioden for etablering 
af arbejdsfordeling.



 TIB nr. 7 september 2009 7

op mod 30 medlemmer af TIB stil-
ler op til valget til kommuner og 
regioner den 17. november i år. 14 
af kandidaterne mødtes i forbundets 
hus den sidste uge i august fredag 
eftermiddag og lørdag formiddag 
for at pudse formen af. Tidligere 
justitsminister og nuværende top-
kandidat til overborgmesterposten 
i København, Frank Jensen (S), for-
talte om valgkampen i hovedstaden. 
Journalist Trine Gregorius øvede 
med kandidaterne i at blive skarpe 
på budskaber, og kommunikations-
rådgiver Søren lippert introduce-

de strømmede til TIB fra udland 
og indland for at være med til 
lanceringen af danmarks nye, 
flersprogede	informationsportal	
for udenlandske virksomheder 
og lønmodtagere i byggeriet. 
WoRKInFo hedder portalen, 
der skal gøre det nemmere for 
udenlandske virksomheder at 

finde	hoveddøren	til	det	danske	
arbejdsmarked,	så	konflikter	
med myndigheder og fagbevæ-
gelsen undgås. Bag portalen 
står dansk Byggeri, 3F og TIB. 
Beskæftigelsesministeriet er 
medsponsor på WoRKInFo, der 
findes	på	www.workinfo.dk

Sagen fra Fyn, hvor 19-årige haris 
Cehic	blev	idømt	en	straf	på	syv	
dages fængsel for at have to små 
hobbyknive i bilen, har udløst 
telefonstorm hos TIB. Svendene 
er bekymrede for, om de også kan 
blive ramt af våbenloven fra 2008, 
fordi de har knive og skæreværktøj 
i bilen. Formand for bygningsgrup-
pen, Peter hougård nielsen, op-
fordrer justitsministeren til at tage 

Klar til valgkamp

Stor interesse

Kniv koster spjældtur

rede kandidaterne til 
en enkel, men effektiv 
drejebog for valgkam-
pen. Formand Johnny 
Skovengaard opfordrede 
kandidaterne til at ind-
drage beskæftigelsen i 
valgkampen og i det dag-
lige arbejde i kommunal-
bestyrelsen. Formanden 
havde især blikket rettet 
mod kommunernes ind-
sats for beskæftigelsen 
og investeringer i byggeri 
og vedligeholdelse af 

ejendomme og anlæg. 

våbenloven op til fornyet behand-
ling.	Han	finder	det	dybt	urimeligt,	
at loven ”kriminaliserer” 30.000 
håndværkere, som er forpligtet til 
at medbringe arbejdsknive og andet 
personligt værktøj. det kan være 
en forglemmelse, at arbejdskniven 
ligger i bilens bagagerum eller i ar-
bejdsbukserne. det er ikke rimeligt, 
at en hæderlig tømrer risikere syv 
dages fængsel på grund af en banal 

forglemmelse. loven siger, at hånd-
værkere lovligt må tage knive med 
rundt eller til og fra arbejde, hvis 
det sker i erhvervsmæssigt øjemed. 
Ifølge loven skal kniven ud af bilen 
eller arbejdsbukserne, når du er 
kommet hjem. Ellers overtræder du 
loven. 

læs mere på 
www.politi.dk/knive/våbenloven
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SLåR ET SLag foR fagETWoRld SKIllS

Slår et slag
for faget

for håndværk, hvor 26 nationer 
deltager med deres bedste hånd-
værkere.

Udvikle uddannelser
- det er et godt arrangement, hvor 
vores dygtigste håndværkere får 
mulighed for at prøve kræfter med 
andre svende fra udlandet. det er 
også en måde at teste vores ud-
dannelser i international målestok, 
siger bygningsgruppeformand Peter 
hougård nielsen og industrigrup-
peformand Flemming Andersen fra 
TIB samstemmende.
De	vurderer,	at	flere	af	modstan-

derne har langt bedre forhold og 
økonomiske resurser til rådighed 
for at træne til de eftertragtede 
medaljer af guld, sølv og bronze.

- det er første gang, at vi bru-
ger så mange resurser på at ruste 
vores deltagere både fagligt og 
psykisk bedst muligt til en konkur-
rence, hvor kravene er benhårde 
som i en hvilken som helst anden 
verdenskonkurrence, siger Peter 
hougård nielsen.

- World Skills og de nationale 
mesterskaber er en god anled-
ning til at fastholde og udvikle alle 
vores erhvervsuddannelser, så de 
kommer i absolut verdensklasse. 
Vi er stolte af de tre deltagere, 
deres faglige stolthed og entu-
siasme, siger Flemming Andersen. 
han mener, at de er med til at 
promovere fag som bygnings-, 

15 fag viste deres færdigheder 

på Rådhuspladsen, inden de 

rejste til VM for håndværk i 

Canada

Tekst: Jesper nilsson
Foto: Mikael hjuler

TIB er stærkt repræsenteret med 
tre ud af de 15 fag, som skal slås 
om medaljer til danmark ved 
verdensmesterskaberne for hånd-
værk,	World	Skills	2009,	i	Calgary	i	
Canada	i	september.
Inden	afrejsen	til	Canada	vi-

ste de 15 lærlinge på en event på 
Rådhuspladsen i København, hvad 
de kan præstere som det bedste 
inden for deres fag. I 2008 blev de 
mestre ved dM i håndværk i skarp 
konkurrence med andre lærlinge, 
som havde vundet de regionale 
mesterskaber. den faglige dag er 
resultatet af samarbejdet mellem 
dansk Arbejdsgiverforening, lo og 
fagforbundene.

den centrale plads midt i Køben-
havn er et meget velegnet sted 
at vise sine færdigheder og gøre 
opmærksom på de faglige uddan-
nelser og deres muligheder. Mange 
tusinder forbipasserende stoppede 
op i løbet af dagen og aftenen for 
se på de udfordringer, der venter 
de danske mestre.

det er femte gang, at danske 
lærlinge og nyuddannede svende 
deltager i verdensmesterskaberne 

møbels- og maskinsnedker over 
for de unge.

Arbejdsgiverne, TIB og de andre 
fagforbund betaler ganske mange 
penge for at sende deres lærlinge 
til World Skills. For første gang 
støtter undervisningsministeriet 
det danske landshold økonomisk.
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Tømrer Kenneth Mel-
gaard (tv) slår et slag for 
de faglige uddannelser 
sammen med bygnings-
gruppeformand Peter 
Hougård Nielsen (TIB), 
bygningssnedker Allan 
Biller Laursen og lærling 
Nilas Stoumann, der er i 
lære som møbelsnedker.

Nilas Stoumann føler sig klædt 
på til opgaven i Canada.

Yngste danske deltager i VM 

for håndværkere er mest 

bekymret for at få tid ved 

maskinerne

- det, der bekymrer mig mest, er 
om der er kø foran maskinerne. der 
er fem maskiner til 22 deltagere. 
Møblet er smukt og lidt utraditionelt, 
siger nilas Stoumann fra lille Skens-
vid, der har trænet med at fremstille 
det lille møbel i kirsebær og indisk 
æbletræ.
Men	når	der	er	22	timer	over	fire	

dage, så er der mu-
ligheder for, at 
nervepresset 
får delta-
geren 

til at begå fejl. Samtidig er 30 pro-
cent	af	opgaven	ændret	i	Canada.

Publikum er tæt på, og deres blitz 
fra kameraerne kan hyle hvem som 
helst ud af den. og når man bare er 
17 år med halvandet år tilbage af 
læretiden som møbelsnedker, så er 
det sin sag at slås med nerverne.

- Jeg føler mig rimeligt godt 
klædt på til opgaven. det bliver 
en stor oplevelse og sjovt at være 
sammen med de udenlandske kol-
leger, siger lærlingen fra Solrød 
Maskinsnedkeri.

- Mester synes, at det er fedt, at 
jeg deltager. han kommer de 
sidste dage i konkurrencen 
og hilser på, fortæller nilas 
Stoumann.
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Medalje 
forpligter
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Tekst: Jesper nilsson
Foto: Mikael hjuler

Presset på tømrer Kenneth Melga-
ard øges, fordi 30 procent af op-
gaven bliver ændret. Ikke bare én 
gang har han vist, at han mestrer 
tømrerfaget – han er danmarks-
mester	og	fik	sølvmedalje	ved	sin	
svendeprøve. den 20-årige tøm-
rer fra holstebro kender 
opgaven og 
har kørt den 
igennem på 

tid, som var det i den canadiske by 
Calgary.

- Jeg kender opgaven og har kørt 
den på tid. det er gået ok, men 

jeg er presset på 
tiden, siger 

Kenneth 
Melgaard, 
som blev 
udlært 
i foråret 

2009.
den unge 

tømrersvend 

Kenneth Melgaard stoler på 
sine egne evner, men er op-
mærksom på tidspresset.

stoler på sine egne evner, men reg-
ner ikke med at skabe sensation. 
Trods fem uger på træningslejr med 
psykisk coach rækker forhåbninger-
ne ikke længere end til at indsatsen 
honoreres med medaljen for frem-
ragende udført arbejde. det kræver 
500 points fra dommerne.
-	Uanset,	hvordan	det	går	i	Ca-

nada, bliver det en stor oplevelse, 
forudser Kenneth Melgaard, som 
holder	tre	ugers	ferie	i	Canada	
efter konkurrencen – når nu han er 
i	Canada.



 TIB nr. 7 september 2009 11

Som et af de få fag kender 21-årige 
bygningssnedker Allan Biller laur-
sen ikke opgaven, han står over for 
i	Calgary.	Derfor	har	han	trænet	
på de tidligere opgaver fra World 
Skills i Japan i 2007 – en lille trappe 
og en vinduesramme - som skulle 
løses i løbet af 11 timer pr. op-
gave. I tre uger har han trænet på 
Svendborg Erhvervsskole med de 
to opgaver.

- det bliver en rigtig spændende 
oplevelse at deltage i så stor en 
konkurrence. Tidspresset er be-
stemt en faktor, siger Allan Biller 
laursen fra Rudkøbing på lange-
land. han blev udlært i juni sidste 
år	og	er	fortsat	i	firmaet	Tryggelev	
Tømrer og Snedker.

- Jeg håber, at jeg kan lukke pub-
likum og omgivelserne ude, når jeg 
står der, så jeg ikke bliver stresset 
af det, siger den unge bygnings-
snedker.

ud over at træne tidligere opga-
ver på tid, så har han ligesom de 
tre øvrige deltagere fra TIB trænet 

Ukendt opgave

Træner nerver

i at holde nerverne i ro hos holdets 
coach, som også er holdleder for 
den danske supertrup.

- En placering 
blandt de øverste 
tre er næppe 
realistisk. Men 
jeg vil gøre mit 

bedste, vurderer Allan Biller laur-
sen,	som	fik	svendebrevet	med	ros.

Allan Biller Laursen 
vil gøre sit bedste og 
lukke nerverne ude.

ni ud af de femten deltagere har 
valgt at bruge holdlederen Theis 
Fatum	Carlsen	som	coach.	Han	
er tidligere murersvend, men har 
siden hen uddannet sig som coach 
via en af verdens førende uddan-

nelser i uSA. ud over at coache 
i erhvervslivet, så har han også 
arbejdet med sportsfolk. han har 
over	en	periode	på	fire	måneder	
trænet med blandt andre de tre 
TIBere.

- de har en passion for deres fag 
og er virkelig topmotiverede. Sam-
tidig har vi fået sat et realistisk mål 
for den enkelte deltager, siger Theis 
Fatum	Carlsen.
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To MEdaLjER TiL TøMRERWoRld SKIllS

De tre TIBere viste godt 

håndværk og nerver af stål 

ved VM i Canada

Tekst: Jesper nilsson 

Publikums interesse kredsede om 
lærling nilas Stoumann, som med 
sine bare 17 år er den yngste del-
tager i verdensmesterskaberne for 
håndværk	i	Calgary	i	Canada.

I opgaven for møbelsnedkere 
har han vist dyb koncentration og 
formået at holde nerverne i ro. 
Samtidig har han bevaret overblik-
ket og planlagt opgaverne, så tiden 
ikke er en trussel.

- henrik Jørgensen fra Svendborg 
Tekniske Skole har trænet nilas, og 
han har under hele konkurrencen 
været stolt og optimistisk på nilas 
vegne, fortæller faglig medarbejder 
Bjarne Jensen fra TIB.

nilas Stoumann opnåede 457 
point, hvilket placerer ham som 
nummer 21 blandt verdens bedste 
møbelsnedkere.

Vor mand i Calgary
Bjarne Jensen følger mesterska-
berne på tætteste hold og noterer 
sig sværhedsgraden af de enkelte 

To medaljer 
til tømrer

opgaver og det faglige niveau på 
internationalt plan.

han fortæller, at bygningssnedker 
Allan Biller lauritsen er blevet præ-
senteret for to opgaver med 11 timer 
til at udføre hver af opgaverne.

den første opgave er en ramme 
med to buede overstykker med et 
sprodseparti imellem.

- opgaven er hundesvær og vil 
nok kunne få sveden frem på pan-
den hos selv den mest drevne byg-
ningssnedker, siger Bjarne Jensen. 
Blot 3-4 af samtlige deltagere blev 
færdige til tiden, og det bør give 
anledning til selvransagelse hos 
opgavekomiteen, mener vor mand i 
Calgary.

Allan Biller lauritsen opnåede 
470 point, hvilket gav en 17. plads i 
toppen af toppen blandt bygnings-
snedkere. 

Tømrer par excellence
Tømrersvend Kenneth Meldgaard 
har under hele konkurrencen væ-
ret fokuseret på opgaven. Til den 
danske holdleder har han fortalt, at 
han har tjek på opgaven, og at han 
bliver færdig før tiden.

- det kom til at passe. To minut-
ter	før	dommerens	slutfløjt	var	

Kenneth Meldgaard færdig med 
opgaven og sendte et stort smil 
ud mod publikum, beretter Bjarne 
Jensen.

Kenneth Meldgaard opnåede 517 
point, hvilket placerede ham på en 
delt femte plads blandt verdens 
bedste og udløste en ”Medallion of 
Excellence”.
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15 unge danske elever deltog i 
VM, og som bedste dansker modtog 
Kenneth Meldgaard også medaljen 
”Best of nation” oppe på den store 
scene.

Canada mangler fagfolk
World Skills blev åbnet af den 
canadiske premierminister Ste-

phen harper, der i sin velkomsttale 
forklarede,	at	Canada	som	mange	
andre lande i verden vil komme til 
at mangle faglært arbejdskraft. han 
ser mesterskaberne som en god 
mulighed for at gøre de unge inte-
resserede i de faglige uddannelser.

Premierministeren har også sat 
handling bag ordene. Regeringen 

har bidraget med 56 millioner ca-
nadiske dollars eller 255 millioner 
kroner til arrangementet, som også 
har tiltrukket sig mediernes og pub-
likums interesse. 

Åbning af VM i 
håndværk i Calgary 
i Canada, og tømrer 
per excellence Ken-
neth Meldgaard.
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På vEj oPoRGAnISERInG

På vej op
TIB Midtjylland er optimistisk  

og tror på, at organiserings-

indsatsen vil give resultater

Tekst: Jesper nilsson
Foto: Søren holm

- I starten udløste det nogen 
utryghed, og nogle følte det som en 
kritik af det arbejde, de har udført 
tidligere. I dag er der almindelig 
accept og erkendelse af, at det er 
nødvendigt for at lave godt fagfor-

Siden foråret har TIB Midtjylland og 
TIB Fyn som de første afdelinger ta-
get fat på at realisere beslutningen 
på TIBs kongres i efteråret 2008 
om at koncentrere kræfterne om 
organiseringen.
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eningsarbejde i fremtiden, fastslår 
Jens Svenningsen, formand for TIB 
Midtjylland, når han gør status over 
indsatsen for at organisere arbejds-
pladser, medlemmer og unge.

Efter sommerferien kan Jens Sven-
ningsen konstatere, at TIB-afdelin-
gen er på vej op i et højere gear.

- Vi har kortlagt afdelingens om-
råde, og vi er i gang med at ændre 
vores måde at arbejde på. når vi 
giver organiseringen første prio-
ritet, skal vi bruge mindre tid på 
administrative opgaver og andet, 
som ikke har med direkte kontakt 

med medlemmer og virksomheder, 
forklarer Jens Svenningsen.
Han	fortæller,	at	finanskrisen	og	

de mange afskedigelser har lagt be-
slag på mange resurser.

- Men vi har kridtet skoene og 
taget initiativ til at komme ud på 
arbejdspladserne. og jeg fornem-
mer, at vores kontakt med arbejds-
pladserne er blevet stærkere, siger 
Jens Svenningsen.

Godt modtaget
En af de to ansatte i afdelingen, 
som udelukkende koncentrerer sig 

om organiseringen, er Paw nyrup. 
Sammen med Rune Kristensen har 
de i løbet af et år været gennem 
det store midtjyske areal med 752 
virksomheder inden for byggeri og 
industri.

- når vi kommer på byggeplad-
serne, bliver vi vældig godt modta-
get. også mestrene vil gerne tale 
med os. der behøver ikke at være 
problemer. de vil også gerne lige 
få bekræftet, at de kan ringe til TIB 
efter ledige svende, hvis de skal 
mande op. Kun et sted blev vi smidt 
ud. Virksomheden havde heller ikke 
overenskomst, siger Paw nyrup, 
som har fundet over 30 virksomhe-
der, som ikke havde overenskomst.

- Vi kontakter dansk Byggeri, 
som også har en interesse i at or-
ganisere disse virksomheder. hvis 
deres henvendelse til virksomhe-
derne ikke hjælper, så tager vi fat 
på dem igen, siger Paw nyrup om 
det lokale samarbejde med dansk 
Byggeri.

Flere med
Et af de konkrete resultater i organi-
seringsindsatsen er, at antallet af or-
ganiserede lærlinge er steget fra 23 
procent for et år siden til omkring 63 
procent i dag. 79 ud af 83 lærlinge til 
svendeprøverne i Viborg og Silke-
borg i marts var medlem af TIB.

- Mange af lærlingene møder os 
ikke kun på teknisk skole. de mø-
der os også ude på byggepladser-
ne. Vi lærer hinanden at kende og 
kan tale om alt lige fra gårdagens 
fodboldkamp til faglige problemer, 
fortsætter Paw nyrup.

At TIB Midtjylland er på vej op i  
et højere gear bekræftes af forbun-
dets afdelingsorganisator Michael 
dalsgaard hansen, der begyndte sit 
arbejde i afdelingen i starten af april.

- Fra jeg startede til i dag er der 
sket en stor forskel. Alle vil gerne 
bidrage til, at organiseringsindsat-
sen lykkes og giver resultater. det 
gælder lige fra formanden til den 
sidst ansatte hKer, siger han.

Organisering af arbejdspladser, 
medlemmer og unge har første 
prioritet i TIB Midtjylland, fast-
slår organisator Paw Nyrup (tv), 
forbundets afdelingsorganisator 
Michael Dalsgaard Hansen og 
formand Jens Svenningsen. 
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UhELd i fiRMaBiLdoM

Tømrer vinder efter fire år sag 

om uheld i mesters bil, men 

Ankestyrelsen er ikke enig og vil  

have dommen prøvet i Højesteret 

Tekst: Steen-lynge Pedersen
Foto: Mikael hjuler

Tømrer holdes i uvished på snart femte 
år, mens landets skarpe jurister slås med 
paragraffer, om han kan tilkendes erstatning 
efter et uheld i mesters bil.

Uheld 
i firmabil
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fra arbejde dækkes af forsikringen, 
hvis	den	foregår	i	firmaets	inte-
resse, eller hvis tjenesteforholdet 
har	indflydelse	på	befordringen.	I	
den aktuelle sag er der stor uenig-
hed, om en tømrersvend fra hvalsø 
opfylder en eller begge betingelser, 
og derfor er dækket af mesters 
forsikring.

Jespers uheld
På vej til arbejde i boligselskabet 

Galgebakken i Albertslund bliver 
Jørgen Jesper løwe Jacobsen i 
daglig tale Jesper Jacobsen påkørt 
bagfra,	mens	han	i	mesters	firmabil	
holder i kø på holbækmotorvejen.

Påkørslen er så alvorligt, at Jes-
per Jacobsen kommer slemt til ska-
de. hans mester, Palle Stig olsen, 
fra	Osager	Tømrer-	og	Snedkerfir-
ma på hvalsøvej 31 i lejre anmel-
der skaden som en arbejdsulykke. 
ulykken sker efter klokken 7.00, da 
svendene møder på arbejde. Mester 
har indgået individuelle aftaler med 
de	seks	svende	i	firmaet	om,	at	de	
kører	til	og	fra	arbejde	i	firmaets	
servicebiler.

I Jesper Jacobsens tilfælde er 
aftalt, at han kører hjemmefra ti 
minutter før arbejdstid. det er den 
tid, det tager at køre fra hjemmet 
til	firmaets	adresse.	Jesper	Jacob-
sen arbejder 80 procent af tiden i 
Galgebakken. han kører derfor for 
det meste direkte til arbejdsstedet, 
med	mindre	han	skal	forbi	firmaet,	
hente materialer eller sendes ud til 
andre kunder. 

En normal dag
På ulykkesdagen den 10. maj 2005 
kørte han, som så mange dage før, 
fra bopælen mod arbejdspladsen i 
Galgebakken. 

Ifølge aftalen mellem mester og 
svend foregik en del af kørslen i 
arbejdstiden. Mester har forklaret 
i	retten,	at	aftalen	er	i	firmaets	
interesse og en del af tjenestefor-
holdet. der spares tid og penge, 
når svendene kører hjemmefra og 
direkte ud til kunderne.

- det er en god aftale, som man-
ge svende kan nikke genkendende 
til. Problemet er, at den ikke holder 
i byretten, siger Peter hougård 
nielsen.

hverken mester eller svend havde 
forestillet sig, at de skulle blive 
aktører i en større retsstrid. det 
kan de takke mesters forsikrings-
selskab, If, for.

- Arbejdsskadestyrelsen aner-
kendte den 5. september 2005 ska-
den, men ville ikke give erstatning 

Tømrer Jesper Jacobsen og 
socialrådgiver Kate Søren-
sen, TIB, er gået rettens 
vej for at få anerkendt en 
ulykke i mesters firmabil 
som en arbejdsskade.

- Sagen har stor betydning for alle 
svende, som har en aftale med me-
ster	om,	at	de	kører	i	firmabil	til	og	
fra arbejde, siger bygningsgruppe-
formand Peter hougård nielsen, TIB.

Reglen er, at befordring til og fra 
arbejde sker for egen regning og 
risiko, men ifølge loven om arbejds-
skadesikring gælder undtagelser, 
som blev skrevet ind i bekendtgø-
relsen til loven i 2003.

Pointen er, at befordring til og >
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UhELd i fiRMaBiLdoM

En tømrersvend kører snildt 
rundt med over 200 kilo 
værktøj i mester firmabil.
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men, der var til Ankestyrelsens og 
forsikringsselskabets fordel.

- Vi tabte sagen. Byretten mente 
ikke, at kørslen foregik i mesters 
interesse, men alene i Jesper Ja-
cobsens egen interesse, siger Kate 
Sørensen.

Aftalen mellem mester og svend 
er således ikke dækket af mester 
arbejdsskadesforsikring. havde 
mester bedt Jesper Jacobsen om at 
hente materialer eller gøre et andet 
ærinde den pågældende dag, havde 
TIB vundet sagen, fremgår det af 
begrundelsen.

Vinder efter anke
TIB mente, at de tre dommere i 
byretten ikke tog tilstrækkeligt 
hensyn til virkelighedens verden, 
som ellers blev imødekommet, da 
praksis for dækning af kørsel blev 
skrevet ind i bekendtgørelsen i 
2003. 

Sagen blev derfor anket til Østre 
landsret, der den 12. juni 2009 
gav TIB medhold. I modsætning 

til byretten mente landsretten, 
at	tjenesteforholdet	og	firmaets	
interesse	havde	”stor	indflydelse	på	
Jesper Jacobsens kørsel”, og at der 
”har været tale om sikret arbejde”.

Glæden var stor i TIB, og i medi-
erne blev dommen udlagt som en 
principiel sejr. Tolkningen deles ikke 
af dommerne, der skriver, at der er 
tale om ”en konkret vurdering”. det 
vil sige, at Jespers Jacobsens sag 
falder ind under bekendtgørelsens 
undtagelser fra hovedreglen.

Ankestyrelsen er ikke glad for 
dommen. den mener, at Østre 
landsret går for vidt. Kammeradvo-
katen har derfor søgt Procesbevil-
lingsnævnet om at indbringe sagen 
for højesteret.

- Vi må vente og se, om højeste-
ret skal behandle sagen, men jeg 
vil drøfte sagen med dansk Bygge-
ri. hverken mester eller svende kan 
være tjent med, at der hersker tvivl 
om, deres kørselsaftaler er omfat-
tet af mesters arbejdsskadesforsik-
ring, siger Peter hougård nielsen.

for varige mén. Vi ankede derfor 
sagen, siger socialrådgiver Kate 
Sørensen, TIB Region Sjælland.  

Anerkendelsen huede ikke nor-
dens største skadesforsikringssel-
skab, der klagede over Arbejdsska-
destyrelsen afgørelse.

Værdiløs aftale
Sagen blev sendt til behandling i 
Ankestyrelsen, der gik grundigt til 
værks.

- I halvanden år udvekslede vi 
mange breve frem og tilbage om 
kørsel og andet, som havde betyd-
ning for sagen, siger Kate Sørensen.

Ankestyrelsen gav forsikringssel-
skabet medhold. ulykken kunne ikke 
anerkendes som en arbejdsskade.

- Jesper Jacobsen kunne derfor 
ikke få erstatning. det var vi stærkt 
utilfredse med. Efter drøftelse i 
forbundet og med TIBs advokat, 
valgte vi, at gå rettens vej, siger 
Kate Sørensen.

Sagen kom for Retten i Roskilde. 
den 18. november 2008 faldt dom-

Dom står ved magt
Ankestyrelsen tabte sagen mod tømrer Jesper 
Jacobsen fra hvalsø. Ankestyrelsen havde søgt 
Procesbevillingsnævnet om, at højesteret be-
handlede Østre landsrets afgørelse af 12. juni 
2009.  nævnet vurderede, at betingelserne for at 
bruge højesterets tid ikke er opfyldt.

	 	-	Det	er	positivt.	Jesper	har	nu	efter	fire	års	
uvished fået rettens ord for, at hans ulykke  
i	mesters	firmabil	på	vej	til	arbejde	anerken-
des som en arbejdsskade. dermed dækkes 
ulykken af mesters arbejdsskadeforsikring, 
siger bygningsgruppeformand Peter hougård 
nielsen.

han vurderer Østre landsrets dom som et skridt i 
den rigtige retning.

  - Jeg vil fortsat arbejde videre med at skabe 
klarhed om reglerne og sikkerhed for de man-
ge svende, som har kørselsaftaler med mester, 
siger Peter hougård nielsen, der tager emnet 
om med dansk Byggeri.

Jesper Jacobsen er lettet over, at der nu er faldet 
en afgørelse.

  - det er som om, der er faldet en sten fra mit 
hjerte, siger Jesper Jacobsen.

Seneste nyt   
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To af SLagSEnByGGERI

To af

Nyt byggeri skal se gammelt 

ud og ligne nabohuset på en 

prik

Tekst: Steen-lynge Pedersen
Foto: Mikael hjuler

Brugt egetræ er hentet fra Jylland 
og udgør 40 procent af bindings-
værket i et nyt fritidshus ved Ros-
kilde Fjord, der skal fremstå som 
en gammel stråtækt landejendom 
og ligne nabohuset på en prik.

- oprindeligt har der ligget to ens 
landarbejderboliger på grunden, 
som i dag er fredet. der er derfor 
krav om, at husene skal ligne de op-
rindelige huse, siger arkitekt Peter 
Theill	Eriksen,	fra	arkitekt	firmaet	
de	Neergaard	Theill	Christensen	på	
Strandpromenaden i København Ø.

For ni år siden blev det ene af 
husene rekonstrueret fra top til 
tå, og i dag er det svært at se, at 
huset ikke er bygget for mange år 
siden. Bindingsværket står med en 
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- En usædvanlig og spæn-
dende opgave, siger fra 
venstre tømrerne Christian 
Damgaard, Morten Casper-
sen, Rolf Bredgaard, Steven 
Kjelmann og Bjørn Holbæk 
fra Nils Wium A/S i Køge. 
 

flot	grå	farve,	som	også	kommer	til	
at kendetegne den anden ejendom, 
som nu renoveres.

helt ens bliver de to huse ikke. 
det nye hus bliver med kælder, som 
på grund af den tætte beliggenhed 
ved vandet og et højt vandspejl har 
kostet et mindre parcelhus. 

Solid bundplade 
Klinkegulvet i kælderen ligger på en 
halv meter tyk bundplade af beton, 
som er forlænget en meter i forhold 
til grundplanen. den solide bund-
plade skal sikre, at huset bliver 
stående på sin plads.

Kælderen beklædes med træ på 
væggene og nedhængte gipslofter, 
der skjuler etagedækket af beton. 
En plastmembran og isolering af 
ydervæggen sikrer kælderen mod 
vand og kulde.

I stueetagen og på første sal 
lægges et massiv trægulv af 
douglas gran, der også beklæder 
de indvendige trapper til kælderen 
og første sal.

- I den ene halvdel af stueeta-
gen er der åbent til kip og monte-
ret pyntespær, mens den anden 
halvdel adskilles med et dæk i træ, 

siger daglig leder Michael Andersen 
fra	tømrer	og	entreprenørfirmaet	
nils Wium i Køge.

Taget tækkes med strå og udsty-
res med to kviste i begge sider af 
taget, så lys og udsigten til skov og 
strand kan nydes af beboerne. 

På værkstedet 
husets bærende konstruktion er af 
stål der skjules, så illusionen om 
et velrenoveret bindingsværkshus 
opretholdes.

En del af træarbejdet er fremstil-
let og samlet på snedkerværkste-
det	i	Køge,	hvor	flere	af	svendene	
har givet en hånd, da bindingsvær-
ket skulle laves og samles.

- det er en spændende opgave, 
som vi ikke har hverdag, siger yng-
ste mand, tømrerelev Steven Kjel-
mann, der har givet en hånd med 
på snedkerværkstedet, som også 
har fremstillet skyde- og fyldnings-
døre og enkelte vinduer. Vinduer og 
terrassefløjdøre	leveres	af	firmaet	
Bøjsø i Vorbasse.

En stor terrasse i hårdt træ, 
brosten på gårdspladsen og tre 
eksklusive udhuse til forskellige 
formål omkranser huset. Tilkør-
selsvejen er lagt om, så den mere 
diskret leder beboere og gæster til 
det private sommer- og jagtdomicil 
ved Roskilde Fjord. 



22 TIB nr. 7 september 2009

aMok i fLokuddAnnElSE

Krone Vinduer bruger den sløje tid i 

foråret med færre ordrer til uddannelse 

af de ansatte

Tekst: Jesper nilsson
Foto: Michael Bo Rasmussen 

I løbet af et halvt år er antallet af medarbej-
dere på Krone Vinduer A/S i den nordjyske by 
harken vokset fra 29 til 54 ansatte i produk-
tionen.	Det	skyldes,	at	firmaet	har	fået	flere	
sælgere	og	dermed	flere	ordrer,	og	selskabet	
har overtaget SA Vinduer i Århus.

- Vi har haft et sløjt forår, men ingen er ble-
vet fyret på grund af krisen. det skyldes dels, 
at	vi	har	overtaget	SA	Vinduer	og	fået	flere	
sælgere, dels at vi bruger tiden på uddannelse 
og efteruddannelse, siger produktionschef 
Carsten	Lanzky	Jensen,	fra	Krone	Vinduer.

dør- og vinduesfabrikken er en af de virk-
somheder, som effektivt benytter sig af 
muligheden for to ugers selvvalgt uddannelse 
i overenskomsterne. Faktisk er virksomheden 
en af topscorerne, når det drejer sig at bruge 
ordningen	til	at	finansiere	uddannelsesaktivi-
teter.

Amok 
i flok

>



 TIB nr. 7 september 2009 23

Fra venstre diskuterer til-
lidsrepræsentanterne Jakob 
Agerlyst og Per Larsen 
kvalitet og uddannelse med 
fabrikschef Carsten Lanzky 
Jensen og faglig medarbej-
der Jørgen Madsen fra TIB 
Nordjylland.
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- Det er bedre at holde på 
de gode folk i stedet for at 
fyre dem, fastslår Britta 
Nielsen, som er vild med 
tal og har været på kursus 
i regnskab og vil gerne på 
næste kursus.

dogme-film	om,	hvordan	deres	ar-
bejdssituation på fabrikken var for 
et år siden, og hvordan den gerne 
skulle se ud i fremtiden. Målet med 
undervisningen er at skabe en god 
arbejdsplads.

- Jeg vil gerne have, at folkene 
er stolte af at arbejde på Krone 
Vinduer. Man skal behandle folk or-
dentlig. det betaler sig også bedst i 
det lange løb, understreger produk-
tionschefen.

fagLig hjæLPuddAnnElSE

I løbet af en periode over syv 
arbejdsdage har virksomheden lagt 
produktionen død og koncentreret 
sig om fælles uddannelse, som ind-
drager de ansatte i den taktiske og 
visionære plan.

- Inden vi gik i gang, spurgte jeg 
folk om, hvilke oplevelser de havde 
med undervisning. de rystede på 
hovedet ved udsigten til en lærer, 
hvor de skulle sidde stille i to timer. 
Altså må det gøres på en anden 

måde,	forklarer	Carsten	Lanzky	
Jensen.

Stolte ansatte
I samarbejde med AMu har de 
sammensat et forløb med arbejds-
titlen Amok i Flok, hvor de en dag 
sammen med en skuespiller gen-
nemførte rollespil for at forbedre 
kommunikationen se nærmere på 
adfærd.	En	anden	dag	fik	de	udle-
veret et kamera og skulle lave en 



 TIB nr. 7 september 2009 25

- Kurset Amok i Flok har 
skabt meget optimisme. 
Man kan altid lære og blive 
klogere, siger Ngoc Van.

han sværger til den humanistiske 
tilgang til ledelse:

- den autoritære ledelsesstil er 
mig så inderligt imod. hvis folk be-
går en fejl, tør de ikke fortælle om 
det, og så bliver vi ikke klogere. Til 
sidst bliver lederen blot en ligegyl-
dig person, fordi medarbejderne 
afskyr lederen.

Holde på folk
Tillidsrepræsentanterne Per larsen 
og Jacob Agerlyst er meget positive 
over for initiativerne, når det gæl-
der uddannelse.

- nogle af kollegerne var i starten 
skeptiske over for at skulle uddanne 
sig. Men bagefter kan de godt se, 
at de har lært noget på en anden 
måde end at sidde på skolebæn-
ken. det er positivt og har rystet 
folk sammen, siger Jacob Agerlyst, 
der er uddannet bygningssnedker 
og tillidsrepræsentant gennem de 
seneste fem år. han har selv været 
på uddannelser som mentor, kurser 
for tillidsrepræsentanter og truck-
kursus. desuden roser han TIBs 
1- og 2 dages kurser i afdelingens 
område, så han ikke skal være væk 
fra familien i længere tid.

En af deltagerne i den fælles ud-
dannelse på virksomheden er ngoc 
Van, der er uddannet møbelsnedker 
siden 1992.

- Man lærer meget om, hvordan 
man tilpasser sig virksomheden og 
være med på et hold. Amok i Flok 
har skabt meget optimisme. Man 
kan altid lære og blive klogere, si-
ger ngoc Van, som har været ansat 
på Krone Vinduer i to år.

Bidt af tal
det er dog ikke kun den fælles 
amok-uddannelse, som medarbej-
derne har valgt at bruge deres mu-
ligheder i overenskomsten til. Britta 
nielsen er ufaglært og vild med tal.
-	Jeg	har	tilmeldt	mig	flere	

regnskabskurser. det er skønt at 
blive klogere, og jeg er blevet bidt 
af regnskaber, som jeg synes er 
spændende, fortæller Britta niel-
sen, der har været på virksomhe-
den i knap otte år. ud over glæden 

ved tal og uddannelse, så er hun 
ikke i tvivl om, at der også er en 
anden fordel ved at bruge spildti-
den på lærdom.

- det er bedre at holde på de 
gode folk i stedet for at fyre dem 
og ansætte nye folk, som vi skal 
lære op, når vi får travlt igen, fast-
slår Britta nielsen.

I den nærmeste tid skal TIB i 
gang med at kompetenceafklare 
medarbejderne. Gennem dewebas-

programmet skal tre medarbejdere 
fra TIB kortlægge de ansattes 
færdigheder. Afklaringen kan være 
begyndelsen til mere uddannelse 
for de medarbejdere, som gerne 
vil tage en faglig udannelse og få 
tilskrevet viden og erfaring gennem 
tiden som merit. dermed kan de 
spare tid, for der er ingen grund til 
at bruge tid på at uddanne sig på 
de områder, man i forvejen me-
strer.
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hjæLP TiL akkoRdEnPRISlISTE

Hjælp til 
akkorden

Lærling med forstand på edb 

laver prisliste, som hjælper 

gulvlæggere til en bedre 

akkord

Tekst: Steen-lynge Pedersen
Foto: Poul Anker

han søgte jobbet som salgselev, 
men inden han så sig om, var han i 
lære som gulvlægger hos A.I. Gulve 
i Århus.

- Jeg havde gået to år på han-
delsgymnasium, da jeg så, at A.I. 
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Gulvlægger Mads 
Schouby har brugt sin 
hobby som program-
mør til at udvikle en 
gulvprisliste.

gulvlæggersvendenes klub, og han 
fylder 24 år. 

Begyndte med spil
han repræsenterer en ny genera-
tion af håndværkere, der som det 
naturligste i verden kobler fag og 
edb sammen i hverdagen.

Som elev har han udover at lære 
faget også givet faget noget nyt, 
som hjælper mester og svendene 
med	at	tjene	flere	penge.

- Jeg har altid interesseret mig for 
computere og begyndte at program-

mere hjemmesider. Jeg udviklede 
blandt andet en stor hjemmeside, 
som handlede om brug af compu-
terspil og kommunikation mellem 
computerspillere, som jeg solgte til 
TDC,	fortæller	Mads	Schouby.	

han var på det rene med, at han 
ikke ønskede at sidde bag en com-
puter dagen og natten lang.

- Jeg ville ud, hvor der sker no-
get. derfor tænkte jeg først på at 
blive sælger, men faldt så for gulv-
læggerfaget, siger Mads Schouby.
Han	har	svært	ved	at	holde	fing-

rene fra tasterne, så han begyndte 
så småt at programmere igen. 

Version 3
denne gang blev det til et andet 
slags hjemmeside, som svendene 
kan bruge til at beregne akkorden.

- Jeg kunne se, at svendene kunne 
tjene mere, hvis udregningen blev 
sat i system, siger Mads Schouby.

Til efteråret forventer han at 
lancere Version 3 af prislisten 
for gulvlæggere, der allerede har 
bevist, at der er penge i at bruge 
programmet. 

- Flere svende gider ikke tjekke 
om, der er penge at hente. Prislisten 
gør det nemt at beregne akkor-
den. Jeg har da eksempel på, at to 
svende hver har tjent 4.000 kroner 
mere om måneden ved at bruge min 
prisliste, siger Mads Schouby.

han er godt klar over, at mange 
gulvlæggere vil blive ved med at 
gøre som de plejer, men han no-
terer	med	glæde,	at	flere	svende	i	
firmaet	har	taget	prislisten	til	sig.	

TIB hyrer Mads
TIB er ikke i tvivl om, at Mads 
Schoubys prisliste er fremtiden.

- Vi har lavet en aftale med Mads 
om	et	samarbejde,	så	flere	gulv-
læggere kan få mulighed for at 
bruge prislisten, der helt klart vil 
øge indtjeningen, siger bygnings-
gruppeformand Peter hougård 
nielsen (TIB).

Prislisten er ikke kun til gavn for 
svendene.

- Mester får også et redskab, som 
han kan bruge til at holde styr på 
akkorden, arbejdssedler og stati-
stik, siger Mads Schouby. 

søgte en salgselev. Jeg kontaktede 
straks	firmaet	og	var	knap	kommet	
ind i butikken, inden vi havde aftalt, 
at jeg skulle begynde som gulv-
læggerelev om mandagen, siger 
Mads hallager Schouby fra lystrup 
i Århus n.

Selv om beslutningen vendte op 
og ned på hans drøm, så har han 
ikke fortrudt, at han sagde ja til 
at blive håndværker i stedet for 
sælger.

I september kan han fejre to ting. 
Mads Schouby bliver medlem af 
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En væRdig dødoRloV

En værdig 
død

Tekst: Steen-lynge Pedersen
Foto: Jens Bach

heste spiller en stor rolle i tømrer 
holger overby nielsens liv. Før var 
han en ivrig rytter, men nu nyder 
han	bare	sine	fire	hestes	tilstedevæ-
relse og sysler med lidt avl i sin fritid 
på slægtsgården på Bangsvej i Ikast.

- Jeg kan godt lide at have he-
stene omkring mig, selv om jeg 
ikke rider mere. Jeg får da spillet 

Tømrer tog orlov for at 

passe døende mor, der 

de sidste måneder boede 

hos ham omgivet af dyr, 

børnebørn og voksne
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badminton, og alle i familien er ak-
tive sportsmennesker, siger holger 
nielsen.

han er gift og har tre børn på 11, 
19 og 21 år og en svigersøn, som 
flyttede	ind	for	nogle	år	siden,	og	
som også er med, når familien dra-
ger på campingtur sydpå.
Sidste	år	flyttede	Holger	Nielsens	

kræftsyge og døende mor på 72 år 
ind for at være tæt på familien den 
sidste tid.
-	Jeg	fik	fat	i	en	campingvogn	

til min svigersøn og datter, så de 
kunne bo i fred og ro, mens mor 

blev passet hos os. der gik ikke 
mange dage, så rykkede de tilbage 
til huset. de ville være tæt på, og 
ikke ”stuves” af vejen, siger holger 
nielsen med et smil.

Tog orlov
han havde taget orlov, så han 
kunne	passe	sin	mor.	Idéen	fik	han	
af Rosa Tobiasen, der arbejder som 
bogholder i TIB Midtjylland.

- hun havde selv taget orlov og 
fortalte, at jeg kunne få betalt orlov 
til at passe en døende slægtning, 
siger holger nielsen.

Tømrer Holger Nielsen 
fra Ikast sysler med 
hesteavl i sin fritid.

Tanken	fik	tid	til	at	modnes.	Da	
det blev aktuelt, tilbød han sin 
mor, at han godt ville passe hende, 
så hun kunne være sammen med 
familien og i trygge rammer.

- det blev hun meget glad for. 
hun nød at være her og tæt på 
børnene,	som	hun	lige	fik	en	slud-
der med, når de kom hjem, og hun 
hjalp den yngste med lektier, siger 
holger nielsen.

Meget af tiden sad moren i en læ-
nestol i havestuen, hvor der er lyst 
og hun kunne følge med, i hvad der 
skete udenfor i haven og på vejen.

- Jeg er glad for, at vi kunne 
hjælpe mor. Selv om det også var 
besværligt og et stort ansvar, så 
havde vi glæde af hinanden, siger 
holger nielsen.

Døgnet rundt
han lærte at holde styr på hendes 
medicin, og i den sidste tid havde 
moren brug for hjælp og opsyn 
døgnet rundt.

- om dagen kom en sundheds-
plejerske for at se til mor og vaske 
hende. det var en stor, men ikke 
tilstrækkelig hjælp. Jeg måtte også 
hjælpe mor med den personlige 
hygiejne, siger holger nielsen.

Indimellem trådte hustruen til, så 
han kunne holde en pause og få lidt 
tid og rum til sig selv i de tre intense 
måneder, orloven kom til at vare.

- Både børnene og min hustru 
var	flinke	til	at	få	det	til	at	fungere,	
selv om det nok var mere hårdt 
for dem, end for mig, siger holger 
nielsen.
Han	er	taknemlig	for,	at	han	fik	

muligheden for at hjælpe sin mor til 
en værdig afslutning på livet.

- hun ville være her, og heldig-
vis var min arbejdsplads meget 
forstående. Jeg føler, at den sidste 
tid sammen med min mor har givet 
mig et afklaret forhold til hendes 
død, siger holger nielsen, der ar-
bejder	for	byggefirmaet	Jørgen	Friis	
Poulsen i herning.

Ønsker du at tage plejeorlov, så 
er det din arbejdsgiver, du skal 
henvende dig til. læs mere om or-
lov til pasning af syge eller døende 
pårørende på www.borger.dk eller 
kontakt din afdeling i TIB.
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Tænk SaMMEnuddAnnElSE

Tænk 
sammen
28 møbelsnedkere, maskin-

snedkere og designere brugte 

fire uger i sommerferien på at 

blive dygtigere gennem pro-

jektet Skud på Stammen

Tekst: Jesper nilsson
Foto: Mikael hjuler

der er dømt sommerferie og afslap-
ning. Men ikke for de 28 deltagere 
i projektet ”Skud på Stammen”. 
De	har	valgt	at	investere	fire	uger	
på at tænke anderledes og bruge 
kræfterne sammen med andre fag-
grupper på at udvikle et nyt stykke 
møbel, som måske en dag kan sæt-
tes i produktion.

På Københavns Tekniske Skole 
i Rødovre har møbelsnedkere, 
maskinsnedkere, designere og én 
enkelt bygningssnedker fundet 
sammen i teams. det er enten 
nyuddannede svende eller lær-
linge, som danner hold med unge 
og ældre designere. Skolen læg-
ger værksteder til, og så lægger 
skolens undervisere også en stor 
portion tid og energi i det.

- det er usædvanligt at lave 13 
forskellige prototyper af møbler, 
som en dag kan komme i produk-
tion. det er meget spændende at 
følge,	fortæller	faglærer	Christian	

Grønbæk, som sammen med to 
andre faglærere følger projekterne 
fra morgen til sent aften.

Engagerede
Antonio	Scaffidi	har	fundet	sammen	
med maskinsnedker Kim nielsen 
fra	Herning	og	møbelsnedker	Con-
nie Jensen fra Viborg. Sammen vil 
de realisere skitserne til en form-
spændt taburet i egetræ.

For to år siden deltog den unge 
designer også i projektet Skud på 
Stammen, hvor resultatet af de fæl-
les anstrengelser blev en stabelstol. 
den blev udstillet på Stockholm 
Møbelmesse, og siden er der kom-
met	kontakt	med	et	belgisk	firma,	
som vil udvikle stolen til industri-
produktion.

- På Skive Tekniske Skole hørte jeg 
om projektet, og det matchede det, 
jeg kan lide og gerne vil lave, siger 
43-årige	Connie	Nielsen,	der	blev	ud-
lært som møbelsnedker i marts i år. 
hun er også udlært som værktøjs-
mager, men skiftede til træet, fordi 
der skulle ske noget andet.

- det er meget lærerigt at arbej-
de sammen med en idémand, som 
ved noget om det, han har med at 
gøre. og så er formspændt træ ikke 
noget, man lærer så meget om, 
fortsætter	Connie	Nielsen.

hun er ledig og mener, at ef-

teruddannelsen i hvert fald ikke 
formindsker hendes chancer for at 
få et job. 

Sat til salg
Skud på stammen har to gange 
tidligere været afholdt for køben-
havnske lærlinge og svende. I år 
har man så inviteret hele landet 
med.	Lærlingene	bliver	aflønnet	
med	fire	ugers	løn	som	normalt,	og	
virksomheden skal acceptere, at ti-
den bliver modregnet i praktiktiden. 
udlærte kan benytte sig af retten til 
to ugers selvvalgt uddannelse og to 
uger med AMu-godtgørelse.

- Træets uddannelser og Sned-
kerfagets Fællesudvalg støtter pro-
jektet økonomisk for at få de unge 
til at tænke mere på design, end 
de har gjort tidligere, siger faglig 
medarbejder ole Frøstrup Andersen 
fra TIB. han ser samarbejdet mel-
lem designere og faglærte som et 
vigtigt skridt på vejen til at udvikle 
nye møbler.
De	bedste	resultater	af	de	fire	

ugers anstrengelser vil sidenhen 
blive	udtaget	til	udstillinger	fire	for-
skellige steder i landet. Til sidst vil 
de blive udbudt til højest bydende 
på auktionshuset www.lauritz.com. 
overskuddet fra salget skal sikre, 
at der kommer endnu et skud på 
stammen næste år.
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Møbelsnedker Connie 
Nielsen og designer 
Antonio Scaffidi arbejder 
hårdt på deres taburet i 
formspændt eg.
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PEngE i LøfTARBEJdSMIlJØ

Penge i løft
Lad hjælpemidlerne klare 

de tunge gipsplader, undgå 

skader og tjen penge

Tekst: Jesper nilsson
Foto: Thomas Arnbo

Efter 20 år med gips måtte tøm-
rer Morten Walbeck i 2005 kaste 
hammeren	i	ringen.	I	1996	fik	han	
en diskosprolaps, og hver morgen 
var det forbundet med smerter at 
komme	ud	af	sengen.	Det	fik	ham	

til at tage en akademiuddannelse 
i arbejdsmiljø, og i dag er han 
arbejdsmiljøleder i det storkøben-
havnske	tømrerfirma	Jakon	med	
270 svende.

hans smertelige erfaring med 
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gips har skærpet synet på arbejds-
miljøet og de muligheder der er 
for at undgå arbejdsskader, ar-
bejdsulykker og nedslidning. Ved at 
bruge de tekniske hjælpemidler til 
at effektivisere arbejdsprocesserne 
opnår	firmaet	også	økonomiske	
fordele.
Det	viser	et	tidsstudie,	som	fir-

maet Mountit har foretaget på én af 
de opgaver, som Jakon har udført. 
opgaven lød på håndtering af ca. 
22.000 m² gips i en ombygning af 
danmarks Pædagogiske universitet.

Målingerne viser, at der kunne 
spares 1,4 millioner kroner eller 
otte kroner pr. m², hvis hjælpe-
midler fra Mountit kunne bruges 
maksimalt på  hele byggeriet. det 
har ikke været muligt at få bekræf-
tet besparelsen på otte kroner pr. 
m². Men virksomhedens direktør 
ser åbenlyse fordele ved af bruge 
hjælpemidler.

- Mountit-systemet kan på sigt 
spare medarbejderne for ned-
slidning. dermed sparer det også 
samfundet for udgifter, og virksom-
heden sparer penge ved en kortere 
produktionstid, siger administre-
rende direktør Stein Pettersen fra 
Jakon.

Kan mærkes
To af svendene, som går på byg-
gepladsen Parken i København, 
kender meget godt hjælpemidlerne 
og gipsen uden Mountit-værktøjet.

- det er fedt, at man ikke skal 
bøje sig, når man skal løfte gips-
pladerne. når man løfter dem, går 
det lige i lænden og ryggen, siger 
23-årige	tømrersvend	Carsten	Ol-
sen om Mountit og tilføjer:

- For søren, hvor det kan mær-
kes. Før havde jeg ondt i ryggen. 
det har jeg ikke mere. når man 
bruger Mountiten til at transportere 
gipsen, går man bare ved siden 
af uden at trække læsset. Man 
belaster ikke musklerne på samme 
måde som før.

- I gamle dage skulle man med 
Arvid-vognene trække næsten et 

ton gips. når man havde trukket 
mange læs ind, var man virkelig 
træt ved fyraften, siger 37-årige 
tømrer Johnny Jensen, der på egen 
krop kender forskellen på hjælpe-
midler eller ej.

de to svende er enige om, at man 
skal indstille sig på at bruge et nyt 
værktøj på en ny måde. det kræver 
lidt tilvænning.

- Men når det først står der, og 
der ikke er nogen forhindringer 
med kabler på gulvet eller andet, 
så går det rigtig hurtigt. Bare det, 
at man kan få maskinen til at køre 
et læs gips gennem en døråbning, 
i stedet for at håndlæsse pladerne, 
gør en meget stor forskel, siger de 
samstemmende.

Tænk jer om
Forudsætningen for, at svende og 
firma	kan	får	den	fulde	bonus	af	
hjælpemidlerne til gips, er at byg-
herrerne og rådgiverne planlæg-
ger byggeriet, så hjælpemidlerne 
er tænkt ind i konstruktionen. det 
kan være, at en gang skal være 
fem centimeter bredere. Eller at 
håndværksfagene kommer til i den 
rigtige rækkefølge.

- Man kan ikke bruge hjælpe-
midlerne, hvis der ligger kabler 
alle vegne, eller hvis gulvet ikke 
er plant og glat, forklarer Morten 
Walbeck.

Ifølge arbejdsmiljøloven skal der i 
størst muligt omfang være mu-
lighed for at bruge hjælpemidler i 
byggeriet. 

- Vi er stadig et pænt stykke 
vej fra, at bygherrerådgiverne er 
opmærksomme på at tænke hjæl-
pemidlerne ind i byggeriet, vurde-
rer Morten Walbeck, som gennem 
tiden har deltaget i justeringen og 
forbedringerne af hjælpemidlerne 
fra Mountit. også TIB og dansk 
Byggeri har givet økonomisk støtte 
til Mountit, som kommer med tre 
nye produkter til gipsplader til høje 
vægge	og	lofter,	som	kan	aflaste	
svendenes kamp med gipsen og 
skæppe på bundlinjen.

Arbejdsmiljøleder Morten 
Walbeck (tv), tømrerne 
Johnny Jensen og Carsten 
Olsen fra Jakon har haft 
gipsen tæt inde på kroppen 
og kender til sliddet. 
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LandETS væRSTE ByggEPLadSByGGEPlAdS

Landets værste 
byggeplads
Arbejdsmiljø er en by i 

Rusland på en byggeplads 

i Horsens, hvor der blandt 

andet bygges et Sundhedshus 

i fem etager

Tekst: Jens Rossen
Foto: Søren holm

- det er et på alle måder grotesk 
byggeri.

ordene kommer fra faglig sekre-

tær hans Jørgen Jørgensen, TIB 
Østjylland.

han har inviteret læserne med 
til et byggeri, der siden december 
2008 gang på gang har indkasseret 
rødt kort fra Arbejdstilsynet.
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Mangelfuld oprydning er et 
problem på byggepladsen.

>

og han får medhold af Jørgen 
Bach, der har været tømrer i  
fyrre år.

- Jeg har aldrig oplevet noget 
lignende.

Tømrerne skulle som det første 
montere gipsplader i to centimeters 
vand, fordi der sivede vand gennem 
etageadskillelserne.

Siden oplevede de, at der heller 
ikke var sørget for vinterforan-
staltninger, at adgangsvejene var 
mangelfuldt oplyste, at fællestoilet-
terne var uhumske, og at frokostfor-
holdene var kritisable. 

Værst var det måske, at ingen på-

tog sig det overordnede ansvar for 
sikkerheden på byggepladsen. 
Ingeniørfirmaet	Hundsbæk	og	

henriksen A/S har haft den over-
ordnede byggeledelse, mens selve 
byggeriet er udført som under- og 
deltentrepriser af en mængde større 
og	mindre	firmaer.

der har gået omkring 40 medlem-
mer af TIB på byggepladsen.

Regn af påbud
hans Jørgen Jørgensen har haft fat 
i	Arbejdstilsynet	i	flere	omgange,	
og byggeriets underentreprenører 
er, hver gang inspektørerne med de 
grønne hjelme er mødt op, blevet 
forsynet med en regn af straks 
påbud, forbud og påbud. 

henning Kraul og Thue Kayser er 
henholdsvis tillids- og sikkerheds-
repræsentant	i	firmaet	Ydinggaard,	
der har loft- og vægentreprisen på 
Sundhedshuset i horsens og den 
tilknyttede parkeringskælder.

da ydinggaard sidste år kon-
staterede nedsivning af vand og 
manglende vinterforanstaltninger, 
besluttede virksomheden at bruge 
vådrumsgips i stedet for almindelig 
gips.

- det har betydet et merforbrug 
på 150 tons eller en stak på 400 
meter i højden. Men bygherren be-
taler, konstaterer henning Kraul.

 
Træk og tunge løft
Værst har det imidlertid været, at 
tømrerne	ikke	fra	begyndelsen	fik	
de nødvendige hjælpemidler, men 
måtte bakse med de tunge plader i 
skæve arbejdsstillinger. 

Så også her måtte Arbejdstilsynet 
på banen, og ydinggaard blev pålagt 
straks at bruge egnede tekniske 
hjælpemidler og søge professionel 
rådgivning.

Påbuddene førte blandt andet til, 
at	tømrerne	fik	motoriserede	trans-
portvogne, og at pladerne ikke læn-
gere måtte monteres i hele stykker.

- Jeg har aldrig været på en 
arbejdsplads med så mange syge-
meldte.	På	et	tidspunkt	var	der	fire-
fem væk på en gang, siger tillidsre-
præsentant henning Kraul.

han mener, sygedagene skyldes, 
at tømrerne går i konstant træk og 
derfor lettere bliver forkølede eller 
bukker	under	for	influenza.

Som forholdsvis nybagt sikker-
hedsrepræsentant har Thue Kayser 
oplevet, at det er svært at trænge 
igennem.

han har bragt kollegernes klager 
videre, og byggeledelsen har altid 
været velvillig. Men det er først, når 
Arbejdstilsynet har været på plad-
sen, at der sker noget. og det falder 
hurtigt tilbage igen.

Hjælp udefra 
- og så reagerer Arbejdstilsynet 
ikke, når jeg ringer. det er først, 
når det er hans Jørgen, der ringer 
fra TIB, at der sker noget. ham har 
vi haft god hjælp af.

- Både fordi han har været døråb-
ner overfor Arbejdstilsynet, og fordi 
han har skabt lokal pressedækning 
om byggeriet, mener Thue Kayser.

Faglig sekretær hans Jørgen Jør-
gensen bekræfter, at det har været 
op ad bakke at få skabt ordentlige 
arbejdsforhold for tømrerne. 

hver gang er det forfra overfor 
byggeledelsen. og det, at tømrerne 
er de eneste, der har en akkord og 
derfor ønsker styring og planlæg-
ning, har skabt et modsætningsfor-
hold til de andre faggrupper.

Konsulent Evald Zacho fra Bygge-
riets Arbejdsmiljøbus har været på 
pladsen 12-14 gange.

- Vores rolle er rådgivning og 
vejledning. og jeg har især prøvet 
at støtte de nye sikkerhedsrepræ-
sentanter og været i dialog med 
pladsens sikkerhedskoordinator, 
siger Evald Zacho, der er uddannet 
tømrer.

Som resultater af indsatsen næv-
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ByGGEPlAdS

Hus forbi
Fagbladet TIB har forelagt kritikken 
for byggeledelsen i det rådgivende 
ingeniørfirma	Hundbæk	&	Henrik-
sens	A/S	ved	Per	Christiansen.

- den har jeg ingen kommentarer 
til, siger han.

På virksomhedens hjemmeside 
finder	vi	følgende	passus:

”…hos hundsbæk & henriksen 
A/S ser vi ethvert projekt som en 
rejse, hvor bygherre og rådgiver 
deltager ligeværdigt i dialogen, så 
målet nås sikkert til begge parters 
tilfredshed… ”

Bygherren er Ejendomsselskabet 
Horsens	Centret	ApS.	Fagbladet	
TIB har også konfronteret direktør 

orla Kjeld Bothe med kritikken af 
sikkerhed og sundhed på arbejds-
pladsen.

orla Bothe siger: 
- det har jeg ingen kommentarer 

til. 
orla Bothe er ifølge horsens Fol-

keblad byens største ildsjæl, bygge-
matador og projektmager.

orla Kjeld Bothe har været invol-
veret i byggeriet af horsens hus, 
horsens ny Teater, Bilka, Megasco-
pe, Forum horsens, villaer, ung-
domsboliger og meget andet.

han blev i 2006 hædret med pri-
sen den store Bojsen efter avisens 
første redaktør.

LandETS væRSTE ByggEPLadS

Henning Kraul og Thue 
Kayser fik deres sag 
for. Hans Jørgen Jør-
gensen med grøn hjelm 
har været døråbner 
overfor Arbejdstilsynet.

blander, at undgå uhensigtsmæssige 
arbejdsstillinger ved opmuring, at 
indrette murerstilladset forsvarlig, 
sikre at der ikke ryges indendørs 
samt ajourføre plan for sikkerhed og 
sundhed. 
Et	murerfirma	fik	nedlagt	forbud	

mod	at	flytte	containere	med	en	
Manitou, da arbejdet foregik ufor-
svarligt og med medarbejdere uden 
certifikat	til	hverken	kran,	gaffel-
truck eller teleskoplæsser.
Virksomheden	fik	derudover	på-

bud om at sikre, at medarbejderne 
fik	den	fornødne	oplæring.	
Ejendomsselskabet	Horsens	Cen-

tret ApS, der er bygherre, er blevet 
påbudt at bruge en autoriseret 
arbejdsmiljørådgiver, og det samme 
er	ovennævnte	murerfirma.

ner han, at der er indført sikkerheds 
runderinger før byggemøderne, hvor 
der bliver brugt digitale billeder til at 
dokumentere fejl og mangler.

Stribe af påbud
Virksomhederne på byggepladsen 
Horsens	Centret	er	ved	adskillige	
lejligheder blevet påbudt straks at 

sikre ansatte mod nedstyrtning.
derudover er virksomhederne 

blandt andet blevet påbudt straks 
at bruge egnede hjælpemidler ved 
blanding af slidmørtel, at bruge 
personlige værnemidler, at undgå 
støj ved afkortning af stålskinner, 
at rydde op, at foretage vinterind-
dækning, at montere net på tvangs-
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RÅd & VInK MånEdEnS TEST

Dewalt DC927 har masser af kræfter og er gedigen i alle 
led. Borepatronen er helt igennem af stål og meget robust. 
Slagfunktionen betyder, at hovedet er lidt længere end på 
almindelige boremaskiner, hvorfor den ikke egner sig til ar-
bejde på trange steder. 

Set til 2.099 kroner 

 - Kort ladetid
 - Fin vægtbalance
 - lettere end ældre modeller
 - 3 gear 

 
 - Kort arbejdstid efter opladning
 - hovedet er langt
 - Gearskift kan drille

Toolmate 850 W-slagboremaskine DT-938339 
har muller og ligger godt i hånden. Borepatronen, der er 
helt i metal, er let at indstille, og det samme er motorens 
hastighed. lejernes kvalitet er svær at bedømme, men 
flittig	brug	i	en	kortere	periode	afslører	ingen	svage	dele.

Set til 200 kroner 

 - Gode indstillingsmuligheder
 - Virker robust

 - Kræver fastspændingsnøgle
 - højt støjniveau
 - ledning og stikkontakt

Batteri eller ledning? Tung eller let? Dyr eller billig? Der 

er mange ting at tage stilling til, når du skal anskaffe en 

slagboremaskine. Tag udgangspunkt i dit eget behov, når 

du vurderer testmaskinernes styrker og svagheder.

TesTvinder

Toolmate-slagbore-
maskinen er ok i 
korttidstest.

det ekstra håndtag 
på den kraftige 
dewalt-maskine er 
et vigtigt aktiv. 
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MånEdEnS TESTRÅd & VInK Tekst: Jan Kaare

Fagbladet TIB har ikke mulighed for at tjekke 
værktøjer og maskiner over lange perioder og 
gennem mange forsøg. Månedens test viser 
derfor kun, hvordan et udvalg af produkter 
fungerer på kort sigt, og om de lever op til 
deres varedeklaration og til de almindelige 
standarder på markedet.

Oplagte ting at tjekke, når du anskaffer en 
slagboremaskine: 
- Er borehastigheden nem at indstille?
- hvor store bor kan borepatronen tage? 
- Er borepatronen selvspændende? 
- Kan boret dreje til begge sider? 
- hvor lang er ledningen? / hvor længe virker batteriet? 
- har du brug for en tung eller let maskine? 
-	Har	maskinen	to	eller	flere	gear?	
- har den et støttegreb?

Milwaukee 850 W slagboremaskine T-Tec 
201 er en brugervenlig og kraftig maskine. Kan bore 
et 20mm hul i beton uden problemer. Velegnet til pro-
fessionelt brug, og man får noget for pengene.    

Set til 1.400 kroner

 - Godt greb
 - Aftagelig ledning

 - Efterløb bremser ikke motor
 - Vejer 2,7 kilo
 - Besværlig afmontering af borepatron

Powercraft Star 1100 W-slagboremaskine 
har rigelige kræfter til almindeligt hobbybrug, men 
har væsentlige skavanker. omskifteren fra slagbor til 
almindeligt bor er alt for løs, og maskinen kan derfor 
let ødelægge emnerne.    

Set til 329 kroner

 - let at håndtere
	 -	God	til	de	fleste	materialer	

 - omskifter er for løs
 - hastighedsregulering er upræcis
 - Mærkater løsner sig

Wilwaukee-maskinen 
har ingen problemer 
med at bore store hul-
ler i hårde materialer.

Et lille skub og omskif-
teren på Powercraft-
maskinen vipper det 
forkerte sted hen. 

det lyder godt, at bore-
patronen kan afmonteres, 
men besværligt er det.
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MIlJØ TEknik

Dyt med træsutter 

Følg asbestanvisningerne

Her finder du asbestHvad er det?

Træforskere ved oregon State university i det nord-
vestlige uSA har fundet frem til, at mikrokrystallinsk 
cellulose – et produkt der kan udvindes fra træ og 
næsten	alle	plantefibre	–	delvist	kan	erstatte	silikat-
støv, som er et forstærkende fyldstof ved fremstilling 
af gummi. undersøgelser tyder på, at metoden både 
vil kunne reducere produktionsomkostningerne og 
energiforbruget ved at producere dæk. 

Træ-dæk vil være lige så stærke som traditionelle 
dæk, og deres vejgreb i både vådt og koldt føre er 
lige så godt, skriver trae.dk. 

Asbest blev anvendt i byggeriet frem til slutningen af 
1980erne	og	findes	i	bygninger	overalt	i	landet.	Mange	
produkter, der blev brugt før i tiden, indeholder asbest og 
kan derfor virke kræftfremkaldende. det kan være loft- 
og	vægbeklædning,	rørisolering,	fliseklæb	samt	udvendig	
facade- og tagbeklædning.

hvis du er det mindste i tvivl, om, der er asbest i det ma-
teriale, du bearbejder eller river ned, så følg anvisningerne 
eller få taget en prøve.

Bar Bygge & Anlæg har udarbejdet 
en Branchevejledning, der fortæl-
ler, hvor du kan støde på asbest, 
og hvordan du bedst arbejder med 
materialet. 

der er tegninger af byggemate-
riale, der kan indeholde asbest, så 
de	skulle	være	nemme	at	identifi-
cere. For hver type asbestholdigt 
materiale er der en beskrivelse af 
arbejdet: hvordan det skal planlæg-
ges, og hvilke forholdsregler du skal 
tage.	Du	kan	finde	branchevejled-
ningen på bar-ba.dk

Te
gn
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Asbest er et af de 
farligste materia-
ler, der er blevet 
anvendt i dansk 
byggeri. 

Vidste du, at der tidligere 
blev brugt asbest i en 
række gulvbelægninger?

a: Varmeapparat 
B: Serveringsbakke 
C: Vandopsamler
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TEknikMIlJØ

Tre skarpe 

Testresultat i næste 
nummer

Fup eller fakta

Et godt råd
hvis du skal nedrive hele 
lofter, gulve, vægbeklæd-
ning	eller	fliser,	der	inde-
holder asbest, skal følgende 
være i orden, før du går i 
gang:
•		Arbejdsplan	skal	anvise	

støvsvage metoder, venti-
lation, værnemidler, affald 
og rengøring.

•		Du	skal	have	gennemgået	
lovpligtig asbestud-
dannelse.

•		Arbejdstilsynet	skal	
have meddelelse om 
arbejdets udførelse.

•		Arbejdet	skal	registreres	i	
virksomhedens asbestprotokol.

 

En snes TIBere landet over er i øjeblikket travlt 
optaget af at teste Fat-
Max-knivblade, så det 
kan fastslås, om de er så 
usædvanligt skarpe, som 
værktøjsfirmaet	Stanley	
hævder, eller om det er 
tom snak.

da testen skal være 
grundig, har TIBerne fået 
et godt stykke tid til at 
udføre den. Resultatet kan 
derfor først offentliggøres 
i Fagbladet TIB nr. 8, der 
udkommer sidst i oktober.

Skal man have 
en særlig ud-
dannelse for 
at arbejde med 
asbest?  
Svar: Enten en 
egentlig uddan-
nelse eller et 
endagskursus, 
afhængigt af 
hvad du arbejder 
med.   

Hvad gør man ved 
mindre støvende opgaver?    
Svar: Arbejdsområdet skal 
afgrænses, der skal anven-
des støvsvage metoder og 
værnemidler, og der er særlige krav til håndtering af 
affald og rengøring. 

Hvad gør man, hvis man bare skal skifte en tagplade, 
der indeholder asbest?
Svar: Asbestholdige tagplader vil altid knække og der-
med støve. Arbejde bør kun udføres af virksomheder, 
der har specialiseret sig i fjernelse af asbest.

Benyt de rigtige 
værnemidler ved 
arbejde med asbest.

hvad er det farlige ved asbestmineraler? 

a:	Ultratynde	fibre
B: Kemiske forbindelser
C: Allergifremkaldende stoffer

Fakta:	A.	Asbestfibre	kan	ikke	nedbrydes,	og	de	er	

så små, at de kan trænge helt ned i lungernes mind-

ste dele, hvor de kan forårsage kræft og asbestose. Svar:	C.	Vandopsamler	af	
hårdt træ. Anvendes ved tra-
ditionel kinesisk teceremoni, 
hvor tepotten skylles både 
udvendig og indvendig.  

Pladerne ser tilfor-
ladelige ud, men de 
indeholder asbest, der 
fremkalder kræft.

TIBere landet over 
tester i øjeblikket 
FatMax-knivblade. 
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PEnSion danMaRklæSERBREV

Skæve ben
lidt sjovt at se billedet på side 41 
i Fagbladet TIB nr. 5, hvor der er 
en omtale af arbejdsbukser. det 
er netop som at se mine ben. På 
det venstre ben sidder knæpuden 
helt skævt, og på det højre sidder 
den perfekt. det er ikke et enkelt-
stående tilfælde, da jeg har haft 
3-4 par af disse bukser, og det er 
det samme hver gang. Jeg klagede 
over det første par bukser, men 
fik	at	vide,	at	det	var	mit	ben,	der	
var skævt. derfor er det godt at 
høre, at der er andre, der også har 
”skæve” ben. og der skal vel også 
være plads til os.

Med venlig hilsen
Karsten Vanghøj, tømrer

Mød Industriens Pension
Vil du gerne vide mere om den pensionsopsparing, som du og 
din arbejdsgiver indbetaler til hver måned, så kom til møde med 
Industriens Pension. 

På mødet bliver du opdateret på, hvordan du får mest ud af din pension og 
om de forbedringer som trådte i kraft 1. juli. der bliver serveret sandwich 
og vand. 

Se, hvornår Industriens Pension er i dit område:  
•	 	 1.	oktober	kl.	17-19	–	Aalborg;	3F, Søndergade 62, 9000 Aalborg 
•	 	 7.	oktober	kl.	17-19	–	Århus;	Dansk Metal, Mejlgade 95, 8000 Århus C
•	 22.	oktober	kl.	17-19	–	Herning;	Dansk Metal, Neksøvej 7A, 7400 Herning
•	 29.	oktober	kl.	17-19	–	Odense;	3F, Skibhusvej 52B, 2. sal, 5100 Odense C
•	 	 5.	november	kl.	17-19	–	Aabenraa;	3F, Havnevej 2, 6200 Aabenraa
•	 	19.	november	kl.	17-19	–	København;	Dansk Metal Nyropsgade 25, 
              1780 København V

Tilmelding kan ske via industrienspension.dk/moede eller via mail til Mette 
Funch Bjerregaard på mfb@industrienspension.dk eller telefon 33 66 80 09. 
Sidste frist for tilmelding er en uge før mødet.  

På gensyn!

nB: du er meget velkommen til at tage din ægtefælde eller samlever med. de kan 
også have gavn af vide, hvordan du er forsikret, og hvad du sparer op.    

Politisk støtte
Medlemmer af TIB, som ikke ønsker at støtte po-
litiske partier gennem deres kontingent, kan blive 
fri ved at udfylde denne kupon. den skal sendes 
til forbundets revisor senest den 1. januar 2010. 
Revisoren udarbejder så en redegørelse over det 
antal medlemmer i forbundet, som siger fra, hvoref-
ter beløbet vil tilfalde forbundets kasse. Ifølge loven 
skal framelding ske til et statsautoriseret revisions-
selskab. Kuponen skal derfor benyttes. Man kan ikke 
melde fra på anden vis. har du tidligere indsendt en 
kupon, behøver du ikke at gøre det igen. din framel-
ding er registreret, så længe du ikke ophæver den 
igen. Revisoren sikrer, at opgørelsen sker uafhængigt 
af TIB, og at de frameldte forbliver anonyme. Ønsker 
du at annullere en tidligere framelding, kan du sætte 
kryds i feltet på kuponen. Jeg erklærer herved, at 
jeg ønsker at være fritaget for at betale til politiske 
partier eller partipolitiske formål i øvrigt over mit 
medlemskontingent.

navn:

Cpr.nummer:

Adresse:

Postnr.:   By:

Medlem af afdeling:

 Jeg ønsker at ophæve min tidligere framelding.

Kuponen sendes til:
Revisionsinstituttet A/S
Att.: Statsautoriseret revisor Erik Madsen 
Postboks 76
2630 Tåstrup
Kuponen bedes mærket ”TIB” og skal være tilsendt 

Revisionsinstituttet A/S senest 1. januar 2010.



Skab nye muligheder for dig selv
-  tag imod udfordringerne når du får det       

nye kursuskatalog med næste fagblad!

2010 byder på muligheder for at blive klogere og skabe forandring. 
TIB giver dig alle muligheder for, at du kan udforske dig selv og din faglighed,  

blive dygtigere, gladere og total tilfreds. 
Og så er det endda gratis. Vi ses! 

TIBs kurser er gratis og for alle medlemmer. 
Tal med din afdeling om tilmelding og kursusgodtgørelse.

TIB

 www.tib.dk

Nyt kursuskatalog 
på trapperNe
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Et besøg i banken fik ung 

tømrer til at sikre, at kone og 

tre børn kan blive i huset, hvis 

han skulle dø i utide

Tekst: Steen-lynge Pedersen
Foto: Poul Anker

Morten lindholm Gelmer arbejder 
som tømrer. han er 31 år og bor i 
eget hus i Varde sammen med sin 
kone, heidi, og deres tre børn Jo-
nas,	Camilla	og	Ida	på	7,	4	og	1	år.

Morten har været medlem af TIB 
i 10 år, og de seneste seks år har 
han	arbejdet	for	tømrerfirmaet	
niels h. Madsen i Vesterbæk ved 
Varde. 
-	De	fleste	af	vores	kunder	er	

landmænd, men vi har også en del 
arbejde med at bygge sommerhuse 
og parcelhuse for private, siger 
Morten Gelmer, Varde.

Før sommerferien arbejdede han 
sammen med sin makker for en 
mælkeproducent, der havde planer 
om at begynde egen produktion 
af is ud fra et hollandsk koncept. 
Foreløbig er planen sat i bero, og i 
stedet indrettes den nye tilbygning 
til beboelse.

Altid gjort
- Jeg arbejder en del på stalde og 
stuehuse, siger Morten Gelmer, der 
har øje for de situationer, hvor han 
eller makkeren kan komme galt af 
sted.

- det er et farligt job at være 
tømrer. heldigvis arbejder vi i et 
firma,	hvor	sikkerheden	prioriteres	
højt, og vi får det udstyr, vi skal 
bruge, siger Morten Gelmer.

han er sikkerhedsrepræsentant 
for	firmaets	fem	svende	og	fire	lær-
linge, der i hans tid ikke har været 
udsat for alvorlige ulykker.

- I vores arbejde er vi opmærk-
somme på, at der kan ske ulykker. 
Især når vi bruger kran til at rejse 
en hal eller laste og hejse spær op, 
siger Morten Gelmer.

han kommer godt ud af det med 
kollegerne og lægger ikke skjul på, 
at sikkerhed også handler om alder.

- Flere af mine kolleger er 20 år 
ældre end jeg, og jeg møder da 

bemærkningen, at sådan har vi 
altid gjort, når jeg som sikkerheds-
repræsentant blander mig, siger 
Morten Gelmer, der også tager 
hånd om familiens sikkerhed.

- Jeg har hævet dækningen, så vi 
kone får udbetalt mindst 600.000 
kroner, hvis jeg skulle dø i utide, 
siger Morten Gelmer.

Besøg i banken
normalt går han ikke rundt og 
spekulerer på forsikringer eller 
pension, men efter et besøg i ban-
ken,	hvor	familien	fik	tjekket	deres	
pensioner, stod det klart, at kone 
og børn måtte gå fra hus og hjem, 
hvis Morten Gelmer pludselig døde.

- Ved at hæve beløbet som udbe-
tales, hvis jeg dør, inden jeg går på 
pension, med 200.000 kroner har 
jeg sikret, at min kone kan blive 
siddende i huset. det er en god 
følelse, siger Morten Gelmer.

Sparer du pension op i Pension-
danmark, som Morten Gelmer, så 
udbetales hele din opsparing til 
dine efterladte, hvis du dør, inden 
du går på pension. dine efterladte 
er sikret et mindstebeløb, som du 
selv vælger. Beløbet kan enten 
være på 200.000, 400.000 eller 
600.000 kroner, der dog bliver min-
dre, fra du er fyldt 45 år.

- Det er en god følelse, 
at familien er sikret, 
siger Morten Gelmer, 
Varde.

ET faRLigT joBPEnSIon

Et farligt job
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LEj BiLLigT i BERLinFERIE

Lej billig 
i Berlin
TIB har købt en lækker 

lejlighed til seks personer i 

spændende kvarter i Østberlin 

Tekst: Steen-lynge Pedersen

overvejer du at tage en uge til 
Berlin, så har du nu chancen for at 
leje en både billig og topmoderne 
lejlighed 20 minutters gang fra 
Alexandersplatz i Berlin centrum.

- det er første gang, vi køber 
feriebolig i udlandet. Vi har valgt 
Berlin, fordi det er let at komme til 
byen	med	fly,	tog	eller	i	bil,	og	fordi	
Berlin har så meget at byde på, 
siger	kasserer	Claus	Paulsen,	der	er	
ansvarlig for TIBs Feriefond.

lejligheden udlejes kun til med-
lemmer af TIB, og er du frisk på  
en smuttur til Tysklands hovedstad, 
så er det først til mølle i resten af 
2009.

- lejligheden kan lejes for en uge 
og koster 3.200 kroner med alt be-
talt. der er plads til seks personer. 
Er	man	flere	om	at	dele	udgiften,	

kan man få en meget billig ferie i 
Berlin,	siger	Claus	Paulsen.

Kvaliteten er god
dagligvarer er billige i Tyskland. 
Foretrækker du at spise ude, så er 
der et pænt udvalg af restauranter 
tæt ved lejligheden.

- Kvaliteten er god, og det er 
meget billig at spise ude i denne 
del af Berlin. Foretrækker man selv 
at lave mad, er der et stort super-
marked 25 meter fra boligen, siger 
Claus	Paulsen.

lejligheden ligger på første sal i 
en ejendom, der har overlevet to 
verdenskrige, kommunismen og nu 
sælges stykvist som ejerlejligheder.

- lejligheden er sat i stand af 
en lokal autoriseret mester. Vi har 
møbleret den og sat nyt køkken 
ind. der er alt, hvad der skal være 
i en moderne ferielejlighed, siger 
Claus	Paulsen.

Adressen er i Pasteurstrasse 26. 
lejligheden er på 84 kvadratmeter 
og indeholder: En pæn stor stue 

med soveplads til to og udgang til 
altan. Ved siden af stuen er et væ-
relse med to senge. Fra stuen og 
værelset, der vender ud til gaden, 
går man ind i et stort køkken-
alrum. En gang fører fra køkken-
alrum til badeværelset og til et 
stort og lyst soveværelse. Køkken-
alrum og soveværelset har udsigt 
til gården. 

Byfornyelse
Ejendommen er nænsomt sat i 
stand, men er ikke renoveret som 
mange andre ejendomme i kvarte-
ret, der i disse år gennemgår et løft.

- Vi har valgt lejligheden, fordi 
den ligger i en solid ejendom og i et 
roligt og spændende kvarter, hvor 
prisen	er	attraktiv,	siger	Claus	Paul-
sen, der oplyser at feriefonden har 
investeret i alt 2,2 millioner kroner i 
ferieboligen.

husk, at det er først til mølle re-
sten af 2009. Fra 2010 trækkes der 
lod, som ved udlejning af de øvrige 
ferieboliger. 
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Vil du leje lejligheden i Berlin, 
så kontakt Britta lundsgaard 
88 18 70 83 eller gå ind under 
Fordele og lej sommerbolig på 
www.tib.dk 

TIB har købt feriebolig i 
Berlin, som kun udlejes 
til medlemmer.
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Orden i tingene
Tekst: Jesper nilsson
Foto: Michael Bo Rasmussen

Produktionschef	Carsten	Lanzky	Jensen	fra	Krone	Vinduer	i	
nordjylland har det med overenskomster som med arbejds-
miljø. den slags sager skal bare være på plads.

- der er nogle grundlæggende ting som arbejdsmiljø og 
overenskomster, som bare skal være i orden. og når de 
er det, så glider tingene meget nemmere, understreger 
produktionschefen, som noterer sig, at der ikke har været 
noget, som blot ligner en alvorlig arbejdsulykke i de tre år, 
han har haft ansvaret for produktionen.

det har betydet, at 300 punkter på arbejdspladsvurde-
ringen, APV’en, er løst til gavn for arbejdsmiljøet. 

- hvis der er nogle problemer med overenskom-
sterne, så beder jeg tillidsfolkene om at løse dem, 
eller jeg ringer til TIB for at få et godt råd, fortæl-
ler	Carsten	Lanzky	Jensen.	Han	har	den	filosofi,	at	
det godt kan betale sig at behandle folk ordentligt. 
hvis sygefraværet kan bruges som målestok for, 
hvad det vil sige at behandle de ansatte ordentligt, 
så er fraværet blot et par procent.


