
Medlemsblad for

 

SJÆLLAND-
BORNHOLM
August 2016

Lederen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Ny opmåler   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Nyt fra A-kassen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 
Ok møde VVS   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 
OK møde Skorstensfejerne  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Akkordmøde  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Bootcamp ungdom  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Arbejdsmiljø  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9
Jubilæum afd . 87 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10                                                                                                                             
Sommerhus   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10
Lærlingesatser  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . bagsiden 



side 2 Sjælland-Bornholm 

Har du noget 
på hjertet, 

så fremsend det!

Deadline: 1. oktober 2016

Kredskontoret i 
Roskilde

Grønnegade 14
4000 Roskilde
Tlf.: 46 34 00 97
Fax: 46 34 00 98
Email: 
sjaelland-bornholm@blikroer.dk

Kontoret er åbent:
Man. - ons. 8.oo - 16.oo
Torsdag 8.oo - 17.oo
Fredag  8.oo - 12.oo

Medarbejdere i Grønnegade 
Valgte:
Ole Wiil-Andersen
Kredsformand
Mobil: 51 53 31 82
Email: owa@blikroer.dk

Rasmus D. Andersen 
Faglig konsulent/opmåling
Mobil: 51 53 31 88
Email: rda@blikroer.dk

Henrik Baltzer
Opmåler/arbejdsmiljø
Mobil: 51 53 31 84
Email: hba@blikroer.dk

Rene H. Larsen
Faglig konsulent/lærlinge
Mobil: 51 53 31 85
Email: rhl@blikroer.dk

Ansatte:
Lene Hansen 
Kontoret
Email: leh@blikroer.dk

Opmåler:
Rasmus D. Andersen
Træffes på kontoret
torsdag kl. 16.oo - 17.oo

Ansvarshavende redaktør: 
Ole Wiil-Andersen
Mobil: 51 53 31 82  
Email: owa@blikroer.dk

Filialkontoret på 
Bornholm

Fabriksvej 1 
3700 Rønne 
Tlf.: 46 34 00 97

Email: 
sjaelland-bornholm@blikroer.dk

Kontoret er åbent:
Man - ons. 12,oo - 16.oo
Torsdag   12.oo - 17.oo
Fredag 12.oo - 15.oo
Ring for aftale af tid

Medarbejdere på Fabriksvej  
Valgte:
Sebastian D. Hansen 
Faglig konsulent/opmåler
Mobil: 51 53 31 81
Email: sgh@blikroer.dk

Filialkontoret i 
Næstved

Åderupvej 12
4700 Næstved
Tlf.: 46 34 00 97

Email: 
sjaelland-bornholm@blikroer.dk

Kontoret er åbent:
Man. - ons. 8.oo - 16.oo
Torsdag 8.oo - 17.oo
Fredag  8.oo - 12.oo

Medarbejdere på Åderupvej 
Valgte:
Michael Skaarup
Næstformand/a-kasse
Mobil: 51 53 31 83
mcs@blikroer.dk

Delvis: 
Esben Malling
Faglig konsulent/opmåler
Mobil: 26 66 09 07
esm@blikroer.dk

Har du været sygemeldt i mere end et ½ år, har 
du mulighed for nedsat forbundskontingent . 
Ring til Kredsen 46 34 00 97
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Kære kollega

Soduko vinder: 

Lasse Nielsen 
skovvej 35, 1 
4220 Korsør

Gavekort tilsendes 

Anmeldte arbejdspladser:
Strandlodsvej, Kbh . S John Jensen VVS  430 nye boliger
Hørsholm Skøjtehal John Jensen VVS  Renovering+tilbygning
Parkvej, Tåstrup  John Jensen VVS  Svømmehal
Thurahs Alle, Tåstrup John Jensen VVS  7000m2 kontor
Byggefelt 8, Ørestaden John Jensen VVS  100 nye boliger
Sønderstrupvej, Tølløse Ib Andersen VVS  Plejecenter
Nimbus Parken, Frederiksb . Ib Andersen VVS  350 studie boliger
Bjerggade 3, Køge Sanoterm  Parkeringskælder
Maglegårds Alle, Søborg HP Christensen, Næstved Renovering
Sygeplejeskolen, Slagelse HP Christensen, Slagelse 144 studie boliger
Hillerøds Holms Alle Poul Sejr Nielsen VVS Bolig renovering 360 lejl .
Sigynsgade, Nørrebro Poul Sejr Nielsen VVS Bolig renovering
DTU, Lyngby  Poul Sejr Nielsen VVS Kontor/Lab .
Tibberupparken, 
Espergærde  Poul Sejr Nielsen VVS Renovering + nybyg
Ørestaden Kbh . S  Gunner Kristensen VVS Ny skøjtehal
Audi Kokkedal/Hørsholm Gunner Kristensen VVS 6500 m2 værksted/butik
Ørestaden Kbh . S  Kjellerup VVS  200 nye boliger
Hannemanns Alle Sundby Euro Blik    Tagarbejde
 
Husk at anmelde din arbejdsplads til Kredsen 

Få besøg af opmåleren når du starter en ny plads op. 

Mange af de priser firmaerne tilbyder ligger under opmålingen.

Sebastian D . Hansen tlf . 51 53 31 81, 
Henrik Baltzer tlf . 51 53 31 84,  
Esben Malling tlf . 26 66 09 07 og 
Rasmus D . Andersen tlf . 51 53 31 88



Så skal vi til det umulige igen !
Foråret 2017 nærmer sig med hastige skridt og dermed tiden hvor Blik & Rør igen skal forsøge 
at få nye overenskomster forhandlet på plads med vores respektive arbejdsgiver modparter.
På langt de fleste områder som Skorstensfejerne, Arbejdsgiverne (Smedemestrene), det of-
fentlige og Dansk Byggeri, forventer jeg at vi får forhandlet et fornuftigt resultat hjem, som vi 
plejer, da vores modparter normalt har samme interesse i at nå et resultat.
Desværre kan man ikke sige det samme om Tekniq, som ved de seneste forhandlinger i 2012 og 2014, er mødt op med et' 
eneste formål, nemlig at sabotere vores overenskomst.
Derfor er optimismen denne gang heller ikke særlig stor, da det er de samme personer der sidder ved bodenden denne 
gang.
Men lad os tage ja-hatten på og tro på at denne gang er det umulige muligt og at Tekniq og deres forhandlere, som 
består af de største VVS firmaer, denne gang oprigtigt ønsker en løsning.
Med ønsket om en fortsat god sommer.

Ole Wiil-Andersen 

Nyt ansigt i Kredsen 
Esben Malling opmåler fra Nord - Midtjylland, har valgt at flytte til Sjælland. I den forbindelse ønskede Esben at stille op til en af de valgte 

stillinger i kredsen på repræsentantskabsmødet i april. Esben valgte at stille op mod Jon F. Mejlstrup, som vi desværre måtte sige farvel til, 

da Esben fik flest stemmer. Vi ønsker Jon held og lykke fremover, og takker for den store indsats han har gjort med organisering, a-kassen, 

uddannelsen og meget andet han har beskæftiget sig med.  

Esben blev for 18 år siden valgt til den gamle Kreds 3. Blik & Rør har været en stor del af Esbens liv siden ungdommen. Esben har været 

i hovedbestyrelsen, deltaget til overenskomstforhandlinger, uddannelsen og meget andet. Esben vil blive tilknyttet opmåling og andre 

opgaver. Vi  glæder os til at benytte af den store ekspertise han  har. 

Esben Malling 
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NYT FRA A-KASSEN 

Arbejdsløshedstal den 4 . august 2016: 
  Afdelinger      Medlemmer  Ledige       Procent 

Forbundet:        
VVS      6418  213       3,32%
SKF   15-64-85-86-87    396    13       3,28%
     6814   226   
Kreds VVS:        
Jylland 11-33    1570    57       3,63%
Fyn  41-63   1376    38       2,76%
Sjælland 71-91   1484    52       3,50%
København  10   1988    66       3,32%
     6418  213       3,32%
Afd . VVS:         
71 Slagelse         132      3       2,27%
72 Køge       115      2       1,74%
73 Næstved       176      4       2,27%
74 Lolland-Falster            57      3       5,26%
81 Helsingør       132      6       4,55%
82 Hillerød       258      5       1,94%
83 Kalundborg             75      6       8,00%
84 Roskilde      479    17       3,55%
91 Bornholm         60      6      10,00%
     1484    52        3,50%
Kreds SKF:        
Jylland  15         131      4       3,05%
Fyn   64     103      3       2,91%
Sjælland  85-86-87       162      6       3,70%
       396    13       3,28%
Afd . SKF:        
85 City             10      0       0,00%
86 Omegn        20      2     10,00%
87 Sjælland       132      4       3,03%

       152      5       3,29%

Fællessamtaler

Der sker store forandringer i alle landets A-kasser i disse dage. Pr. 1. juli 2016 tages der hul på anden og sidste etape af den nye beskæf-
tigelsesreform. Dette gøres i samarbejde med landets jobcentre. Det vil sige, at fællessamtaler mellem den ledige, a-kassen og Jobcen-
tret i starten af ledighedsforløbet dermed nu er en realitet.
I praksis betyder det, at alle ny-ledige medlemmer bliver tilbudt at få en repræsentant med fra Kreds Sjælland – Bornholm til en fælles-
samtale på Jobcentret inden for de første 4 ugers ledighed. Her bliver dit CV gennemgået, og om nødvendigt opdateret. Det er også her 
der bliver aftalt en eventuelt afklaring på, hvordan du hurtigst muligt kommer tilbage i arbejde igen. 
Der er dog mulighed for at fravælge a-kassen’s deltagelse i samtalen på Jobcentret. Det kan for eksempelvis være, hvis du skønner snart 
at være tilbage i job igen. Eller det kan være, at du allerede er afklaret med, hvilke kurser du har behov for at deltage i.

Obligatorisk selvbooking i 
a-kassen og Jobcentret 

Mange af kredsens Jobcentre har allerede oper-

eret med selv-booking af mødetider. Det skal nu 

også indføres i a-kasserne. Fra 1 . september 2016 
er det obligatorisk i begge instanser . 
Der er den 26 . juli sendt et generelt infobrev ud 
til alle ledige i Byggefagenes a-kasse . Brevet er 
sendt til hjemmesiden på BF-A .
Når tiden er ved at være inde, hvor du skal 
booke et møde i a-kassen, får du brev herom . 
Brevet indeholder en konkret vejledning og en 
tidsfrist med seneste mødedato . Hvis du ikke 
får booket mødet inden tidsfristen, vil du få et 
rykkerbrev . Men husk kun et rykkerbrev (OBS i din 
postkasse på BF-A's hjemmeside) .
Er mødet ikke booket indenfor tidsfristen, har 
a-kassen pligt til at afmelde dig på Jobcentret . 
Det vil sige, at du er udelukket fra at modtage 
dagpenge indtil du igen har fået oprettet forbind-
elsen, og samtalen er klaret .
Præcis de samme regler gælder for booking af 
møder på Jobcentret .

Så det vigtigste budskab må være at læse alle 
breve fra henholdsvis Jobcentret/a-kassen og 
reagere på dem, så du overholder tidsfristen . 
!!!!!!!!!!!!Det er ærgerlige penge at miste fordi man 
ikke får booket et møde i tide .
Husk du altid kan få al den hjælp der behøves i 
kredsen .

Og så et hjertesuk!!!
Alle der er ledige og søger dagpenge, skal STA-

DIGVÆK benytte sig af ”JOBLOG”. Her skal alle 

søgte job registreres. Det er jeres dokumentation 

på, at man overholder reglerne om at være aktiv 

og seriøs jobsøgende. 

Nyttige hjemmesider og andet . 
Hjemmesiden: 
www .bf-a .dk 
	 ● log ind 
	 ●	husk din nemid (i toppen af  
 venstrehjørne med rød skrift) 
Her kan du: Se brev fra a-kassen, ind-
sende ydelseskort (dagpengekort), se 
hvad dato det skal sendes ind, udbetal-
ingsdatoer og booking af møder . 

Ring til mig hvis du er i tvivl . 
Med venlig hilsen 
Lene Hansen 

Lene Hansen  
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NYT FRA KREDSEN 
 Overenskomst 2017

Gode kollega

Så skal vi til det igen. Der skal forhandles ny overenskomst for Tekniq og Arbejdsgiverne samt vores prislister, 
gældende fra d. 1. marts 2017.

Du indbydes derfor til overenskomsts-og prislistemøde:

Onsdag d . 8 . september 2016 kl . 16 .30 
på adresserne:

Grønnegade 14, 4000 Roskilde .

samt

Blik & Rør, Åderupvej 12, 4700 Næstved

Vi håber at rigtig mange vil møde op og komme med forslag til, hvad vi skal tage med til forhandlingerne.

Mødet er selvfølgelig for alle medlemmer, hvorfor du meget gerne må få så mange som muligt til at deltage 
blandt dine kollegaer.

Gældende overenskomst 2014-2017 kan ses og printes ud på www.blikroer.dk 

Vi får også mulighed for at få en snak om status på jeres lokalforhandlinger, så derfor: MØD OP

Mødet afsluttes med noget til maven.

Venlig hilsen
Ole Wiil-Andersen

Billeder fra forhandlingerne i 2012 . 



Christian blev grebet af faget,  som har mange opgaver hver 
dag med stor kundekontakt, frit arbejdsliv under ansvar . Christian 
har nu været svend i 13 år og trives godt med sit fag . Firmaet 
er forudseende og er begyndt og feje lidt ventilation, montere 
stålskorstene, isodorforinger i eksisterende skorsten og taler om at 
trykprøvning af huse kunne være nye opgaver . 
Christian deltager i alle de efteruddannelseskurser han kan, men 
bruger ikke så meget tid på det faglige arbejde endnu, Christian 
har en søn på 7 år, som han bruger det meste af sin fritid på, hvis 
ikke han kører MC med kammaraterne og svigerfar .
Christian har været i firmaet siden sin læretid som startede i 19

NYT FRA KREDSEN nstatistik 
2010
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Overenskomst 2017 
Blik & Rør - Skorstensfejerlauget 

Gode kollega
Så skal vi til det igen. Der skal forhandles ny overenskomst for skorstensfejerne, gældende fra 
1. marts 2017 til ?
Kom og vær med til at sætte dit præg på det du ønsker skal forhandles. 

Skorstensfejerne, København City afd . 85 & Sjælland afd . 87, indbyder derfor til møde: 

Mandag d. 29. august 2016 kl. 16.00, Grønnegaade 14, 4000 Roskilde. 

Ligledes afholdes der møde for medlemmer i Sydsjælland og Lolland-Falster

Onsdag d. 31. august 2016 kl. 16.00, Cafe Lagunen, Guldborgvej 350, 
4862 Guldborg.   

Den gældende overenkomst 2014-17 kan ses og printes ud fra forbundest hjemmeside 
www .blikroer .dk 

Med venlig hilsen

Jens Clausen afdeling 85 
&

Rolf Møller Hansen afdeling 87

Overenskomsten 2014-17
Forhandler: Fra Midt Nordjylland afd .15 Hans Jørgen, fra Fyn Sydjylland afd . 64 Johannes og Niels fra Kredsen, fra Sjælland-Bornholm afd . 
85 Jens, afd . 86 Kim B . afd . 85 Rolf og Rene fra Kredsen (ikke på billede) samt Kim F . fra Forbundet . 

Kim F . 

Niels

Hans Jørgen

Jens 

Kim B . 

Johannes
Rolf
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NYT FRA KREDSEN  nstatis-
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Blik og Rør Kreds Sjælland-Bornholm  
&

Rør & Blikkenslagernes Fagforening København 
Afholder fælles akkordmøde

Torsdag d . 1 . september kl . 16 .00
 Byggefagenes Hus Lygten 10, 2400 KBH . NV

Vi vil gerne drøfte den aktuelle situation på akkordområdet sammen med jer, og hvilke 
udfordringer vi i øjeblikket står overfor.

Herunder blandt andet akkordaftalesedler, bilag vedrørende daglønsprocenter, dagløn 
generelt, evt. faglig voldgifter samt udenlandsk arbejdskraft, indtjening osv. 

Ikke alle har fået denne indbydelse tilsendt, så går du sammen med kollegaer, der ikke 
har modtaget den, er de selvfølgelig også velkomne.

Dette gælder også kollegaer fra andre kredse i Blik & Rør og Dansk Metal.

Så kom og få en god snak og en hyggelig faglig aften med dine kollegaer. 

Tilmelding nødvendig senest d . 26 . august 2016, da Kredsene er værter med et måltid mad .

Ring til Kredsen  Tlf . 46 34 00 97

Med venlig hilsen
Kreds Sjælland - Bornhom 

Fra mødet 2015 i Roskilde . 
Vi har igen aftalt at holde det med København og derfor afholdes det i deres lokaler. Vi håber nye vil finde vej til vores akkordsystem, så 
vi fremover tilpasser prislisterne til arbejdets art og får prisfastsat nye produkter . 



BLIK & RØR UNGDOM   
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Bootcamp for lærlinge . 
Blik & Rør ungdom i Kredsene og Forbundet fik i fællesskab igangsat den 
første kurserrække for lærlinge, som blev afholdt på Hansenberg i Kold-
ing den  24.- 26. juni. Der var plads til 40 og selvom der ikke havde været 
lang tid til at reklamere for det på skolerne, besluttede vi at gennemføre 
det alligevel.  
Vi vil evaluere på det og forsøge at finde noget mere konkret til ventila-
tion og skorstensfejer. Kredsen havde sammen med København lejet en 
bus, og deltog i kurset. Da vi mødte på skolen, var der tændt i grillen. 
Vi fik morgenmad på skolen og var ude at spise lørdag med bowling 
bagefter. Kredsen takker alle for en hyggelig tur, og håber alle vil være 
med til at få flere deltagere næste gang. 

Michael  Dahl og Brian Berndsen underviser til dagligt på skolen 
Hansenberg. Blik & Rør takker dem endnu engang for at de valgte at 
bruge en weekend på at give vores lærlinge ekstra viden. 
Michael havde Blik og autocad og Brian havde energioptimering 
samt svejsning. 
Begge var enige om vores elever er 80 % praktikkere, og det skal 
uddannelsen tilpasses efter. Derfor skal man nok se på de forskellige 
hovedforløb for at fordele det bedre mellem teori og praktik. 
Begge havde undervist lærlinge med stor spredning i hvor langt de 
var i uddannelsen, og fornemmede alle havde haft stor gavn af at 
deltage. Nogle fik afpudset deres kompentancer og andre fik et indb-
lik i, hvad der senere venter. Derfor vil de opfordre til, at man deltager 
selvom man kun har afsluttet grundforløbet, som et par af deltagerne 
havde. De fleste unge idag er vante ved en computer og kan finde 
ting på hjemmesider. 

Michael er  igang med undervisningen i Autocad med del-
tagere, som spændte lige fra afsluttet grundforløb til H3, som 
skulle afpudses inden svendeprøven. 
Alle havde stort udbytte af kurset og en elev udtalte, at han 
havde fået meget ud af dette kursus, da der var ro og meget 
tid til hver elev. 

Kim fra Gastech underviste i varmepumper og gaskedler. 
Der var stor efterspørgsel på kurset og flere på kurset stod 
foran svendeprøven og Kim var god til at formidle sin viden 
videre. 
Danmarksmesteren fra Skills deltog, så der var muligheden for 
at spørge ind til hvad det havde givet, og hvordan det var at 
deltage.  
Nederst et billede af nogle af deltagerne. Desværre mangler 
et par stykker.  



Fagforeningen blev gjort bekendt med en byggeplads i Københavns Sydhavn, en byggeplads, hvor der bliver opført nye boliger.
Vi fandt ud af, at det var et VVS firma fra København, der arbejdede med ventilationsdelen, og et VVS firma fra vores område der 
udførte den øvrige VVS del.
På denne bagrund valgte vi at kontakte kreds København for sammen med dem at aflægge pladsen et besøg.
Henrik Baltzer herfra kredsen samt Allan Leegard fra kreds København besøgte pladsen, og det var ikke specielt opmuntrende.
Ud over at vinterforanstaltningerne ikke var helt i top, og oprydning var et generelt problem, så var det straks meget værre med de 
forhold, som håndværkerne skulle klæde om under og indtage deres mad i.
Det kan vel bedst beskrives som en ulækker svinesti.
Der blev ikke gjort rent, og hvad værre var, så var der rotter i skuret.
Som det kan ses på billederne, absolut ikke acceptable forhold. Og nok direkte sundhedsskadeligt at indtage sin frokost der.
Byggeledelsen blev kontaktet med krav om, at der straks blev gjort noget ved forholdene.
Pladsen blev genbesøgt ugen efter, og forholdene var blevet udbedret, og der var ved at blive etableret yderligere skur og 
omklædningsforhold.
Dog kan det undre mig, at der ikke er blevet reageret på rotteproblemet noget før. Vi blev oplyst, at pladsen havde set sådan ud i flere 
måneder. Jeg kan kun på det kraftigste opfordre til at, hvis man oplever noget lignende, så straks kontakte os eller Arbejdstilsynet, udtaler  
Henrik B. 51 53 31 84
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ARBEJDSMILJØ 

Vi har valgt at vise billederne fra spiserummet øverst til venstre: Foran 
køleskabet var der to rottefælder, da køleskabet kom ud og man 
afmonterede soklen under køleskabet, var der ligeledes to fælder 
under, hvor man kunne se der havde været aktivitet. Billedet af 
bordene viste tydeligt en manglende rengøring, og når man oven 
i det ved, at der er rotter, bliver det et rent spissekammer og sund-
hedsskadeligt at spise i. Vi håber ikke at møde andre pladser af 
samme standart. 
Det blev bragt i orden efter besøg fra fagforeningen. Så kan man 
undre sig, hvis det skulle blive nødvendigt at bruge AT's ressurcer på 
noget så elementært som rengøring og ordentlige forhold. 

Asbest: 
Vi oplever til stadighed tvivl om, hvad der skal gøres, hvis man bliver udsat for opgaver, der kan indeholde asbest . Vi møder lærlinge på 
skolerne, som har været udsat for asbest, som ikke har været håndteret rigtigt . Derfor skal der lyde en opfordring til alle om at kontakte 
Henrik B . 51 53 31 84, hvis du er det mindste i tvivl . 
På BAT' s hjemmeside www .bar-ba .dk (søg i søgefeldt asbest) ligger der to branchevejledninger (Når du støder på asbest - regler og 
baggrunde og Når du støder på asbest - sådan gør du), disse er udarbejdet af mestreforeninger og fagforeninger i fælleskab  for at 
hjælpe med at overholde lovgivningen for arbejde med asbest. Du kan se typiske steder asbesten findes, og i hvad årrække det er brugt. 
Husk at tage ansvaret for din egen sikkerhed samt dine kollegaers (ikke mindst lærlinge) kontakt os hellere en gang for meget .  
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NYT FRA AFDELINGEN  

Lejemål samt priser: 
Højsæson: Børnenes sommerferie samt ugerne 1, 7, 8, 42 og 52, mandag til søndag     5 .500,- kr . 
Resten af 2016 mandag til søndag         4 .000,- kr .
Resten af 2016 mandag til torsdag         2 .500,- kr .
Resten af 2016 tirsdag til søndag          3 .500,- kr .
Resten af 2016 torsdag til søndag         3 .000,- kr .
Resten af 2016 fredag til søndag          2 .500,- kr .
Strøm afregnes efter forbrug pr . kw .                        3,- kr .
Depositum pr . ophold          1 .000,- kr .
En hund må medtages imod en merbetaling pr . overnatning                     75,- kr .
(Ved mere end 4 overnatninger betales max 300 kr .)

Udlejningen sker efter først til mølle princippet . Udlejning af huset for 2017 kan tidligst ske fra 1 . november 2016 .

Hvis du ønsker at leje sommerhuset, eller har du spørgsmål til udlejningen, skal du kontakte Rasmus Andersen på telefon 51 53 31 88 eller 
pr . mail på: rda@blikroer .dk

Lej Roskilde afdeling's 
sommerhus i Lalandia, 
til nedsatte priser i resten 
af 2016 .
 
Huset er i to plan, 103 m2 og med 
plads til 8 personer .
Alle opholdspriser er inklusiv 
adgang til Aquadome (bade-
land), MonkyTonky Land (lege-
land) og slutrengøring . Der følger 
8 adgangskort med til huset . 
huset har, vm, tørretumbler, opvm, 
sauna, spa, barnestol, barneseng, 
grill og andre ting . 

Skorstensfejerne afd. 87 Sjælland havde i forbindelsen 
med generalforsamlingen inviteret medlemmer og 
påhæng til fest.
Forbundsformanden takkede skorstensfejerne for deres 
stolthed for faget, den udvikling de har været med til at 
faget har taget, og deres høje deltagelse i organisation-
sarbejde. 
De festglade deltagere havde en fantastisk aften/nat. 

Genneralforsamling med mange gode debatter . 
Der blev diskuteret arbejdsmilijø ud fra dommen i 
Vordingborg, lovene for at deltage i bestyrelsen og 
hvilken udvikling faget skal tage. 
Lizette (formand LO) havde en debat med delt-
agerne omkring 3- partsforhandlinger, flygtninge og 
arbejdsmarkedet. Flere deltog aktivit i debatten og 
Lizette fik helt sikkert noget med hjem til sine fremti-
dige forhandlinger. 
Bestyrelsen takker for det store fremmøde. 

100 års jubilæum 
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Kreds Sjælland-Bornholm: Afdelinger

Slagelse afd . 71
Formand: 
Stig Stærk Larsen 
tlf. 20 67 34 02 
stigstaerk@hotmail.com

Kasserer: 
Roberto manzo
tlf. 40 27 98 93
roberto@blikroer-slagelse.dk

Køge afd . 72
Formand: 
Tommy Andersen
tlf. 60742979
1188ta@gmail.com

Kasserer: 
Stig Skjørringe 
tlf. 40 32 27 29
sskj@webspeed.dk

der er ikke åbent den første 
torsdag i måneden mere

Næstved afd . 73
Formand: 
Jesper Pedersen
tlf. 22 56 62 20
afd73-1@auotlook.dk

Kasserer: 
Claus Dennis Hansen
tlf. 26 12 21 69
clausdennishansen@yahoo.dk
 

Lolland-Falster  
afd . 74
Formand: 
Michael Skaarup 
tlf. 22 79 97 99
misk@dbulolland-falster.dk

Kasserer: 
Michael Probst 
tlf: 20 73 06 50
fam.probst@hotmail.com

Helsingør afd . 81
Formand: 
Rene H. Larsen 
tlf. 51 53 31 85
rhl@blikroer.dk

Kasserer: 
Torben Petersen
tlf. 22 54 95 30

Åben 1. torsdag i måneden 
fra 16.oo - 17.oo 
Strandgade 46, 
3000 Helsingør ved Metal

Hillerød afd . 82
Formand: 
Ole Wiil-Andersen
tlf. 51 53 31 82
owa@blikroer.dk

Kasserer: 
Ole Wiil-Andersen 

Kalundborg afd . 83
Formand: 
Keld H. Jørgensen 
tlf: 30 23 58 33
keld-lene@hotmail.dk

Kasserer: 
Christian Lærkeholm 
tlf. 29 24 76 75
laerkeholm18@gmail.com

Roskilde afd . 84
Formand: 
Rasmus D. Andersen
tlf. 51 53 31 88
rda@blikroer.dk

Kasserer: 
Per S. Sørensen
tlf. 23 23 06 77
psps@mail.dk 

Åbent 1. torsdag i måneden 
kl. 16.oo-17.oo 
Grønnegade 14, 4000 Roskilde

Skorstensfejerne 
Kbh .City afd . 85
Formand: 
Jens Clausen 
tlf. 40185580
jens.wc@live.com

Kasserer: 
Mathias Skov Jensen 
tlf. 23 46 01 31 
mac_430@hotmail.com

Skorstensfejerne 
Kbh .omegn afd . 86
Formand: 
Kim Bast 
tlf. 22 15 29 90
kimbast56@yahoo.dk 

Kasserer: 
Jørn Ystrøm 
tlf. 3122 10 72
jorny@ofir.dk
 

Skorstensefejern 
Sjælland afd . 87
Formand: 
Rolf Møller Hansen 
tlf. 60 73 99 89
rolf@hansen.tdcadsl.dk

Kasserer:
Martin Andersen 
tlf. 20 44 57 96
ma-andersen@hotmail.com

Bornholm afd . 91
Formand: 
Sebastian D. Hansen 
tlf. 51 53 31 81
sgh@live.dk

Kasserer: 
Gert Mortensen 
gem@blikroer.dk     

Lærlingebestyrelsen Club 8
Formand: 
Bestyrelsen: 
Steffen  Haugaard   tlf. 50 54 34 26     afd. 84
Tim Bekker Lacota   tlf. 25 69 77 57     afd. 84
Maria Byskov   tlf. 41 10 05 71     afd. 87
Peter Nielson   tlf. 42 77 61 61     afd. 84

Kasserer: 

Lærlinge I Landsudvalget
VVS og Skorstensfejerlærlinge 
Steffen Haugaard        tlf. 24 66 81 20 afd. 84 
Tim Bekker Lacota        tlf. 25 69 77 57 afd. 84
Maria Byskov        tlf. 51 92 74 20 afd. 87
Peter Nielson       tlf. 42 77 61 61 afd. 84 

suppleant:
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Blik & Rør
Grønnegade 14
4000 Roskilde
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Skorstensfejer lærlingesatser pr . 1 . marts 2016:  

  Provinsen:  alm . pr . uge  alm . pr . time   voks .  pr . uge   voks . pr . time
  1. læreår  2.166,92   58,57   4.839,45 130,80 
  2. læreår  2.889,22   78,09   4.911,68 132,75
  3. læreår 3.611,53   97,61   4.983,91 134,70
  4. læreår  4.333,84 117,13   5.056,14 136,65

 
  KBH . Amt:  alm . pr . uge alm . pr . time  voks . pr . uge    voks . pr . time 
  1. læreår  2.346,40   63,42   5.240,28 141,63 
  2. læreår 3.128,53   84,55   5.318,50 143,74
  3. læreår  3.910,66 105,69   5.396,71 145,86
  4. læreår  4.692,79 126,83   5.474,92 147,97
 

VVS lærlingesatser pr . 1 . marts 2016:

   Kr . pr . time Akkord % af sv . løn Overtidsbetaling: 
 1. læreår          62,90     30 %  1-2 time       38,00 kr.
 2. læreår         72,55     40 %  o/2 time      83,00 kr. 
 3. læreår          91,40    50 %  
 4. læreår        104,05     70 %
 5. læreår EUX  114,25  
 Voksenlærling 113,60                   Forhandling.      
 Arbejdsdreng u/18   65,45        
 Arbejdsmand o/18          
        
Smuds udgør 9,15 kr . pr . time, der betales for minimum 3 timer pr . dag, hvis 
du har arbejde, der indebærer smudstillæg . 

Sådan gør du: 
Hver række vandret 
og hver række lodret 
skal indeholde tallene 
fra 1 - 9.
Endvidere skal hver af 
de 9 bokse også inde-
holde tallene fra 1 - 9.

Ingen række eller boks 
må indeholde det 
samme tal 2 gange.

Send ind og deltag 
i lodtrækning om et 
gavekort.

Løsning sendes til kreds-
kontoret


