Utætheden
»Vi vinder – hvis I vil, og hvis I vil, står jeres organisation bag jer«

Klædt på til
skimmelsvamp
og rotter
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helt kort

Gode kunder
Konkurser var årsag til, at 2739 bygningshåndværkere i 2011 måtte i
Lønmodtagernes Garantifond (LG)
efter tilgodehavende løn, pension og
feriepenge. Det gjorde vvs’erne og andre
bygningshåndværkere til den største
kundegruppe hos LG, efterfulgt af
chaufførerne.
Andreas Frenstrøm, der er chefkonsulent i Dansk Byggeri, tør ikke love,
at trafikken bliver mindre heftig i år.
Tværtimod.
»Det bliver sværere og sværere at
være en sund virksomhed. Mange kører
med underskud og lige på grænsen.
Der skal ikke meget til at skubbe dem
ud over kanten,« vurderer han.

Nyt fald i
reallønnen

I samtlige af Blik og Rørarbejder Forbundets kredse kom de timelønnede
vvs’ere ud af 2011 med et reallønsfald.
Det var på 3,3 procent og størst i
Sydjylland og 0,2 procent og mindst på
Borholm.
Den gennemsnitlige tilbagegang
for hele landet lå på 2,1 procent, viser
lønstatistikken for 2011, som bygger
på svar fra 1684, svarende til blot 25,4
procent af medlemmerne.
Reallønsfaldet fremkommer ved at
sammenholde den gennemsnitlige lønstigning på 0,7 procent med inflationen
på 2,8 procent i 2011.

I Kreds København, hvor kun 18,90
procent af medlemmerne indsendte
oplysninger, var resultatet: Timelønnen steg fra 185,50 til 186,63 kroner i
gennemsnit, svarende til 0,6 procent.
Det betyder, at reallønnen i København
faldt med 2,2 procent.
2011 var tredje år i træk, hvor reallønnen faldt.

det, viser ny undersøgelse fra Aalborg
Universitet af 1.121 medarbejdere og
chefer i 27 af landets 91 jobcentre.
Blandt de meget alternativt kvalificerede medarbejdere finder man en
pornofotograf og en vinduespudser,
noterer Ugebrevet A 4.

Langtidsledighed
firedoblet
Pause i fusions
forhandlinger
Ikke opgivet, men sat på pause.
Det er budskabet i en orientering
som forbundsformændene for Blik og
Rør, El og Metal har rundsendt til deres
respektive hovedbestyrelser og forretningsudvalg, vedrørende bestræbelserne på at danne et nyt fællesforbund.
I brevet hedder det, at de tre forbundsledelser stadig kan se både
organisatoriske og medlemsmæssige
fordele i nydannelsen, men har besluttet at holde en tænkepause. Det betyder,
at planlagte møder om projektet i marts
og april er blevet aflyst.
I stedet planlægges et fælles FUmøde i efteråret 2012.
Hvad årsagen til tænkepausen er,
fremgår ikke af orienteringen fra de
tre formand  Max Meyer, Blik og Rør,
Jørgen Juul Rasmussen, El, og Thorkild
E. Jensen, Dansk Metal.

Ukvalificerede
sagsbehandlere
Sagsbehandlerne på landets jobcentre
er ikke altid klædt på til at hjælpe de
ledige. Hver femte af dem har ikke en
uddannelse, som er relevant for arbej-

Paniske lønmodtagere med fast kurs
mod tab af dagpenge dukker grædende
op i deres a-kasse for at bede om råd.
Langtidsledigheden er nemlig firedoblet siden højkonjunkturen toppede i
slutningen af 2008. Samtidig er den
dobbelte langtidsledighed - andelen af
ledige uden fast job i to år – tredoblet,
viser tal fra LO.
Allerværst er udviklingen gået ud
over teknikerne. Hovedparten af de
arbejdsløse medlemmer af Teknikernes
a-kasse – 51 procent - er langtidsledige.

De rige snyder
Det er på villavejene med de skinnende Porscher og damer med pels, at
myndighederne afslører flest ulovlige
firmaer fra Østeuropa.
Velhaverne i Nordsjælland tegner sig
for mere end hver fjerde sag om firmaer
fra især Østeuropa, der arbejder i det
skjulte i Danmark. Det er mere end
dobbelt så meget som andre landsdele,
viser et internt notat fra Rigsadvokaten.
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FORSIDEN
Wicotec-sjak på arbejde i krybekældre er eksemplarisk godt
beskyttet mod smittefaren fra skimmelsvamp og rotteekskrementer.
Behageligt er hårdt fysisk arbejde,
udført i ’rumdragter’ i snævre rum,
mørke og fugtig varme, dog ikke,
kan et storsvedende sjak bekræfte.

LO-fagforeningerne inden for byggeriet har længe stået ret alene i kampen mod social
dumping og udhulingen af vores danske arbejdsmarkedsmodel. Den forrige regering
forholdt sig kun nødigt til problemet, og det smittede af længerede nede i systemet.
Hverken skat, politi eller arbejdstilsyn har man således kunnet beskylde for at gå offensivt til værks.
Med den nye regering og Enhedslistens beslutning om at afsætte 65 millioner til
indsatsen mod social dumping, er der sendt et politisk signal som myndighedsværket
har taget til sig. Det kunne høres på tilsagnene om tættere samarbejde med henblik på
en mere effektiv indsats som repræsentanter fra skat, politi og arbejdstilsyn fremkom
med, da der den 18. januar blev holdt konference om social dumping i Byggefagenes
Hus. Det var dagen efter, at regeringen og dens støtteparti var enedes om kommissoriet
for et udvalg, der skal undersøge mulighederne for, at der »inden for EU-rettens rammer kan iværksættes yderligere tiltag til at modvirke social dumping«. Overskrifterne
i kommissoriet er bedre kontrol, styrket håndhævelse og inddrivelse, arbejdsklausuler
i forbindelse med offentlige udbud, andre landes erfaringer med redskaber mod social
dumping samt registrering af cabotagekørsel. Sidstnævnte er en problemstilling inden
for transportbranchen.
Konklusion af det alt sammen er, at kampen mod social dumping er rykket op ad på
den politiske dagsorden, og at fagbevægelsen ikke længere står alene på slagsmarken.
Det er glædeligt og på høje tid. Dermed at tro, at vi som fagforeninger nu kan slappe af,
vil dog være en alvorlig fejlslutning. Som de førnævnte myndighedsrepræsentanter påpegede på konferencen den 18. januar, er vi deres bedste informantionskilde, så vi skal
fortsat være opdaterede med, hvor der er problemer med den udenlandske arbejdskraft,
ligesom vi skal organisere og overenskomstdække, bare endnu bedre end før.
Også via forhandlingerne om nye overenskomster, som enten er i gang eller er nært
forestående, kan vi som byggefags fagforeninger yde bidrag til at få sat en stopper for
social dumping. Det kan vi gøre ved at overbevise vores arbejdsgivere om, at det ikke
bare er i vores, men også i deres interesse at få indført kædeansvaret, så hovedentreprenøren står inde for, at eventuelle underentreprenører efterlever gældende reglement.
Det samme forhold – altså den gensidige interesse – gør sig gældende, når det drejer
sig om fagenes mindstelønninger. I vvs-overenskomsten er den på 105,95 kroner i timen, men det er der intet medlem af Rør og Blik, som må nøjes med. Det må derimod
mange udenlandske arbejdere. Det lægger pres på vores lønninger og gør det svært for
lovlydige firmaer at klare sig i konkurrencen med de slibrige typer, som betjener sig af
underbetalt arbejdskraft og »glemmer« at betale skat og moms.
Derfor: Kædeansvar og en forhøjelse af mindstelønnen som vil noget.

Bjarne G. Petersen, formand for
Rør og Blik København
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Sådan skal det gøres,
når der er fare på færde
Wicotec-sjak
på arbejde i
krybekældre er
eksemplarisk godt
beskyttet mod
smittefaren fra
skimmelsvamp og
rotteekskrementer.
Behageligt er hårdt
fysisk arbejde,
udført i ’rumdragter’
i snævre rum,
mørke og fugtig
varme, dog ikke,
kan et storsvedende
sjak bekræfte.

Lars Thomsen, der er Wicotecsjakkets sikkerhedsmand, vurderer,
at forholdene sikkerhedsmæssigt
er tæt på at være optimale.
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n arbejdsmiljøreportage
Karsten Pedersen har i sine
over 10 år som opmåler i
Rør og Blik København besøgt så mange
vvs-arbejdspladser og set så meget af
både skidt og kanel, at han ikke er sådan
at dupere. Det syn, der mødte ham, da
han i det tidlige efterår startede opmåling på renoveringen, som et seks mands
sjak fra Wicotec i uge 34 var gået i gang
med i Lejerbo-bebyggelse på Brøndby
Nord Vej på den københavnske vestegn,
kom alligevel bag på ham. På den gode
måde.
»Det er sådan, det skal gøres. Aldrig
før har jeg set, at der er blevet gjort så
meget ud af at beskytte svendene mod
sundhedsfarlige forhold i deres arbejdsmiljø, i det her tilfælde drejer det sig om
krybekældre. Ikke dermed sagt, at der i
alle krybekældre er så alvorlige problemer, som der er her, men alligevel. Krybekældre er krybekældre, og det gælder
også, hvor jeg har set svende blive sendt
ned uden nogen form for beskyttelse,«
siger Karsten Petersen.

Skimmelsvamp og rotter
Problemet i Lejerbo-bebyggelse i
Brøndby, hvor Wicotec-sjakket udskifter
800 badeværelser, er, at der i krybekældrene, hvor der trækkes nye vandrør og
afløbsrør, er konstateret skimmelsvamp
og fundet ekskrementer fra rotter.
For mennesker udgør begge dele en
sundhedsfare. Derfor er der iværksat en
række værnende foranstaltninger.
Svendene er blevet vaccineret mod
Hepatitis A og B, før de begyndte på
arbejdet.
Under ophold I krybekælderen er

Aldrig før har jeg set, at der
er blevet gjort så meget ud af
at beskytte svendene mod
sundhedsfarlige forhold i deres
arbejdsmiljø.
svendene iført heldækkende, støvafvisende dragter, gummistøvler, handsker,
tætsluttende ansigtsbeskyttelse i plexiglas og åndedrætsværn med kulfiltre,
som renser luften for svampesporer.
Ved nedgangene til krybekælderen er
der etableret sluser, som i samspil med
en anordning, der skaber undertryk i
krybekælderen, sikrer, at svampesporene

ikke trænger ud i det omgivende miljø.
Det er også i slusen, at svendene i- og affører sig deres rumdragtlignende outfit.
De to permanente adgange til krybekælderen via sikringsrum er suppleret
med fem nødudgange i hver boligblok,
en for hver 15. meter. Nødudgangene er
skåret ud i terrændækket.
Sjakkets medlemmer har hver en
walkie-talkie – dels af sikkerhedsgrunde,
dels for at lette kommunikationen mellem medlemmer over og under jorden.

45 minutter ad gangen
De fysiske foranstaltninger står ikke
alene. Også i arbejdstilrettelæggelsen er
der taget hensyn.
Ophold i krybekælderen er begrænset til 45 minutter ad gangen, fulgt af et

➧
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Vaskemaskinen betyder, at vi er fri
for at slæbe vores gennemsvedte
arbejdstøj med hjem og vaske
det sammen med lillemors hvide
underbukser.

➧

kvarters pause over jorden.
Under arbejde i kælderen skal der
være mindst to svende til stede ad
gangen.
Der er indført en turnus, så svendene
skifter mellem arbejde i krybekælder og
arbejde med badeværelses-montering i
lejlighederne.
Svendene får betalt den tid, de bruger
på at i – og afføre sig sikkerhedsudstyret.
Det sker med en sats svarende til akkordens gennemsnitsfortjeneste.

Vaskemaskine for egen regning
Lars Thomsen, der er Wicotec-sjakkets
sikkerhedsmand, vurderer, at forholdene
sikkerhedsmæssigt er tæt på at være
optimale.
»Der er gjort meget for at sikre, at vi
er godt beskyttede, og det er vi selvfølgelig tilfredse med. Hvad sikkerhedsforanstaltninger ikke kan gøre noget ved, men
tværtimod nok forstærker, er, at det er
ubekvemt at arbejde i beskyttelsesdragt
i en krybekælder, der måler 1,40 meter
i højden, en meters penge i bredden og
har den bare jord som gulv. Der bliver
lynhurtigt ulideligt varmt inde i dragten.
En arbejdsdag dernede er lig med tre
gennemsvedte t-shits,« fortæller Lars
Thomsen, som fortæller, at der i beredskabet også indgår en vaskemaskine.
»Vi prøvede at overbevise vores overmontør om, at den måtte firmaet tage på
sig, men den var han ikke med på, så vi
har selv bekostet indkøbet. Vaskemaskinen betyder, at vi er fri for at slæbe vores
gennemsvedte arbejdstøj med hjem og
vaske det sammen med lillemors hvide
underbukser,« siger Lars Thomsen, som
sammen med de øvrige medlemmer af
sjakket må påregne, at der er halvandet
års arbejde tilbage på badeværelsesrenoveringen i Lejerbo-bebyggelsen i
Brøndby.
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Injuriesag mod Rør og Blik
og Utætheden er frafaldet
Ansvarshavende redaktør
for Utætheden, Bjarne G.
Petersen, kommer ikke, som
ellers krævet af VVS-mester,
til at ruske tremmer.
n fagforeningen Karsten Mortensen, ejer
af firmaet Karsten Mortensen VVS, har
opgivet den sag om bagvaskelse, han i
januar 2009 ved retten på Frederiksberg
anlagde mod Rør og Blik og sidenhen
supplerede med en sag mod fagforeningens formand Bjarne G. Petersen i dennes egenskab af ansvarshavende redaktør
for fagbladet Utætheden.
Årsag til søgsmålet var en artikel i
Utætheden (5/2008), som – med fotoog teksthenvisning fra bladets forside
– hævdede, at »arbejdsgiver forsøgte at
skabe ægteskabssplid med pikant stripperfoto«.
Sagen kort: Hustruen til en tidligere
ansat i Karsten Mortensen VVS modtager en konvolut, som indeholder foto fra
en firma-julefrokost, som er blevet holdt
i Karsten Mortensens hjem. Billedet viser hendes mand med en letpåklædt ung
dame, angiveligt en stripper, siddende på
sit skød. Det fremgår ikke, hvem afsenderen er, blot står der på konvoluttens
bagside med håndskrift skrevet: Venlig
hilsen fornuften og samvittigheden.
Af artiklen fremgår, at det skal være
arbejdsgiveren, altså Karsten Mortensen, som har sendt brevet, og at det nok
har sammenhæng med, at han er blevet
dømt til at betale erstatning til hendes
mand for en uberettiget fyring.
Karsten Mortensen mener sig bagvasket og kræver Utæthedens ansvarshavende redaktør idømt frihedsstraf,
ligesom han kræver økonomisk godtgørelse for tort.
Hvorfor Karsten Mortensen ender
med at frafalde sagen, fremgår ingen
steder, men en grund kan være, at en
grafolog ved Kriminalteknisk Center,

som på Rør og Bliks foranledning har
sammenholdt håndskriften på den
famøse konvolut med en prøve på noget,
som beviseligt stammer fra Karsten
Mortensens hånd, når frem til, at det er,
som det hedder, overordentligt sandsynligt, at de to skrifter er udfærdiget af
samme person.
Efter den vurdering synes Kasten
Mortensen at tabe interessen for sine
søgsmål. Ved to lejligheder – i maj 2010
og februar 2011 – må retsmøder aflyses,
fordi Karsten Mortensen dagen før deres
afholdelse melder forfald. Historien
gentager sig i oktober 2011, blot med
den forskel, at aflysningen denne gang
bliver definitiv, fordi Karsten Mortensen
via sine advokater meddeler, at sagerne –
såvel den mod Rør og Blik som den mod
Bjarne G. Petersen i hans egenskab af
ansvarshavende redaktør for Utætheden
– er hævet.
Retten på Frederiksberg har i konsekvens heraf pålagt sagsøger, altså Karsten
Mortensen, at betale Rør og Blik 10.000
kroner og Bjarne G. Petersen 12.500
kroner i sagsomkostninger.

Vvs’ere på
56. pladsen
n undersøgelse I befolkningens øjne, og
især i den unge del af dens, er der ikke
meget stjerneglans over at være faglært
håndværker.
Det fremgår af en rundspørge som
netavisen A 4 har offentliggjort resultatet
af. Et såkaldt repræsentativt udsnit af danskere er blevet bedt om at rangordne 99
faggrupper på en skala fra 1 til 10, alt efter
hvor meget status de tillægger dem.
VVS montørerne er endt på listens 56.
plads. Lige bag sig har de automekanikere
og pædagoger, mens de foran sig har tandklinikassistenter, smede og murere.
VVS montørerne opnår gennemsnitskarateren 5,9, hvilker dækker over, at de
18-34-årige giver dem 4,9 og de 65-70årige er oppe på 6,5.
Højest placeret blandt de faglærte
håndværkere er på 33. pladsen kokke og
på 43. pladsen elektrikere, men generelt
gælder, at håndværksfagenes prestige er
faldet i forholdt til resultatet af en tilsvarende undersøgelse i 2003.

De 10 mest prestigiøse
håndteringer ifølge
undersøgelsen

1 Pilot
2 Advokat
3 Hospitalslæge
4 Praktiserende læge
5 Arkitekt
6 Universitetslærer
7 Forsker i privat virksomhed
8 Civilingeniør
9 Psykolog
10 Fodboldspiller (!)

TEMA: Mobilitet

VVS: Vi er vildt smidige
Hvis de har været i byggeog anlægsbranchen i 1015-20 år, som jo tit er tilfældet,
så har de erhvervet sig en meget
stor viden, meget bredt. For selvom man er tømrer i en entreprenørvirksomhed, så skeler man jo
også til, hvad en vvs’er foretager
sig og en elektriker for den sags
skyld. Altså, det er jo alle håndværkere samlet set, der ofte går
sammen, og dermed får man jo
en eller anden form for erfaring.
Altså bredt ser man jo, hvad der
foregår hos andre håndværkere.
Derved synes jeg, at de er rigtig
godt funderede.
Arbejdsgiver om håndværksuddannede, der
får arbejde som ejendomsfunktionærer

Tæt på halvdelen af alle vvsuddannede arbejder – mere
eller mindre frivilligt – uden
for deres fag.
n Faget Blikkenslagere og andre bygningshåndværkere er blandt de mest
omstillingsparate på det danske arbejdsmarked. Det viser sig ved, at næsten
halvdelen af dem er beskæftiget uden for
deres fagområde. En af grundene til, at
så mange bygningshåndværkere skifter
boldgade er, at de regnes for attraktive
og derfor har relativt let ved at finde
andre slags job.
De arbejdsgivere, der ansætter brancheskifterne, er begejstrede for dem og
ser dem som initiativrige og kompetente,

lyder således en af de centrale konklusioner i Hvor blev de af? – en analyse
som LO Storkøbenhavn har udarbejdet
for Undervisningsministeriet.
Det, der vejer tungest når blandt
andre blikkenslagere fordufter, er på
den negative side nedslidning og risiko
for jævnlige arbejdsløshedsperioder på
grund af byggeriets følsomhed overfor
svingende konjunkturer. En anden og
anderledes positiv årsag er ifølge analysen, at de faktisk er i stand til at finde
arbejde uden for det område, de har
uddannet sig til.

Langt væk fra faget
De arbejdsfunktioner, som især tiltrækker bygningshåndværkere, ligger inden
for kategorierne forretningsservice (6,1

procent), jern- og metalindustri (5,7
procent), engroshandel (4,6 procent),
offentlig administration (2,8 procent),
undervisning (2,7 procent), transport
(2,7 procent) og sociale institutioner (2,5
procent).
Ser man særskilt på de faguddannede
vvs- tag- og facademontører springer
det i øjnene, at kun 53,3 procent af dem
i 2008 var beskæftiget inden for bygge
og anlæg. Hos tømrerne var andelen på
59,7 procent, hos murerne på 69,2 procent, hos bygningsmalerne på 66,5 procent og hos elektrikere på 41,4 procent.
For lidt over 80 procent af samtlige af
brancheskifterne fra bygge- og anlægsområdet gælder i øvrigt, at de er gået
til såkaldt uddannelsesfjerne fag, det vil
sige fag, hvor de ikke eller kun i ringe

grad bruger deres faglighed. Inden for
blikkenslagerfaget er tendensen til at
søge langt væk stærkest hos vvs-, tag- og
facademontørerne (85,0 procent), mens
tallene for gas- og vvs teknikere og vvsog energimontører ligger på henholdsvis
81,3 og 80,4 procent.

Adgangsbegrænsning
– en vej frem?
Hvis man nu synes, og det gør for
eksempel Dansk Byggeri, at det er et
problem, at næsten halvdelen af de
faguddannede bygningshåndværkere går
tabt for branchen, hvad skal der så til for
at ændre på situationen?
Det har forfatterne til analysen Hvor
blev de af? talt med interessenter omkring bygge- og anlægsuddannelserne
om. Blandt de forslag, som kom på bordet, var indførelse af en eller anden form
for adgangsbegrænsning. Begrundelsen
for en sådan nyskabelse er, at uddannelserne i dag optager så mange unge med
svage boglige og sociale kompetencer,
at det er med til at trække niveauet på
uddannelserne ned og producere nogle
svende, som for en dels vedkommende
er forudbestemt til at fylde op i statistikken over brancheskiftere, fordi de
simpelthen ikke kan klare sig i en stadigt
mere krævende byggebranche.
En anden begrundelse går ud på, at
der skal sættes fokus på nedslidningen,
det psykiske arbejdsmiljø og de helbredsmæssige risici, der i form af for lidt
motion og en for dårlig kost er forbundet med »cola-kulturen«.
Brug er der ifølge de interviewede
også for at få gjort noget ved lederkvalifikationerne i bygge- og anlægsbranchen. Det mest vidtgående af forslagene
vil bevirke, at der i virksomhederne skal
være mindst én, som har gennemgået en
lederuddannelse for, at de kan få tilladelse til at tage lærlinge ind.

Tre, som forlod
blikkenslageriet
Af 12.753 vvs-uddannede, som i 2008 endnu var aktive på
arbejdsmarkedet, havde de 5384 forladt faget og fundet andet
at tage sig til.
Tre af dem fortæller her deres historie: Pugilisten, et andet ord
for som oftest en professionel bokser, portøren og politikeren.

Pugilisten
Jimmi Bredahl (th) i kampen mod Oscar de la Hoya 1994 i Los Angeles, USA

n interview Jimmi Bredahl, 44 år, vandt
som 17 årig det første af flere danske
seniormesterskaber i amatørboksning.
Han skrev i 1989 professionel kontrakt med Mogens Palle og blev i 1992
europamester i junior-letvægt ved på
udebane at stoppe franskmanden Pierre
Lorcy i 11. omgang.
Ved et stævne i Parken i 1992 med
tusindvis af tilskuere omkring ringen tog
Jimmi Bredahl VM-titlen efter pointsejr over den regerende mester, franske
Daniel Londas.
Jimmi Bredahls karriere toppede indtjeningsmæssigt, da han i 1994 i Los Angeles, USA, mødte en af datidens bedste
pound for pound boksere, OL-vinderen

Oscar de la Hoya. Bredahl leverede en
modig indsats og holdt til og med 10.
omgang, hvorefter stævnelægen stoppede kampen til fordel for de la Hoya.
Karrieren sluttede november 1997
med, at amerikaneren Tro Dorsey fratog
Jimmi Bredahl det IBO-verdensmesterskab, han et halvt år tidligere havde
taget ved at besejre mexicaneren Angel
Aldama.
Rekordliste som professionel: 29 kampe, hvoraf 26 blev vundet og 3 tabt.
Efter karrieren som bokser og blikkenslager har Jimmi Bredahl arbejdet
med vanskelige unge. Sideløbende har
han i Tuse ved Holbæk, på en nedlagt
bondegård, drevet bokseklubben Team
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Bredahl, som med 630 medlemmer er
den næststørste idrætsklub i Holbæk
kommune.
Hvordan kom det sig, at du i sin tid
blev blikkenslager, Jimmi Bredahl?
»Ideen opstod nok, fordi min onkel
var i faget. Efter at have været i erhvervspraktik i 7. klasse som blikkenslager,
var jeg ikke i tvivl om, at det var det, jeg
ville være. Jeg startede på basisåret på
EFG bygge og anlæg, men stoppede efter
en måneds tid, da jeg fik læreplads hos
HM VVS på Amager, hvor min onkel
dengang arbejdede. Da var jeg lige fyldt
17 år.«
Holdt du op som blikkenslager, da du
blev professionel bokser?
»Nej, nej, jeg fortsatte som blikkenslager og var hos HM VVS i sammenlagt
vel en 10-12 år. Selv efter jeg var blevet
europamester og siden verdensmester,
meldte jeg mellem mine kampe til tjeneste hos HM VVS. Hvis der var et halvt
år til den næste kamp, arbejdede jeg
fire-fem måneder som blikkenslager. Det
kunne være kortere, når der forestod en
titelkamp, og længere, når det ikke var
en titelkamp.«
Hvorfor?
»Simpelthen for at få et break. Man
bliver idiot, hvis man kun tænker på
boksning. Det skete da, at der blev gloet,
når jeg dukkede op hos en kunde, som
kunne genkende mig som ham bokseren. Tjener du ingen penge, spurgte de.

Tjener du ingen penge,
spurgte de. Det gjorde
jeg, selv om det i starten kun var
10.000 kroner per kamp.
Det gjorde jeg, selv om det i starten kun
var 10.000 kroner per kamp. Dengang
var det en økonomisk nødvendighed
at tjene noget ved siden af boksningen, men ligeså vigtigt var det, at jeg
virkelig godt kunne lide arbejdet som
blikkenslager.
Hvornår holdt du op som blikkenslager, og hvorfor gjorde du det?
»Den fredag aften, jeg havde bokset
min sidste kamp, spurgte min kones chef

mig, om jeg ikke ville starte hos ham i
et projekt, hvor jeg skulle arbejde med
nogle unge rødder på et bilværksted. Jeg
anede ikke en skid om biler, ud over at
jeg kunne køre i dem, men jeg slog til
og har haft med unge mennesker at gøre
lige siden. Hvis jeg ikke havde fået tilbuddet fra min kones chef, ville jeg nok
have været blikkenslager i dag.«
Men blikkenslageriet er i dag et overstået kapitel for dig.
»Næh, overhovedet ikke. Når man
bor på en landejendom fra 1782, er der
brug for de færdigheder, jeg lærte mig
som blikkenslager. Næste store projekt
er at få installeret et fyrrum, hvorfra der
skal leveres varme til de 1000 kvadratmeter, vi har under tag.«

Portøren
n interview Flemming Kruse, 55 år, stak
efter ni års skolegang til søs som kammerdreng på ØK-båden Casuarina.
Hjemme igen fra langfarten, som gik
til Fjernøsten – nærmere bestemt Kina,
Filippinerne og Hong Kong – og varede
et halvt års tid, kom han i lære og blev
juli 1977 udlært som rørsmed hos OMM
(Olsen og Meilgaard Mortensen), et dengang ret stort ingeniørfirma, som endte
sine dage som selvstændig virksomhed
med at blive opkøbt af Ludvigsen og
Hermann A/S.
I 1979 kom Flemming Kruse ind
som portør-aspirant på Frederiksberg
Hospital og blev, efter det obligatoriske
uddannelsesforløb over ni måneder, tjenestemandsansat som fuldbefaren portør. I dag er han del af en selvstyrende
tre mands gruppe på hospitalets centraldepot. Om fem år og i alt 37 års tjeneste
har han optjent ret til fuld tjenestemandspension. Det betyder et livsvarigt
underhold på 57 procent af slutlønnen,
plus diverse pænt store tillæg.
Hvordan kom det sig, at du blev rørsmed, Flemming Kruse?
»Jeg var i erhvervspraktik hos min
onkel, som havde eget firma, Kruses

VVS i Søborg. Det må have været
okay, i hvert fald sagde jeg ja og tak, da
Arbejdsformidlingen i Tøndergade på
Vesterbro anviste mig en læreplads som
rørsmed hos OMM.«
Hvorfor holdt du så hurtigt op som
rørsmed?
»Godt spørgsmål, men jeg tror, det
handlede om, at jeg var usikker på min
faglighed som rørsmed. Jeg syntes, at jeg
fik lært for lidt i min læretid. Nu vil jeg
nødigt sige noget negativt om svend
ene, for de var flinke og rare, men de

Nu vil jeg nødigt sige noget
negativt om svendene, for de var
flinke og rare, men de var mest
optaget af at tjene penge.
var mest optaget af at tjene penge. Det
var derfor ret svært at komme med på
akkorderne, hvor man, ud over at tjene
noget ekstra, fik lært at tage fra. Når det
endelig skete, blev man sat til det mest
simple arbejde. Jeg husker blandt andet,

Flemming Kruse anno 1974 på »foleskolen« i
Gladsaxe

hvordan jeg dag efter dag stod og skar
rør ud i længdemål, da vi på en fabrik i
Glostrup skulle montere et sprinkleranlæg. Som jeg husker det i dag, tilbragte
jeg det meste af min læretid med at stå
at lave klejnsmedearbejde hjemme på
værkstedet. Der var en serviceafdeling
i firmaet, og jeg ville gerne have været
med en svend rundt i byen på opgaver,
men det kom jeg ikke. Umiddelbart
efter svendeprøven blev jeg desuden
indkaldt til søværnet. Det gik der ni
lange måneder med, hvor faget udviklede sig, så jeg følte mig noget rusten,
da jeg mødte op i a-kassen på Lygten og
fik at vide, at der ikke rigtig var noget at
få, men at jeg kunne komme ud til min
onkel i Kruses VVS. Det med at arbejde
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for familien havde jeg ikke lyst til, så jeg
fandt i stedet en tjans som klargøringsmand hos bilforhandler Niels Baunsø,
som i øvrigt havde været en kendt
cykelrytter.«
Hvor længe nåede du egentlig at arbejde som svend?
»Ikke ret længe. De to måneder, der
gik fra jeg var udlært til jeg skulle møde
hos søværnet, og derefter et par uger i et
firma med et afskrækkende dumt svin af
en mester. Jeg har ikke lyst til at nævne
hans navn, men han var virkelig en led
satan, som ikke forsømte en lejlighed til
at skælde ud over, hvor uduelige de unge
svende var.«
Hvordan fik du jobbet som portør?
»Jeg var inde på Frederiksberg Hospital, fordi min kone skulle føde, og da jeg
havde hørt, at man manglede portører,
brugte jeg tiden mellem to veer til at

spørge mig for. Jeg tænkte, at det kunne
være et udmærket job, og så talte det
også med plussiden, at jeg som tjenestemand havde udsigt til en god pension.
I baghovedet lå nu også, at jeg måske
ad vej kunne komme ind i hospitalets
tekniske afdeling. Jeg har såmænd også
forsøgt, men det gik ikke. Man kunne
som allerede ansat på hospitalet ikke
skifte fra den ene funktion til den anden,
fik jeg dengang forklaret og så tog det
ene år det andet«.
Kunne du i dag, tror du, gå ud og varetage et job som rørsmed?
»Umuligt. Jeg må betragte min tid i
branchen som nogle trods alt gode år,
hvor jeg fik lært et fag og mødt nogle
gode kolleger, især husker jeg Jørgen
Brandt, der var noget inde i fagforeningen, som en fin fyr. Og det er så det: et
overstået kapitel.«

Politikeren
n interview Jan Hoby, 49 år, startede efter studentereksamen i blikkenslagerlære
i et mindre familieejet firma på Amager,
men skiftede undervejs i læretiden til
Harbo VVS på Frederiksberg og blev
udlært i 1987. Da han efter et længere
ophold i udlandet, blandt andet fire år
i Østen, i 1993 vendte tilbage til Danmark på permanent basis, fik han job
som pædagogmedhjælper på Skodsborg
Behandlings- og Observationshjem og
blev her valgt som tillidsrepræsentant
for det pædagogiske personale. Hoby
færdiggjorde i 2001 uddannelsen som
pædagog.
I 2004 blev Jan Hoby, efter nogle år
som souschef i en børneinstitution i
Ryesgade på Østerbro, valgt som faglig
sekretær i LFS (Landsforeningen for
Socialpædagoger), en fagforening under
FOA, som organiserer pædagogerne og
pædagogmedhjælperne i Københavns
kommune. Siden 2008 har han været

næstformand for foreningen og dens
11.500 medlemmer.
Jan Hoby har stort set hele sit liv været politisk engageret. I faglige sammen-

hænge har det blandt andet været i GLO
(Gymnasieelevernes Landsorganisation),
i Faglig Ungdom, i Rør og Blik Ungdom
og i PLS, de pædagogstuderendes orga-

Jan Hoby foran Vladimir Illich Ulyanov (Lenin) på sit kontor hos LFS.

nisation. Hans partiliv startede i DKU,
og fortsatte i DKP, indtil han blev ekskluderet af partiet på grund af »venstreafvigelse«. Hoby er i dag medlem af Enhedslisten og Internationale Socialister.
Jan Hoby var i sin ungdom dansk
juniormester i trespring og en talentfuld
10-kæmper for Atletikklubben Ben Hur.
Hvordan kom det sig, at du blev blikkenslager, Jan Hoby?
»Jeg tilhører den generation af politisk

Efter strejkerne i 1985 rager jeg
uklar med DKP og bliver ekskluderet af partiet. Det fører til, at
jeg kommer i »bad standing«
hos de bestemmende DKP’ere i
Rør og Blik.
aktive unge på venstrefløjen, som mente
at vejen til en forandring af verden gik
gennem arbejderklassen. Det var ved
selv at blive arbejder og søge indflydelse
i fagforeningerne, at den revolutionære
udvikling skulle skabes. Det var med
andre ord et politisk projekt, som gjorde,
at jeg blev blikkenslager. Valget af netop
den uddannelse var i øvrigt ikke bestemt
af forkærlighed til blikkenslageriet, men
af, at Rør og Blikkenslagerens Fagfore
ning af 1873 skilte sig ud fra mængden
af arbejderfagforeninger ved dengang at
være en af de rødeste og mest progressive.«
Men hvorfor blev din karriere som
blikkenslager så kort som den gjorde?
»Det var der igen politiske grunde
til. Efter strejkerne i 1985 rager jeg
uklar med DKP og bliver ekskluderet
af partiet. Det fører til, at jeg kommer
i »bad standing« hos de bestemmende
DKP’ere i Rør og Blik, og det umuliggør
mit arbejde i lærlingeorganisationen.
Min exit fra DKU og DKP bliver på den
måde også min exit fra blikkenslagerfaget. Ydermere er selvtilliden blandt
progressive arbejdere for nedadgående
efter 1985-strejkerne, Faglig Ungdom er
i opløsning og jeg kan huske, at jeg bliver
chokeret over, hvor hurtigt afpolitiserin-

gen slår igennem. Da det, der har drevet
mig til at blive blikkenslager, braser
sammen, tænker jeg, at der ikke længere
er noget at blive i faget efter. Altså, jeg
syntes, det var et fedt fag, et fag med
mange aspekter, og jeg kunne godt lide
alt det, der handlede om blikarbejdet.
Problemet var også, at de fleste arbejdspladser var små med mand, kone og
en undulat, mens der var langt mellem
de store med mange kolleger og stærke
faglige traditioner.«
Nu arbejder du så i en fagforening for
offentligt ansatte, giver det mere politisk
mening, end at satse på at rejse den traditionelle, privatansatte arbejderklasse.

»Jeg ville gerne, at tingene havde været anderledes, at det havde været muligt
at udvikle Rør og Blik til en kamporganisation, men jeg må konstatere, at pendulet er svinget. I dag er det i realiteten
de offentlige ansatte, som er førersædet i
forhold til at bedrive den stærkeste kritik
af samfundsudviklingen. Hæderkronede
fagforeninger på det private arbejdsmarked har ikke fordums styrke.«
Har du nogen anvendelse af det, du
lærte dengang som blikkenslager?
»Ja, når jeg bygger om eller hjælper
kammerater med det, så på den måde
bliver min færdigheder brugt flittigt.«
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13 svar om 2011

Nye vvs-jobs på
trapperne
Mere vedvarende energi vil
give større omsætning i vvsbranchen – og dermed også
nye jobs, mener Tekniq.
n interview Der er mange nye jobs til
vvs’erne i udsigt, hvis regeringen kommer igennem med sine energipolitiske
målsætninger. Installatørernes organisation Tekniq har regnet sig frem til, at det
vil give en meromsætning på tæt ved 5
milliarder kroner om året frem til 2020,
svarende til 11-13 procent, og at omsætningsfremgangen vil fordele sig ligeligt
mellem elektriker-og vvs-branchen.
»Vi har i analysen ikke set på, hvordan materialer og arbejdsløn hver især
bidrager til fremgangen og kan derfor
heller ikke sige, hvor mange nye arbejdspladser, der vil komme ud af det her,
men det er klart, at vi taler om en hel
del,« siger teknisk chef Christian Jarby i
Tekniq til Utætheden.
Regeringens hovedmålsætning er,
at el- og varmeforsyning i 2035 skal
være dækket 100 procent af vedvarende
energi. Midlerne til at nå målet er blandt

andet varmepumper, biomasse, solvarme
og ændringer af fjernvarmen, hvilket er
de dele af planen, som generer den største omsætningsfremgang i vvs-branchen.
Har man i vvs-branchen kvalifikationer til at påtage sig de nye opgaver?
På nogle områder, ja, på andre
forestår en del efteruddannelse, rettet
mod både installatører og montører.
Det er vigtigt, at vi kan vores kram, så
kunderne bliver tilfredse og tager de nye
energiformer til sig.
Du har sagt, at andre står på spring til
at snuppe opgaverne, hvis installatørerne
sover i timen. Hvem tænker du på?
Energiselskaberne blandt andre.
Hvornår ved vi, om der kommer realiteter ud af regeringens energiplan?
»Forhandlingerne mellem regeringen
og oppositionen pågår, så det kan bliver
hver dag, det skal være. Regeringen vil
afsætte 5,6 milliarder om året, mens
oppositionen vil nøjes med 3 milliarder.
I Tekniq går vi ind for den mest ambitiøse af de to løsninger, som står over for
hinanden,« siger Christian Jarby.

· Ja, Helle Thorning Schmidt blev ny
statsminister
· Nej, FCK nåede ikke kvartfinalen i
Champions League
· Nej, ledigheden i Rør og Blik steg
ikke
· Nej, Australien genvandt ikke VM i
cricket
· Nej, benzinprisen nåede ikke over
15 kroner
· Nej, en række københavnske byggefagsfagforeninger flyttede ikke
sammen
· Ja, Danmark kvalificerede sig til EM
i fodbold
· Nej, Brønshøj Boldklub kom ikke i
Superligaen
· Ja, Rør og Blik hentede mere end 2
mio. kr. i erstatninger
· Nej, medlemstallet i Rør og Blik steg
ikke
· Ja, det blev besluttet at bygge en
tunnel under Femern Bælt
· Ja, en dansk film blev nomineret til
en Oscar
· Nej, Birgitte Nyborg fra TV-serien
Borgen gik ikke af som statsminister
Ingen havde hverken 13 eller 12
rigtige. Blandt to besvarelser med 11
rigtige blev der trukket lod om tre
flasker god vin. Vinderen blev Benny
Wielandt fra Virum. Han er i øvrigt
studievejleder på TEC Gladsaxe.

Vinder af quizen 2011 Benny Wielandt fra
Virum.
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13 spørgsmål om 2012

Utætheden indbyder hermed sine læsere til en spådoms-quiz. Giv dit bud på
nedenstående 13 spørgsmål og se tiden an indtil januar 2013. Blandt indsendere med flest
rigtige besvarelser trækkes lod om tre flaske god vin
1) Kommer Rør og Blik i strejke ved
OK 12?
Bonusinfo: Forhandlingerne er gået i gang og
skal være afsluttet inden udgangen af februar

JA

NEJ

2 Udskrives der folketingsvalg inden
årets udgang?
Bonusinfo: Regeringen
er valgt for fire år, så der
skal gå kage i den, hvis
det allerede nu kommer
til nyvalg.

JA

NEJ

3) Klarer Danmark sig ved EM i fodbold videre fra gruppespillet?
Bonusinfo: Vi er havnet i en
svær gruppe sammen med
Tyskland, Holland og Portugal. To hold fra gruppen går
videre.

JA

NEJ

4) Falder ledigheden i Rør og Blik?
Bonusinfo: Der var 170 ledige ved udgangen
af 2011.

JA

NEJ

5) Genvælges Barack Obama som
præsident?
Bonusinfo: Valget holdes
tirsdag 6. november og
Obamas republikanske
udfordrere lader til at
være bløde i bolden, men
det betyder ikke nødvendigvis noget ved valg i
USA.

JA

NEJ

6) Går mindst et af de 17 Euro-lande
bankerot?
Bonusinfo: Hvis det skulle
gå så galt for nogen, er
Grækenland en nærliggende kandidat.

JA

NEJ

7) Vinder Vladimir Putin præsident
valget i Rusland?
Bonusinfo: Valget finder
sted i marts og Putin er
storfavorit til at vinde,
selv hvis valget går
retfærdigt for sig.

JA

NEJ

8) Bliver FCK atter dansk mester i
fodbold?
Bonusinfo: FCK fører
med fire point efter
første halvsæson, hvor
holdet dog viste svaghedstegn.

JA

NEJ

9)Vinder Caroline Wozniacki en
grand slam i 2012?
Bonusinfo: Det forudsætter, at hun sejrer i
enten Australian Open,
US Open, French Open
eller Wimbledon.

JA

NEJ

10) Tilslutter Danmark sig
Euro-pagten?
Bonusinfo: Pagten, som skal gennemtvinge
stærkere budget-disciplin i EU-landene,

forventes at ligge klar til underskrift i løbet
af marts.

JA

NEJ

11) Går endnu et dansk
pengeinstitut konkurs?
Bonusinfo: Skatteyderne får i dyre
domme lov at betale
for finanskapitalens
udskejelser, men hullerne er store og dybe, så endnu et bankkrak
er ikke udtænkeligt?

JA

NEJ

12) Vinder Danmark flere end fire
guldmedaljer ved OL i London?
Bonusinfo: Ved
OL i Beijing i
2008 blev det
til to guldmedaljer, vundet i
roning og sejlads. Også i London må vi sætte
vores lid til vandsports folkene.

JA

NEJ

13) Klarer XY 43.042 anmærkningsfrit det bilsyn, den er indkaldt til i
februar?
Bonusinfo: Bilen –
en Citron CX 2400
TRI Break fra 1987
med 155.000 km
på tælleren – tilhører Utæthedens journalist, og man må give
ham, at han passer godt på den.

JA

NEJ

Svarene sendes til Fagbladet Utætheden, Rør og
Blik, Lygten 10, 2400 NV senest 17. februar.

Navn:........................................................................................................................................................................................................................................
Adresse:...................................................................................................................................................................................................................................
Tlf.:.............................................................................................................................................................................................................................................
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Solidaritet version 2.0
På de sidste to generalforsamlinger har
vi haft nogle diskussioner, hvor ordet
»solidaritet« er indgået. Det drejede sig
blandt andet om, hvorvidt vi som fagforeningsmedlemmer har et medansvar
for at skaffe beskæftigelse til den gruppe
af nyudlærte svende som mestrene blot
stritter ud efter endt læretid.
På vores generalforsamlinger vedtager vi
udtalelser, der hudfletter regering og arbejdsgivere for ikke at tage socialt ansvar
i forhold til fagets ungdom og andre, der
af den ene eller anden grund er blevet
udstødt fra arbejdsmarkedet. Men vi
glemmer at gribe i egen barm. Hvis vi
turde bruge de generelle bestemmelser i
landspriskuranten og rørprislisten, kunne
vi uden videre indføre det såkaldte ”rummelige arbejdsmarked” på de arbejdspladser, hvor vi selv har magten - men vi
gør det ikke!
Vore rollemodeller er supersjakkene, der
bruger fagforeningens opmålere og kan
fremvise regnskaber på langt over 300 kr.
i timen. På et eller andet tidspunkt må vi
gøre op med os selv, om vores eneste vision for fagforeningen er, at en håndfuld
supersjak kan tjene næsten det dobbelte
af en almindelig servicesvend.

Hvis vi mener, at solidariteten bør spille
en større rolle i fagforeningsarbejdet, bør
det også fremgå af de udtalelser, vi
vedtager på generalforsamlingerne, og
af de kolleger, der bliver fremhævet
som rollemodeller i vores fagblad ”Utætheden”.
Bjarne Ørbekker

Gode kollega
Tak for dit læserbrev. Det er efter min
mening et godt indspark i diskussionen
om, hvad vi gør ved den store ledighed
blandt de unge nyudlærte.
Vi som fagforening prøver i størst muligt
omfang at anvise unge til de jobs, der
kommer ind over os, men desværre er
mange arbejdsgivere af den opfattelse, at
de unge kan for lidt og mangler rutine
uanset, at de selv har udlært dem.
Netop her er din opfordring til at udvise
solidaritet og ansvar for de ny udlærte på
sin plads. Vi skal være parate til at tage
unge ind i sjakkene, store som små, højt
lønnede som mere normalt lønnede, og
sørge for, at de bliver integrerede i branchen og opnår den rutine, arbejdsgiverne
efterspørger. Men fagforeningen alene
kan ikke klare opgaven.
Klubber og tillidsrepræsentanter må også

være med til at påtage sig at få indført
regler for fastholdelse af de unge efter
endt uddannelse i lokalaftaler og lignende.
Vi skal ligeledes have arbejdsgiverne til
at forstå, at også de har et ansvar. Det er
naturlov der, at de nyudlærte skal afskediges efter endt uddannelse, der er intet
til hinder for, at virksomhederne giver de
unge et halvt års beskæftigelse eller mere
efter endt uddannelse og dermed jævner
vejen for den nogle gange svære overgang
fra at være i lære til at blive svend.
Vi har et for lavt antal af lærepladser, vi
har et alt for stort frafald i vores uddannelser, og hjælper vi ikke dem, som får
sig kæmpet igennem deres læretid, til at
etablere sig i branchen, ser det rigtigt sort
ud fremover.
Så derfor: styrk solidariteten med de
nyudlærte, så også de får en chance. Har
vi ikke alle været unge engang?
Med kollegial hilsen
Bjarne G. Petersen

København

Kontingent for forbunds -og A-kasse-

Guldnåle
Guldnåle for 50 års medlemskab i 1. halvår 2012

Cpr.
021241-0861
050241-0547
061242-0645
080741-0423
090840-0461
150741-0215

Navn
Bent Gottlieb Hansen
Hugo Bjergvang
Kjeld Erik Petersen
Baldur Pedersen
Preben Mejdal
Axel Palle Jørgensen

Indm. dato
01-05-62
01-06-62
01-05-62
01-01-62
30-04-62
01-04-62

Forbunds og A-Kassemedlemmers
medlemmer pr. 1. januar 2012
samle kontingent pr. mdr.
A
A
A2
E1
F
FLEX
G
H
I
K
Udleveres
K1

Sommer
Sommer
Sommer
Sommer
Sommer
Sommer

Fuldtid med efterløn
Fuldtid
60 år efter 1-7-99 m. efterl. bevis
Flexibel efterløn
Efterløn gl. trin II
Flexydelse
Fri kontingent FB
Fængsel - dp.ret
Nedsat FB-kontingent + AK
Elever + AK
Elever - AK

Kr.

1527,00
1067,00
1067,00
627,00
357,00
242,00
930,00
600,00
611,00
465,00
595,00

K2

Elever under 30 uden efterløn

135,00

K2

Elever under 30 m. efterløn

595,00

KL

U/25 år i aktivering ½ dp.sats

414,00

L

Elever

135,00

O

Forbundsmedlemmer

597,00

O65

Arbejdende Pensionister

593,00

OU

Forbundsmedlemmer udland

597,00

VX

Pensionister
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Rør og Bliks
generalforsamling
Tirsdag den 24. april
Opstilling af kandidater
Forslag til kandidater, der ønsker valg på
generalforsamlingen tirsdag den 24. april,
skal være indleveret skriftligt til fagforeningen senest tirsdag den 13. marts med
oplysning om navn, personnummer og
hvilken post, der stilles op til.

100 ÅRS FØDSELSDAGEN
På årets første dag, søndag den 1. januar, fejrede Ove Alfred Jensen, Blik og Rørarbejderforbundets ældste medlem, sin 100 års fødselsdag. Blandt gratulanterne var
Bjarne G. Petersen, formand for Rør og Blik København, og Max Meyer, formand for
Blik og Rørarbejderforbundet. Blandt gæsterne sås tillige formanden for pensions
foreningen i Rør og Blik Finn Iwanouw.

Juletræsfesten 2011

På generalforsamlingen er der valg til
følgende poster
Sekretær A (ansvar for landspriskurant og
vvs-overenskomst)
Sekretær B (ansvar for sikkerhed og miljø)
Tre bestyrelsesmedlemmer
Revisor
To til stemmeudvalg

Se mange flere billeder på Rør og Blik Københavns Facebookside

Fotos: Lærke Enoksen
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WC World Wide (www)
Utæthedens serie om wc’er fra
alle klodens egne fortsætter

Sydafrika
Newton Johannesburg Gauteng
Urinal for hvide mænd

Opført 1911 før apartheid blev indført som officiel politik

Toilet til det hele for sorte mænd

Nedsat kontingent til ledige og syge
Arbejdsløse og sygemeldte medlemmer i kategori A, det vil sige fuldt
betalende ordinære medlemmer, kan
søge om nedsat kontingent hver gang
de uafbrudt har været ledige eller
sygemeldte i en periode på 17 uger.
For at være omfattet af ordningen
skal man have aktuelt A-medlemskab
af Rør og Blik (Kreds København) i

mindst et halvt år. Først herefter tælles de 17 uger.
Der vil rent teknisk blive tale om
en fritagelse for kredskontingent i
50 dage svarende til 550 kr. Nedsættelsen gælder fra ansøgningen er
modtaget og bevilget.
Ansøgningen skal være skriftlig
enten på nedenstående formular, der

fremover vil være i hvert nummer af
Utætheden, eller på mail til fagforeningen på kbh@blikroer.dk.
På ansøgningen skal medlemmets
navn, personnummer og startdato
for ledighed/sygeperiode fremgå. Ved
ansøgning på grund af sygdom skal
foreligge dokumentation.

Ansøgning om nedsættelse af fagforeningskontingent efter 17 ugers uafbrudt ledighed eller sygdom.
Ved ansøgning på grund af sygdom skal foreligge dokumentation.
Navn: .............................................................................................................................................................................................................
Personnummer: ...........................................................................................................................................................................................

Sendes til Rør og Blik, Lygten 10, 2400 Kbh. NV eller på mail: Kbh@blikroer.dk

✃

Startdato for ledighed eller sygeperiode: . ................................................................................................................................................
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Åbningstider

Anmeldte byggepladser
Firma
Basen A/S
Amager Sanitet/Tonny Jensen
CG Entreprise A/S

Arbejdspladsen		
Carlsbergvej 16		
Peder Lykkesvej 15-19		
Oehlenschlægersgade 22		

Arbejde
Nybyg
Renovering
Renovering

Mandag-onsdag: 8.00-16.00
Torsdag: 8.00-17.00
Fredag: 8.00-14.00
Telefon: 3583 2422

A-kassen

Anmeldte arbejdsmiljørepræsentanter
Firma			
Peter Warberg Løvgreen ApS		
Mollerup VVS ApS			

Fagforeningen

Arbejdsmiljørepræsentant
Jacob Harris Bach
Jan Høst

Mandag: 9.00-11.30
Tirsdag: 9.00-11.30 og 15.00-16.30
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00-11.30 og 15.00-16.30
Fredag: 9.00-11.30

Rådgivningen ved Annette Kappel
Mandag 08:00 – 14:30
Onsdag 08:00 – 11:00
Torsdag 08:00 – 17:00

Anmeldt tillidsrepræsentant
Peter Warberg Løvgreen ApS
Peter Brylle Nielsen

Kalender
Døde siden sidste Utætheden
121226		
280730		
180269		
050534		
240245		

Benth Møller rasmussen
Leif Andersen		
Remy Lind Andersen
Henri Enrico Hillebrandt
Steen Udsen Jensen

død den
død den
død den
død den
død den

01-12-11
02-12-11
07-12-11
08-12-11
29-11-11		

Bestyrelsesmøder
Tirsdag 06. marts
Tirsdag 17. april
Generalforsamling
Tirsdag 13. marts, sidste frist for
opstilling som kandidat til bestyrelsen i
Rør og Blik
Tirsdag 24. april kl. 17.00
TM møder
Tirsdag 20. marts

A-klubben

Efterlønsklubben

Møde hver man. kl.10.00 i
Byggefagenes Hus

Efterlønsklubben holder møde på Lygten
kl. 10.00 første mandag i hver måned,
bortset fra i juni, juli og august.
Kontaktperson: Freddy Røpke
mobil: 2445 8701

Kontakt til klubben:
arbejdslosvvs@live.dk og
mobil: 2688 2077

Pensionistklubben
Møde sidste mandag i måneden.
kl.10.00 i Byggefagenes Hus.
Formand for klubben er:
Finn Iwanouw
mobil: 2327 0890

Din gode
historie
Ring/skriv idéer og forslag
til Utætheden.
Kontakt journalist Ivan
Enoksen på 3583 2422 eller
ive@blikroer.dk

Pensionistklubben
Mandag 27. februar kl. 10: Møde med Knud
Johnsen, LO’s faglige seniorer
Mandag 26. marts kl. 10: Generalforsamling

Udgivelsesplan for
Utætheden
Rør og Bliks fagblad udkom seks gange
i 2011, og det gør det også næste år. På
grund af aftalen med forbundsbladet Blik
og Rør om samsending bliver udgivelsestidspunkterne nogle nye i år, nemlig disse:
2. februar, 2. april, 7. juni, 6. september,
4. oktober og 29. november.

Utætheden

Postbesørget blad

Id nr. 46612

Seje og glade børn til
fastelavnsfesten i 2011

Fastelavnsfest
Byggefagenes Hus, Lygten 10, 2400 NV

Søndag den 19. februar kl. 10
Fastelavnsboller, juice, kakao og kaffe
Tøndeslagning for børnene, opdelt efter alder
Mulighed for at lave masker
Præmier til de bedst udklædte
Skub af pølser, vand og øl
Billetter koster 20 kroner for både børn og voksne og kan købes på forhånd eller bestilles i fagforeningen.
Arrangementet holdes sammen med Malernes Fagforening
Fotos: Lærke Enoksen

