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Sjælland-Bornholm

Har du været sygemeldt i mere end et ½ år, har
du mulighed for nedsat forbundskontingent.
Ring til Kredsen 46 34 00 97
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
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Har du noget
på hjertet,
så fremsend det!
Deadline: 1. marts 2016

Filialkontoret på
Bornholm

Filialkontoret i
Næstved

Fabriksvej 1
3700 Rønne
Tlf.: 46 34 00 97
Fax: 56 95 61 71
Email:
sjaelland-bornholm@blikroer.dk

Åderupvej 12
4700 Næstved
Tlf.: 46 34 00 97
Fax: 55 77 01 28
Email:
sjaelland-bornholm@blikroer.dk

Kontoret er åbent:
tirs. - ons. 15.oo - 16.oo
Torsdag 14.oo - 17.oo
Ring for aftale af tid

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

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

Medarbejdere på Åderupvej
Valgte:
Michael Skaarup
Næstformand/økonomi
Mobil: 51 53 31 83
mcs@blikroer.dk
Jon F. Mejlstrup
Faglig konsulent/a-kasse
Mobil: 51 53 31 87
jfm@blikroer.dk
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LEDEREN
Kære kollega

Krise ?? Den kan vi vist godt afblæse for nu i VVS branchen. Jeg tror efterhånden, at alle er
klar over, at der er travlt som aldrig før og at ordrebøgerne bugner hos næsten alle virksomheder i vores branche.
I vores kreds har vi p.t. 39 ledige, hvilket svarer til 2,6%, hvilket næsten er fuld beskæftigelse,
da disse tal også dækker over ledige kollegaer på kursus, sygdom osv.
Det afspejler sig desværre også i, at kredsen har store problemer med at skaffe arbejdskraft til de virksomheder der kontakter os, og det er faktisk flere hver uge.
På anlægssiden kan vi ikke længere skaffe akkordfolk, og vores opmålere har travlt som aldrig før. Det er glædeligt at på
trods af de gode tider, så er der flere kollegaer end nogensinde før, som vælger at få deres arbejde målt op efter prislisterne og næsten altid med en rigtig god indtjening til følge.
Som tiderne så er nu, kan det undre, at vi stadig har kollegaer, som vælger at være beskæftiget i vikarbureauer, når muligheden for fast beskæftigelse aldrig har været større. Uanset hvad, så er det at være i et vikarbureau ikke optimalt ift. at
være i fast beskæftigelse.
Disse for vores branche så gode tider betyder selvfølgelig også, at muligheden for at få justeret sin løn op til et acceptabelt niveau, er yderst gunstige.
Det er hvad enten man er i et firma med en klub, som skal påbegynde lokalforhandlinger lige om lidt, eller man er et sted,
hvor man forhandler individuelt, så er det NU at kampen om lønstigninger skal tages… muligheden bliver måske aldrig
større end nu.
									
Anmeldte arbejdspladser:
									
Park Hotel Glostrup
Euro-Blik
Tag
									
Amagerfælledevej 74
Ib Andersen
Boliger
									
Wicotec-Kirkebjerg
33.000kvm. fængsel
Fængsel, Nørre Alslev
									
Wicotec-Kirkebjerg
40.000kvm. kontor/Laboratorie
DTU Lyngby
DTU Lyngby

John Jensen VVS

12.000kvm. kontor/Laboratorie

Scala Grunden, KBH.

Ib Andersen

38.500kvm. kontor/erhverv

Ibsgården, Roskilde

Ib Andersen

30 lejligheder

Hattens Alle, Fr.Berg
CBY 7, Carlsberg Valby
CBY 8, Carlsberg Valby
CBY 8, Carlsberg Valby

Hovedstadens Byg.Entr.
Ribe VVS
Ribe VVS
Brøndum

Tag/Blik
22 forskerboliger
110.000kvm. Bolig/kontor(VVS)
110.000kvm. Bolig/kontor

									
John Jensen VVS
56 nye boliger
Ørestaden, KBH
									
Maglelunden, Brøndby John Jensen VVS
Renovering 377 lejligheder
									
Søkanten, Søborg
John Jensen VVS
168 nye boliger
									
Saxogade, KBH.
John Jensen VVS
Måler montering
									
MTH, Søborg
Ib Andersen
13.000kvm. Kontor
									
Ib Andersen
Transportcenter
DSV, Hedehusene
									
Idrættens hus, Brøndby Ib Andersen
3.000kvm. kontor
									
Emil Holms Kanal, KBH.
Ib Andersen
173 nye boliger
									
Valby Langgade, KBH. Ib Andersen
12 nye boliger

Senest har Deloitte i en artikel af 9. november 2015 til Ritzau slået fast, at ”Installations
branchen har præsteret det bedste
resultat i fem år og at virksomhedernes
resultat pr. medarbejder er steget med 16
pct. i forhold til sidste år”
Så på med forhandlingshandskerne og
husk, at i fremgangstider må det nødvendigvis være de firmaer, som ikke vil
betale en acceptabel løn, der bliver taberne i kampen om dygtig og kvalificeret
arbejdskraft !
Slutteligt vil jeg og mine kollegaer i kredsen
ønske alle kollegaer og jeres familier en
rigtig God Jul og et Godt Nytår.

										
HHM
Ældre boliger
Fredensborg centret
Fredericiagade, KBH.
Hovedstadens Byg.Entr. Tag/Blik
										

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
&
Rasmus D. Andersen tlf. 51 53 31 88
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Ole Wiil
Soduko vinder:


John Pettersson
Lindetoften 51
2630 Taastrup
Gavekort tilsendes
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Sjælland-Bornholm

NYT FRA A-KASSEN
Udbetaling af dagpenge/efterløn omkring jul:

Udbetalingsugerne i december er for ugerne 48 – 51 2015. Det vil sige, at perioden er fremrykket således, at du i weekenden 19. / 20. dec. eller senest mandag inden kl. 16 via nettet,
skal lave kort. De er så til disposition den 23. dec.
Hvis du udfylder kortet senere end ovennævnte tidspunkter, vil det være således:
 22. dec. kl. 16 er der kørsel med dispositionsdato 28. dec.
 23. dec. kl. 16 er der kørsel med dispositionsdato 29. dec.
 28. dec. kl. 16 er der kørsel med dispositionsdato 30. dec.

Feriedagpenge:

Søger du feriedagpenge for ugerne 52 og 1 2016, vil de først blive udbetalt i januar 2016
uanset hvornår blanketten er modtaget.

Det betaler sig!!!!!

Et medlem af kredsen har været på en særlig arbejdsmarkedsydelse, herefter kaldet sudy,
som udbetales af kommunen.
Sideløbende har han haft arbejde i en periode af godt 3 måneder. Sagens kerne er, at
kommunens opfattelse har været, at alle kroner ud over beløbet svarende til, hvad man får
i sudy, skulle modregnes i ydelsen efter samme fradragsregler som gælder for dagpenge.
I praksis betød det for medlemmet, at kommunen igennem 3 måneder modregnede ydelse
i hans udbetaling. Det fik den konsekvens for medlemmet, at han i 3 måneder ikke fik, hvad
han retslig havde krav på.
Vi lavede en udregning til kommunen over hvad medlemmet havde til gode hos dem, og
henviste dem i øvrigt til de gældende regler på området. Vi bad dem ganske enkelt om at
træffe en ny afgørelse.
Derefter havde vi en livlig dialog med dem om, hvilket regelsæt der var gældende i den
konkrete situation. Derudover fastholdt vi, at der skal være en partshøring i en sag som
denne, og at der desuden skal følge en klagevejledning med i bebyrdende afgørelser.
Vi kunne ikke opnå enighed med kommunen om den manglende betaling til medlemmet
og måtte derfor rejse en klage til Ankestyrelsen.
Afgørelsen kom efter 1½ år og Ankestyrelsen gav Kredsen medhold i vores opgørelse over
det kommunen skyldte vores medlem og medlemmet har fået sine penge tilbage.
Sagens morale: Tjek altid dine lønsedler/udbetalinger. Syntes du der kan være uoverensstemmelser, så kontakt kredsen. Især i dagpengespørgsmål koster det kun et enkelt
frimærke at sende sagen videre og få retten på sin side.
Lene A-Kassen
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NYT FRA A-KASSEN
Ledig eller nyt job:

Er du ledig eller har brug for jobskifte, har vi mange henvendelser fra firmaer, der søger
medarbejdere til anlæg eller service.
Vi er tæt på fuld beskæftigelse. Når vi ringer rundt til de ledige har mange job på hånden
og skal starte inden for en nær tidshorisont, og andre er igang med at skifte branche, derfor
er der som nyudlært og ledig stor mulighed for at få job.
Ring evt. til kredsen og forhør dig om hvad der rør sig.

Kursus:

Husk, at du som ledig har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag. Er du
under 25 år, skal det være inden for de første 26 uger. Over 25 år er det inden for de første
39 uger. Kurset du ønsker, skal stå på ”positivlisten.dk”. Det kan virke kringlet, så vi anbefaler,
at du henvender dig i kredsen eller på et AMU center, der har kurset. Begge steder vil du få
den hjælp du behøver.

Arbejdsløshedstal den 10. november 2015:

Husk:

		
Afdelinger
Medlemmer
Ledige
Procent
at du som ledig skal skrive
Forbundet:								
de job, du har søgt ind i
VVS 					
6328		
165
2,61%
SKF 		
15-64-85-86-87
395		
16
4,05%
JOBLOGGEN på ”min side”.
					6723 		181			
Det er et krav fra 1. juli 2015.
Kreds VVS:								
Du vil altid kunne få hjælp til
Jylland
11-33			
1555		
34
2,19%
det i A-kassen, hvis det volder
Fyn		
41-63			
1382		
35
2,53%
Sjælland
71-91			
1470		
39
2,65%
kvaler.
København 10			
1921		
57
2,97%
					
6328		
165
2,61%
Afd. VVS: 								
71 Slagelse 				
143		
1
0,70%
72 Køge 				
112		
0
0,00%
73 Næstved 				
186		
1
0,54%
74 Lolland-Falster			
50		
2
4,00%
81 Helsingør 				
143		
5
3,50%
82 Hillerød 				
226		
4
1,77%
83 Kalundborg 			
70		
5
7,14%
84 Roskilde				
481		
18
3,74%
91 Bornholm 				
59		
3
5,08%
					
1470		
39
2,65%
Kreds SKF:								
Jylland
15			
137		
6
4,38%
Fyn 		
64			
101		
5
4,95%
Sjælland
85-86-87		
152		
5
3,29%
Reglerne er fortsat sådan,
					
390		
16
4,10%
at har du arbejdet i et firma
Afd. SKF:								
85 City				
10		
0
0,00%
under 3 måneder, har du
86 Omegn				
17		
0
0,00%
kun krav på 2 G-dage. Har
87 Sjælland 				
125		
5
4,00%
du arbejdet 3 måneder eller
					
152		
5
3,29%

G-dage:

derover, er det 3 G-dage.
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Sjælland-Bornholm

NYT FRA KREDSEN nstatistik
Fængslende akkord

2010

Det nye Statsfængsel i Nørre Alslev på Nord Falster er under opbygning og det er firmaet Wicotec-Kirkebjerg der har VVS
arbejdet på projektet.
Det nye topmoderne samt højsikret fængsel skal afløse det godt 150 år gamle Vridsløselille fængsel, som blevet taget i
brug tilbage i 1859.
Der bliver både plads til fodboldbane, kulturhus, forretning, og lidt landbrug med blandt andet en æbleplantage samt
250 celler til de indsatte i de ca. 33.000 m2, som byggeriet omfatter. Hele arealet på ca. 170.000 m2 er eller bliver omgivet
af en 6 meter høj og 1.500 meter lang mur.
Christian
blev
grebet
af faget,
som har mange
Byggeriet
skal
i henhold
til tidsplanen
tagesopgaver
i brug ihver
udgangen af 2016 og det forventes, at fængslet får ca. 250-300 perdag med stor kundekontakt, frit arbejdsliv under ansvar. Christian
manente statslige arbejdspladser.
har nu været svend i 13 år og trives godt med sit fag. Firmaet
Alle
der arbejder
påbegyndt
området,
ellerlidt
blot
skal have
adgang til området, skal sikkerhedsgodkendes af Kriminalforsorgen,
er forudseende
og er
og feje
ventilation,
montere
stålskorstene,
isodorforinger
skorsten
ogreelt
talertages
om at i brug.
så
sikkerheden
er alleredei eksisterende
i højsæde inden
det
trykprøvning af huse kunne være nye opgaver.
Sjakket på 38 mand fra Wicotec-Kirkebjerg med akkordholder Jan Christiansen i spidsen, udfører arbejdet på akkord
Christian deltager i alle de efteruddannelseskurser han kan, men
og
arbejdet
opmålere.
bruger
ikke såopmåles
meget tidaf
påkredsens
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
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nstatis-

Blik og Rør Kreds Sjælland-Bornholm
&
Rør & Blikkenslagernes Fagforening København
Afholder fælles akkordmøde
Mandag d. 7. december kl. 16.00
Grønnegade 14, 4000 Roskilde
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 osv.
Forbundets ansvarlige for både Rørprislisten og Blikprislisten vil deltage i møderne.
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. 3. december 2015, da Kredsene er
vært med et måltid mad.
Ring til Kreds Sjælland-Bornholm Tlf. 46 34 00 97

Kobberkursus/kunst
Vi er inviteret til at deltage i Rør og Blikkenslagerne Københavns kobberkursus på TEC Gladsakse
sidste tilmelding den 15. januar 2016 til Kredsen på telefon 46340097.
Kurset vil løbe over følgende dage:
					Onsdag d. 20. jan. 2016 kl. 15:30-18:30
					
Onsdag d. 27. jan. 2016 kl. 15:30-18:30
					
Onsdag d. 3. feb. 2016 kl. 15:30-18:30
					
Lørdag d. 6. feb. 2016 kl. 15:30-18:30
Venlig hilsen
Rene H. Larsen
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Sjælland-Bornholm

BLIK & RØR UNGDOM

Løntjek, 85.000 kr. tak

Kredsen har gennemgået lønsedler for to lærlinge, som henvendte sig, da de manglede penge til afholdelse
af ferie.
Ved gennemgangen viste det sig, at der var flere ting galt og at det ikke kun var feriepenge der manglede.
Kredsen konstaterede manglende regulering af sats 1. marts, stigning til næste sats, opsparingskonto, udbetaling af ikke afholdt feriefridage mm.
I begge tilfælde kontaktede vi firmaet og fremsendte en opgørelse over mangler.
Den ene sag blev løst telefonisk og den anden havde vi en tur forbi faglig Udvalg, hvor den blev løst.
Begge firmaer var enige om at lærlingene skulle have det, de har krav på efter lærlingebestemmelserne.
Vi oplever der er mange fejl i lønnen og nogle skyldes, at man ikke har tydelige tekster i lærlingebestemmelserne f.eks. kørsel og mangler en konto til alm. lærlinges feriefridag, som svæver i det uvisse.
Vi ser typiske fejl:
●
		
●
●
●
●
●

Indplaceringen af lærlinge som har afsluttet grundforløb uden en uddannelsesaftale skal
typisk reguleres til sats 2 efter ½ år.
Manglende regulering af satser når og hvis den stiger 1. marts.
Manglende overtidstillæg.
Betaling af ikke afholdte feriefridage (alm. lærlinge).
Kørsel mellem udearbejdsplads og bopæl.
Når en arbejdsopgave udløser smuds udgør det minimum 3 timer i tillæg.
Kontakt kredsen hvis du har spørgsmål til din løn.
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KREDS OG AFDELINGER
LO Kongres 2015
Kreds Sjælland-Bornholm deltog i dagene 25.-27. oktober i LO´s kongres i Aalborg som en del af Blik & Rørs 7 mands
store delegation.
En enig delegation pegede på Lizette Risgaard som ny formand efter Harald Børsting, og hun blev med et meget stort
flertal valgt til ny formand for de næste 4 år.
Samtidig blev LO´s politiske ledelse udvidet fra 4 til 5 personer efter et forslag fra Dansk Metal blev vedtaget.
Det betød bl.a, at den nuværende formand for LO Storkøbenhavn Morten Christiansen blev valgt til en af de 4
næstformænd i daglig ledelse. Det har yderligere den konsekvens, at LO Hovedstaden snarest, på et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde, skal vælge ny formand.
Et af de helt store punkter på kongressen var spørgsmålet om en evt. sammenlægning af de to hovedorganisationer
LO og FTF.
Det stod hurtigt klart, at bl.a. HK og FOA ønskede en sammenlægning her og nu, et ønske som Blik & Rør ikke var
særlig varm på.
Det var derfor glædeligt, at trods vores beskedne størrelse lykkedes det Blik & Rør at være foregangsmænd for et
kompromisforslag sammen med Malerforbundet, EL-forbundet, Serviceforbundet og 3F, som blev vedtaget og som
betyder, at LO i løbet af de næste 2 år skal undersøge muligheder for en sammenlægning gennem tættere samarbejde
de næste 2 år.
Kongressen sluttede med, at Blik & Rør fik vores forbundsformand Max Meyer genvalgt til LO daglige ledelse.
Ole Wiil

100 ÅRS JUBILÆUM
Skorstensfejerne Sjællandsafdeling 87
har jubilæum den 5. december og i anledningen
inviterer vi kollegaer og påhæng til fest
i forbindelse med generalforsamlingen

DEN 5. MARTS 2016
Hotel Scandic Ringsted
nærmere information udsendes
P.A.V.
Martin Andersen

Sjælland-Bornholm nr. 2 år 2015_JB.indd 9

18/11/15 15.33

side

10

Sjælland-Bornholm

NYT FRA AFDELINGEN
Medlemsmøde Helsingør afdeling
Torsdag den 4. februar 2016 kl. 16.00 – 20.30
Kære alle
Helsingør afdeling inviterer til møde vedr. løn/ lokalforhandling og beskæftigelsen 2016. Vi håber at se så
mange medlemmer som muligt, også selvom I ikke har en lokalaftale.
●
●

Afdelingen har inviteret forbundssekretær Stig Søllested til at deltage.
Afdelingen vil være vært med varmt mad og drikke.

●
●
●

Lærlinge med deres oplæg til hvad svende/tillidsrepræsentanter kan forhandle.
Servicesvende.
Klubberne i: Sylvest VVS, Finn Vindahl VVS og Fredensborg vvs.
Mødet afholdes:

Metal Helsingør, Strandgade 46, 3000 Helsingør

Tilmelding senest tirsdag den 26. januar 2016, til René tlf. 51 53 31 85 eller rhl@blikroer.dk

Helsingør afd. 81
& Hillerød afd. 82
inviterer til:
Årets fisketur
søndag den 7. februar 2016, Kl. 6.45 til 12.00
Mødested: Havnegade (selve industrihavnen ved det gamle værft)
Båd: Arresø
Pris: For alle 100.- kr. pr. deltager
Der vil blive serveret morgenmad samt de sædvanlige flotte præmier, og måske en enkelt øl !!!!!!
Turen er kun for medlemmer i
Helsingør & Hillerød afdeling, hurtig tilmelding (max. 30 personer)
Ved overskud af pladser vil de gå til andre medlemmer af Blik & Rør, efterfølgende venner.
Senest tilmelding. fredag den 29. januar 2016
CPR og telefonnr.
til kredskontoret tlf. 46 34 00 97
Venlig hilsen
Ole Wiil-Andersen og René H. Larsen
PS: Husk fisketegn og båden er fra
www.elida.fishing.dk
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Kreds Sjælland-Bornholm: Afdelinger

71

72

73

Slagelse afd. 71

Køge afd. 72

Næstved afd. 73

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

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

Formand:
Jesper Pedersen
tlf. 22 56 62 20
nbr@hotmail.com

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

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

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

Kasserer:
Claus Dennis Hansen
tlf. 26 12 21 69

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

clausdennishansen@yahoo.dk

der er ikke åbent den første
torsdag i måneden mere

81

82

83

84

Helsingør afd. 81

Hillerød afd. 82

Kalundborg afd. 83

Roskilde afd. 84

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

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

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

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

Kasserer:
Torben Petersen
tlf. 22 54 95 30

Kasserer:
Per Palmquist
tlf. 61 79 99 05
palmquistvvs@gmail.com

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

Kasserer:
Bjarne Jakobsen
tlf. 41 56 03 72
afd84@blikroer.dk

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

85

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

86

87

Skorstensfejerne
Kbh.City afd. 85

Skorstensfejerne
Kbh.omegn afd. 86

Skorstensefejern
Sjælland afd. 87

Formand:
Jens Clausen
tlf. 40185580
jens.wc@live.com

Formand:
Kim Bast
tlf. 22 15 29 90
kimbast56@yahoo.dk

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

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

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

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

91

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

Bornholm afd. 91
Formand:
Sebastian D. Hansen
tlf. 51 53 31 81
sdgh@live.dk
Kasserer:
Gert Mortensen
gem@blikroer.dk

Lærlinge I Landsudvalget
afd. 84
afd. 84
afd. 87
afd. 84

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

afd. 84
afd. 84
afd. 87
afd. 84

suppleant:
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Afsender:
side 12

Blik & Rør

Blik & Rør
Grønnegade 14
4000 Roskilde

1

2
3

3
5

7

6
8

1
2

4
3

9
6

4
6

2
6

3

Send ind og deltag
i lodtrækning om et
gavekort.

5
3

9

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

7

4
7

Løsning sendes til kredskontoret

8
1

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

2

Skorstensfejer lærlingesatser pr. 1. marts 2015:
Provinsen:

alm. pr. uge

alm. pr. time 		

voks. pr. uge voks. pr. time

1. læreår
2. læreår
3. læreår
4. læreår

2.124,43
2.832,57
3.540,72
4.248,86

57,42			
76,56			
95,70			
114,83			

4.744,56
4.815,37
4.886,19
4.957,00

KBH. Amt:

alm. pr. uge

alm. pr. time		

voks. pr. uge

1. læreår
2. læreår
3. læreår
4. læreår

2.300,39
3.067,18
3.833,98
4.600,78

62,17			
82,90			
103,62			
124,35			

5.137,53
5.214,21
5.290,89
5.367,57

128,23
130,15
132,06
133,97
voks. pr. time

138,85
140,92
143,00
145,07

VVS lærlingesatser pr. 1. marts 2015:
			 Kr. pr. time
Akkord % af sv. løn
Overtidsbetaling:
1. læreår
61,75 		
30 %		
1-2 time
37,35 kr.
2. læreår
71,20 		
40 %		
o/2 time
81,60 kr.
3. læreår
89,70 		
50 %		
4. læreår
102,10 		
70 %		
Voksenlærling
111,80
Forhandling.
		
Arbejdsdreng u/18
64,40 					
Arbejdsmand o/18 					
								
Smuds udgør 9,00 kr. pr. time, der betales for minimum 3 timer pr. dag, hvis
du har arbejde, der indebærer smudstillæg.
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