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helt kort

Færre konkurser
Nye tal fra Tekniq og Danmarks Statistik 
viser, at antallet af konkurser i installati-
onsbranchen er faldet med en fjerdedel 
– fra 65 konkurser i perioden januar-juni 
2010 til 48 i samme periode i år.

Korte aftaler
Korte uddannelsesaftaler for lærlinge 
vinder frem inden for bygge- og anlægs-
branchen, men dog ikke på vvs-området.  
Således viser tal fra Undervisningsmini-
steriet, at de næsten udgjorde halvdelen, 
nemlig 942 af de i alt 2065 uddannelses-
aftaler, som blev indgået i årets første 
fem måneder. 

Skære ned, det kan 
Løkke 
Regeringen er klart bedst til at skære ned 
i den offentlige sektor. Når det i stedet 
handler om at investere i sektoren, går 
det gerne galt for Løkke og Co. 

Senest er tendensen blevet dokumente-
ret med regeringens plan om at imødegå 
den stigende ledighed ved at forhøje de 
offentlige bygge- og anlægsinvesteringer 
med 12 milliarder kroner i 2009 og 2010.

En ny rapport fra de økonomiske 
vismænd viser imidlertid, at der kun er 
bygget nyt og renoveret for 5 af det 12 mil-
liarder kroner. Tilbageholdenheden har 
betydet, at der er blevet skabt 7000 færre 
job end der ville have været, hvis alle 12 
milliarder var blevet anvendt. 

Arbejdsløshed er 
livsfarlig
Arbejdsløse mænd har en dødelighed, 
der er 30-50 procent højere end gen-
nemsnittet i befolkning. De mest udsatte 
er arbejdsløse mænd i 30-40 års alderen. 

Oplysningen, som godt nok ikke er 
spritny, fremgår af en undersøgelse fra 
AKF (Anvendt Kommunal Forskning).

Arbejdspsykolog Anton Eg Andersen 
forklarer i Fagbladet 3F, hvorfor det er 
sådan. 

–Mænd skaber deres identitet gennem 
jobbet. Når de så blive arbejdsløse, lider 
de et identitetstab, og det kan let lede ud 
i en livskrise, der kan medføre depression 
og i værste fald selvmord. 

Selvmord, alkoholmisbrug og rygning 
anføres som væsentlige grunde til over-
dødeligheden bland arbejdsløse mænd. 

Arbejdsmiljøet 
taber 3-1 

Kun et af de fire mål for en forbedring af 
arbejdsmiljøet, som regeringen satte sig 
for perioden 2006-2010, er blevet nået, 
konkluderer en ny rapport fra Arbejds-
tilsynet og Arbejdsmiljørådet.

De tre mål, som ikke er nået, er disse:
20 procent reduktion i forekomsten af 

arbejdsulykker, der har ført til varigt mén 
eller længevarende sygefravær.

10 procent reduktion i sygefravær, der 
relaterer sig til muskelskeletbelastninger.

10 procent reduktion i sygefravær, der 
relaterer sig til psykisk arbejdsmiljø.

 Det eneste mål, man kom i hus med, 
handlede om, at der skulle ske en 15 
procents reduktion i antal beskæftigede, 
der arbejder i høreskadelig støj, og en 10 
procent reduktion i antallet, der er udsat 
for generende støj.  

Udlandet truer

I ny undersøgelse lavet af Dansk Byggeri 
svarer tre af fire adspurgte byggevirksom-
heder, at de føler sig truede af kriminelle 
udenlandske firmaer – firmaer, der ar-
bejder ulovligt i Danmark og snyder med 
indbetaling af skat og moms.
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Sjak på 12 mand fra L  & H Rørbyg 
laver rørarbejde på Unicefs nye ver-
denslager i Københavns Nordhavn.
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En bombe ligger og tikker under tusindvis af danske lønmodtagere. Den går af 1. 
juli næste år, når retten til dagpenge halveres fra fire til to år og antallet af timer, 
man skal have arbejdet, for at få dagpengeretten igen, bliver fordoblet, men allerede 
nu kan det forudses, at ødelæggelserne bliver omfattende.

Arbejdsløshedskassernes Samvirke har regnet på, hvad konsekvenserne af de nye 
regler ville have været, hvis de var i kraft i dag, og er nået frem til, at 20.000 løn-
modtagere i så fald var faldet ud over dagpengekanten, og at over halvdelen af dem 
kom fra LO-området. 

Det, der er udsigt til, er altså en økonomisk og social katastrofe. Der vil være 
mennesker, som, når dagpengene hører op, står uden selvstændigt forsørgelses-
grundlag. Afskåret fra at få kontanthjælp, som de er, enten fordi de har en ejerbolig, 
har en opsparing eller har en ægtefælle/samlever, som er i arbejde.

Kravet til den nye regering, som forhåbentlig kommer ud af det nært forestående 
folketingsvalg, er, at den som en af sine første gerninger aflyser det nye regelsæts 
ikrafttræden, mens den sammen med fagbevægelsen og andre gode kræfter gentæn-
ker hele indretningen af arbejdsmarkedslovgivningen. 

Til en start kan man på den historiske mødding kaste den opfattelse, som meget 
af den nuværende lovgivning hviler på, nemlig, at ledige skyr arbejdet og meget hel-
lere ville holde fri på andres regning.  

Derefter gælder det den mere praktiske indretning. Den må tage som udgangs-
punkt, at ingen skal kunne miste sine dagpenge, hvis de gør, som de skal. Det vil 
sige, står til rådighed, er aktivt arbejdssøgende og parate til at tilegne sig nye kvali-
fikationer. Hvis det ordinære arbejdsmarked så ikke står klar med et job, må det til 
gengæld være sådan, at retten til dagpenge kan genoptjenes ved andre aktiviteter og 
ved, at den enkelte får ret til at bevise sin rådighed. 

Et af problemerne ved det nuværende dagpengesystem er, at det ikke taget højde 
for, at samfundsøkonomien er præget af op- og nedture. Det forhold bør selvfølgelig 
indgå, for eksempel ved, at der i lavkonjunkturer tilføres ressourcer til geografiske 
eller faglige områder, som er særligt hårdt ramt. 

Endelig må man forvente af en regering, som siger, at den er optaget af almin-
delige menneskers ve og vel, at den tager initiativ til at få stoppet udhulingen af 
dagpengenes dækningsgrad. 

FORSIDEN
Bjarne G. Petersen, formand for  

Rør og Blik København

aflys angrebet på dagpengene
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n anmeldelse   Rune Adelvard, der først 
tog en uddannelse som medieøkonom 
og siden en som journalist, før han 
kastede sig over blikkenslageriet, træk-
ker i sin forfatterdebut på læring fra sine 
mange uddannelser. Fra journalistikken 
er det evnen til at researche og skrive, 
og fra karrieren som blikkenslager er 
det kendskabet til arbejdsmiljøet på 
byggepladserne og omkostningerne for 
dem, der lever med det – og for nogles 
vedkommende bliver syge og dør af det. 

Det er der kommet en både letlæst, 
oplysende og tankevækkende bog ud af.

Til den letlæste afdeling hører inter-
views med håndværkere, som har fået 
helbredet ødelagt af et usundt/opsliden-
de arbejdsmiljø. Nogle af interviewper-
sonerne vil sikkert være læsere af dette 
blad bekendte, ligesom deres historier 
nok også vil kalde på genkendende nik. 

Oplysende er især afsnittene om 
omfanget af ulykker og invaliderende 
sygdomme, om den historiske udvikling 
i kampen for et bedre arbejdsmiljø og 
om de muligheder og risici, som den 
såkaldte personlige medicin og nano-
medicinen åbner for.

Tankevækkende, og i nogle kredse 
givetvis også kontroversielt,  er Rune 
Adelvards forslag om, at fagbevægelsen 
skal stå for etableringen af en fond, som 
gennem bidrag (30 kroner om måneden 
fra hver af de 100.000 LO-håndværkere) 
finansierer forskning i, hvordan man hel-

breder de skader/sygdomme, som typisk 
rammer håndværkere i dette land. 

”Hvorfor halte, når man kan gå? 
Hvorfor kun forebygge på myndigheder-
nes velvilje? Hvorfor ikke dokumentere, 
forebygge og helbrede af egen kraft? 
Fagbevægelsen har i tidligere tider haft 
tradition for at skabe kooperative fir-
maer, når strategiske hensyn talte for det. 
Eksempelvis blev der bygget boliger og 
stiftet en bank, så der blev sikret ordent-
lige forhold og beskæftigelse for ansatte. 
Principielt set er der altså intet, som med 
historiens øjne taler mod, at fagbevægel-
sen stifter en fond til forskning og hel-
bredelse af erhvervssygdomme”, skriver 
Rune Adelvard.

Letlæst, oplysende, 
tankevækkende og gratis
Forhenværende formand for Røg og Blik Ungdom springer ud som forfatter. Det sker 
med bogen ’Det halte arbejdsmiljø’, som kan downloades kvit og frit fra hjemmesiden 
www.fagligsundhedsfondjatak.dk. 

Fagbevægelsen har i tidligere 
tider haft tradition for at skabe 
kooperative firmaer, når strate-
giske hensyn talte for det. 
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n fagforeningen  Til at varetage de funk-
tioner, som Kjeld Albretsen efterlod sig 
ved sin pludselig afgang som kasserer, 
har Rør og Blik hyret Lene Houe fra 
BJMF, Bygge-, Jord og Miljøarbejdernes 
Fagforening under 3F. 

Aftalen med Lene Houe er, at hun 
indtil videre forbliver ansat hos BJMF, 
men udlånes til Rør og Blik, som betaler 
hendes sædvanlige løn. En egentlig 
fastansættelse forudsætter, at der træffes 

beslutning om at ændre Rør og Bliks 
love, så posten som kasserer ikke mere 
er en politisk post.

Lene Houe er af uddannelse merko-
nom i revision og arbejdede i en årrække 
på Land og Folk, inden hun kom til 
Murerarbejdsmændenes Fagforening 
i Wesselsgade som kasserer. Da denne 
fagforening indgik samarbejde med 
murerne om fælles a-kasse og flyttede til 
Byggefagenes Hus på Lygten 18, fulgte 

Lene Houe med og tog, ud over at passe 
sit kassererarbejde, også del i sagsbe-
handlingen i a-kassen. 

Siden murerarbejdsmændenes – og 
murernes - sammenlægning med 3F i 
2006 har Lene Houe arbejdet som bog-
holder i BJMF. 

Rør og Blik står uden kasserer
n fagforeningen   Kjeld Albretsen, der blev 
nyvalgt som kasserer på generalforsam-
lingen 12. april i år som afløser for Peter 
Jensen, har trukket sig fra posten. Han 
havde sin sidste arbejdsdag i Rør og Blik 
29. juni og var således fagforeningens 
kasserer i blot 78 dage. 

Kjeld Albretsen har som begrundelse 
for sin beslutning om at trække sig givet, 
at arbejdets omfang og kompleksitet var 
en for stor mundfuld for ham. 

Bestyrelsen har beklaget, men taget 
Kjeld Albretsens beslutning til efterret-
ning og besluttet at tage under overvej-
selse, om posten som politisk valgt kas-
serer skal nedlægges. Det kræver, at to på 
hinanden følgende generalforsamlinger 

– første gang oktober i år og anden gang 
april næste år – siger god for ændringen.   

Indtil det er afklaret, om der er 
tilslutning til forslaget, ansættes et 
professionelt talmenneske til at tage sig 
af den tekniske side af kassererarbejdet, 
mens det politiske ansvar, herunder også 
ansvaret for Rør og Bliks del af den fælles 
A-kasse med Malernes Fagforening for 
Storkøbenhavn, fordeles mellem de tilba-
geværende medlemmer af Daglig Ledelse 
i Rør og Blik.

Kjeld Albretsen er, efter at være 
stoppet som kasserer, startet i sit gamle 
firma, Christoffersen og Knudsen.

Talkyndig tager over

’Mågge’ er gået 

Mogens ’Mågge’ Johansen, der før-
ste gang blev valgt til Rør og Bliks 
bestyrelse på generalforsamlingen 
i april 2009, har forladt bestyrel-
sen, er stoppet som tillidsmand for 
kollegerne i YIT og har meldt sig 
ud af fagforening og forbund.

Årsagen er, at han er blevet 
værkstedsmand hos YIT og i den 
forbindelse er overgået til funktio-
næransættelse.
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Rør og Blik og fire andre 
københavnske LO-
fagforeningers planer om at 
flytte sammen ser ikke ud til 
at blive til noget. 

n fagforeningen   I hvert fald ikke i den 
bygning på Carlsberg grunden, man har 
haft kig på.
Årsagen er, at Metal Hovedstaden i 11. 
time har meddelt, at stedet alligevel ikke 
passer dem.

Fredag den 27. maj holdt de fem fag-
foreninger bag projekt bofællesskab in-
formantionsmøde for deres i alt omkring 
150 valgte og ansatte. Da mødet var forbi 
efter tre timer, herskede der hos de fleste 
af deltagerne ikke den store tvivl om, at 
bofællesskabet ville blive til noget, og at 
det ville få hjemme i Smykkeskrinet, en 
bygning på Carlsberg grunden, hvor øl 
tidligere lå til gæring og lagring, inden 
det skulle tappes på grønne flasker.

Formodningen byggede nok især på, 
at formændene for de fem involverede 
fagforeninger  – Bjarne G. Petersen fra 
Rør og Blik, Bo Rosschou fra Malernes 
Fagforening Storkøbenhavn, Henrik Lip-

pert fra 3F/BJMF, Per Olsen fra Dansk 
El-Forbund København og René Nielsen 
fra Metal Hovedstaden var så klare i 
mælet. Alle gav udtryk for, at de syntes, 
at bofællesskabet var en oplagt god ide, 
og at man efter lang tids afsøgning af 
mulighederne også syntes at havde fun-
det det rette sted. 

Det havde man åbenbart alligevel 
ikke. Mindre end en uge efter infor-
mationsmødet kom den overraskende 
melding fra Metal Hovedstaden, at man 
herfra godt nok stadigvæk var med på 

ideen om bofællesskabet, men at man 
af flere grunde ikke ville være med på 
Carlsberg-løsningen. 

Konsekvensen af Metal Hovedstadens 
afvisning er, at bofællesskabet, hvis det 
ellers bliver til noget, nok ikke kommer 
til at bo i Smykkeskrinet på Carlsberg 
grunden på Ydre Vesterbro.  Metal er 
med sine 18.000 medlemmer den største 
fagforening i fællesskabet, og uden dens 
deltagelse kan projektet på Carlsberg 
grunden ikke hænge økonomisk sam-
men.  

n retten er sat  Retten i Glostrup afgjorde 
24. juni, at blikkenslager Ivan Rønne Pe-
tersen var blevet behandlet efter bogen, 
da han i 2010 måtte sige farvel til det in-
validitetstillæg på 2555 skattefrie kroner 
om måneden, som han havde fået, siden 
han i 1998 fik tilkendt førtidspension på 
grund af en arbejdsskade.

Ivan Rønne Petersens påstand i 
sagen mod Statsforvaltningen i Region 
Hovedstaden og hans bopælskom-
mune Gladsaxe var, at han var udsat for 
aldersdiskrimination, da han i juni 2010 
mistede tillægget som følge af, at han på 

det tidspunkt fyldte 67 år og overgik til 
folkepension. 

”At jeg – og i øvrigt også min kone 
Heidi – mister en helbredsbetinget 
ydelse ene og alene, fordi vi har nået en 
bestemt alder, og ikke fordi vores hel-
bred er blevet bedre, kender jeg kun et 
ord for, og det ord er aldersdiskrimina-
tion, siger Ivan Rønne Petersen, som har 
anket afgørelsen fra retten i Glostrup og 
er parat til at gå helt til EU-domstolen, 
hvis det skal være.

I første omgang går sagen dog videre 
i det danske retsvæsen.  

Bofællesskab på vaklende pæle

Ivan tabte 1. runde,  
men giver ikke op
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n fagforeningen  ”De seneste års van-
skeligheder med at få resultater ud af 
forhandlingerne på den enkelte ar-
bejdsplads har, fornemmer jeg, skabt en 
forventning hos medlemmerne om, at 
der denne gang kommer så meget mere 
ud af de centrale forhandlinger om ny 
overenskomst, at det kan rette op på 
tingene. Den forventning gør arbejdsgi-
verne klogt i at tage meget alvorlig, siger 
formanden for Rør og Blik København 
Bjarne G. Petersen, der i modsat fald 
tror, at det bliver mere end almindeligt 
svært at nå et resultat, som medlem-
merne vil acceptere. 

Blandt Rør og Bliks egne forslag til 
overenskomstforbedringer findes en del 
gengangere, altså krav, som fagforenin-
gen tidligere stillet, men ikke er kommet 
igennem med. 

Det er blandt andet tilfældet med 
forslaget om, at udlån af en medarbejder 
fra en virksomhed til en anden skal være 
aftalt med medarbejderen, ligesom til-
lidsmændene i de berørte virksomheder 
skal orienteres.

Det gælder også forslagene om, at 
tillidsmændene skal have adgang til at 
deltage i alle lønforhandlinger i virk-
somheden, også de individuelle, og at 
udenlandske statsborgere, som arbejder 
inden for overenskomstens område, 
skal gennemgå en introduktion til den 
danske arbejdsmarkedsmodel, herunder 
grundlæggende sikkerhedsregler på 
arbejdspladserne.

Desuden indeholder udspillet forslag 
om en højere minimalløn og forhøjelse 

af satserne for zonepenge, søgnehellig-
dag, forskudt arbejdstid, udkald, rådig-
hedvagt og overarbejde.

Et andet forslag går på, at medarbej-
derne opnår fulde rettigheder efter tre 
måneders ansættelse, i stedet for som nu 
efter enten seks eller ni måneder.  Opsi-
gelsesreglerne foreslås ændret, så varslet 
på 10 dage efter ni måneders ansættelse 
erstattes af en kontant fratrædelsesgodt-
gørelse, sådan som det kendes fra DS-
overenskomsten. Godtgørelsen træder 
i kraft efter tre måneders ansættelse og 
når sin maksimale størrelse, når en med-
arbejder, der er fyldt 50 år, bliver fyret 
efter 12 års ansættelse. 

Blandt de nye forslag, som Rør og 
Blik spiller ud med, handler et om, at der 
i overenskomsten indføres en bestem-
melse om, at tillidsmanden ved påtænkte 
skiftlige advarsler og forestående afskedi-
gelser skal holdes skriftligt orienteret og 
have påtaleret ved eventuelle urimelig-
heder. 

”Vi har ikke stillet forslag om, at 
arbejdsgiverne skal overholde indgående 
aftaler, selv om det var fristende at gøre 
det, for hvor ville det dog gøre mange 
ting lettere for medlemmerne, hvis 
vores modpart ikke hele tiden prøvede 
art smyge sig ud om, siger Bjarne G. 
Petersen. 

lægger fra landOK 12
Rør og Blik København 
byder ind med 76 forslag til 
den pakke af krav, som Blik- 
og Rørarbejderforbundet 
tager med sig til 

Tillidsmændene skal have adgang til at deltage i alle lønforhandlinger i 
virksomheden, også de individuelle
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UNICEF – FN’s humanitære 
børneorganisation – får 
opført topmoderne 
verdenslager i Nordhavnen.  

n reportage   Sjak fra L & H Rørbyg står 
for rørarbejdet, herunder blandt andet et 
40 kilometer langt sprinkleranlæg. En del 
af sprinklerne monteres i 24 meters højde

Hurtig hjælp er dobbelt hjælp, når 
katastrofen rammer. Derfor og fordi bør-
nene ofte er de mest udsatte i katastrofe-
situationer, skal UNICEF kunne reagere 
hurtigt og effektivt. Det er 12 københavn-
ske rørlæggere med til at sikre, at UNI-
CEF bliver endnu bedre til i fremtiden.

De 12 er ansat hos L & H Rørbyg og 
er i gang med at trække rør i det, der om 
et halvt års tid skal tjene som UNICEFs 
nye verdenslager.  Det erstatter et mindre 
og teknologisk set også mindre avanceret 
lager, UNICEF har på Marmormolen – et 
lukket område i Frihavnen, som nu åbnes 
for offentligheden og kommer til blandt 
andet at rumme den såkaldte FN by. 

Navnet ’verdenslager’ signalerer store 

dimensioner, og det er der også tale om 
her. Ud over værksteds-, garage-, portner- 
og administrationsbygninger rummer 
projektet et 9100 kvadratmeter stort høj-
teknologisk, robotstyret lager, bestående 
af 24 meter høje reoler med plads til ikke 
under 36 000 stk. EUR/US paller. Og af 
et 12.000 kvadratmeter stort og ni meter 
højt konventionelt lager, der skal rumme 
sektioner for modtagelse, pakning og 
forsendelse.  

Bygherre på projektet er By & Havn 
og totalentreprenøren Pihl & Søn. Rør-
entreprisen er gået til Kemp og Lauritsen, 
som har givet opgaven videre til datter-
selskabet L & H Rørbyg. I øvrigt et det et 
tysk firma, SSI Schäfer A/S, som står bag 
de rent ud sagt imponerende reolanlæg 
og maskinparken i højlageret. 

Efter tidsplanen skal det nye verdensla-
ger afleveres til By og Havn 1. januar, 
hvorefter det udlejes til Udenrigsministe-

Rørlæggere i god sags tjeneste

Akkordholder og sjakformand Martin Cortsen (tv) sammen med sin ’næstkommanderende’  Klaus 
Stellmann.  
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riet, som derpå fremlejer det til UNICEF.  
Martin Cortsen, der er formand for 

sjakket fra L & H Rørbyg, tvivler på, at 
tidsplanen kommer til at holde.

”Oprindelig var tanken at montere 
sprinklerrørene på reolsektionerne, mens 
de endnu ikke var samlede og stod på 
jorden. Det kunne ikke lade sig gøre. 
Dernæst var planen, at arbejdet skulle 
udføres fra lift og sele, men det nedlagde 
Arbejdstilsynet forbud mod. Løsningen 
er nu blevet, at der opstilles stilladser, 
og det er sikkert en okay løsning, men 
der er gået lang tid med at finde frem til 

den,” påpeger Martin Cortsen.
Spurgt, om det for ham og de andre 

medlemmer af sjakket betyder noget, at 
det ikke er et hvilket som helst kommer-
cielt projekt, de er involveret i, men ét, 
som skal blive til gavn for verdens børn, 
svarer Martin Cortsen, at det ikke er no-
get, han sådan til daglig går og tænker på. 

”Det, jeg først og fremmest tænker på, 
er, hvordan vi skal løse opgaven bedst 

muligt, og hvad vores indtjening ender 
med at blive, men det er da, når man tæn-
ker efter, et sympatisk projekt, vi er i gang 
med her,” siger Martin Cortsen.

Hvordan med indtjeningen i øvrigt?
”Vi er på opmåling, så det ved vi først 

noget sikkert om, når vi er ved vejs ende, 
men Karsten Pedersen fra Rør og Blik 
København, som måler op for os, siger, at 
det ser fornuftigt ud.” 

10 af sjakkets 12 medlemmer samlet til formiddagskaffe i det fri. Fra venstre: Klaus Stellmann, Janik Worm, Lars Christiansen, Jesper Larsen, Martin Cort-
sen, Brian Lynge, Jesper Frølund, Henrik Mortensen, Martin Poulsen og Kim Andersen.

Det er da, når man tænker 
efter, et sympatisk projekt, vi 
er i gang med her, siger Martin 
Cortsen.
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n arbejdsløs  Hvis du som arbejdsløs 
af dit Jobcenter bliver udliciteret til 
en såkaldt anden aktør, risikerer du 
at falde i kløerne på private firmaer, 
som er med til at finansierer den gule 
fagbevægelsen. Ønsker du ikke at havne 
i den situation, skal du undgå firmaerne 
Job Vision eller Job.dk, der begge er 
datterselskaber i Kristelig Fagbevægelse 
Koncernen, men som de københavnske 
jobcentre ikke desto mindre benytter 
sig af. 

Om du kan undgå det, afhænger i 
første omgang af din timing.

Inden for de første fem dage, efter at 
du har modtaget besked fra jobcenteret 
om, at du er udliciteret, er der frit valg 
mellem aktørerne.  Reagerer du deri-
mod senere end fem dage efter, hænger 
du på den aktør, Jobcenteret har henvist 
dig til. 

Det gælder ifølge juridisk chef i 
Arbejdsløshedskassernes Samvirker 
Ingmar Jørgensen også, når aktøren er 
Job Vision eller Job.dk..  

”Det er næppe nok at sige, at man, 
dengang valget stod, ikke vidste, at 
firmaerne var ejet af den kristelige fag-
bevægelse, og at man af moralske og/el-
ler politiske grunde derfor ikke vil have 
med dem at gøre. Min vurdering er, at 

uvidenhed ikke tæller som begrundelse 
for overflytning til en ny aktør, når 
ellers firmaet leverer den ydelse, det er 
blevet bedt om.  Gør den det ikke, eller 
kan den ledige påvise konkrete årsager, 

og det kan for så vidt godt være dårlig 
kemi mellem en selv og en konsulent, 
til, at det ikke fungerer, kan flytning 
til et andet firma godt komme på tale, 
siger Ingmar Jørgensen.

Pas på: De gule ligger på lur

Inden for de første fem dage, 
efter at du har modtaget besked 
fra jobcenteret om, at du er ud-
liciteret, er der frit valg mellem 
aktørerne. 

Din historie i Utætheden
Har du en haft en oplevelse, som dine kollegaer kan blive klog 
på eller have glæde af at læse om!
Kontakt journalist Ivan Enoksen på Tlf.: 3583 2422 eller ive@blikroer.dk
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Kort nyt

Ifølge lovenes paragraf 6 skal fagforeningen senest seks uger før generalforsamling have modtaget oplysnin-
ger om, hvem der stiller op som kandidater til de poster, som er på valg. 
Det drejer sig på generalforsamlingen i oktober om følgende poster:
 · Formand
 · Sekretær (ansvar for rørprislisten)
 · Tre bestyrelsesmedlemmer 
 · En revisor
 · To til stemmeudvalg samt suppleanter
 · En fanebærer

da generalforsamlingen finder sted tirsdag den 25. oktober, skal fagforeningen senest tirsdag den 13. 
september have modtaget oplysninger din eventuelle kandidatur.

Opstilling af kandidater til bestyrelsen

Antallet af ledige er faldet i 
sommerens løb. I uge 30 (25.-
31. juli) var 211 medlemmer 
af Rør og Blik København på 
dagpenge, hvilket er det laveste 
antal i år. Det højeste blev nået 
i uge 11 (14.-20. marts), da 407 
medlemmer stod uden arbejde.

Bjarne G. Petersen, formand 
for Rør og Blik, er tilfreds med 
udviklingen, men er i tvivl om, 
hvor solidt den er funderet.

”Vi har på det seneste mærket 
øget efterspørgsel, men om 
den hænger sammen med, 
at firmaerne i krisens løb har 
skåret bemandingen helt ind 
til benet, og derfor nu står og 
mangler ferieafløsere, eller om 

der er tale om, at den såkaldte 
BoligJobplan er begyndt at 
virke, kan kun fremtiden vise, 
siger han.

BoligJobplanen indebærer, 
at private kan få skattefradrag 
for hjælp og istandsættelser i 
hjemmet – både ude og inde. 
Skattefradraget er på 1/3 af løn-
udgiften, dog maksimalt 15.000 
kroner om året pr. person over 
18 år. Ordningen trådte i kraft 1. 
juni og gælder til og med 2013.

Hos Tekniq regner man med, 
at den nye boligfradragsord-
ning vil kunne give op mod 
2000 nye jobs inden for el- og 
vvs-branchen.   

Flere er kommet i arbejde

ensom cykel 
søger ejer
 
Jeg har ikke helt styr på, hvor længe jeg har stået her, 
men jeg mener, at det er i omegnen af to måneder, 
men jeg har hørt folk tale om, at jeg har været her 
siden 1. maj festen. Så længe er det i hvert fald, at jeg er 
blevet træt af at stå ubenyttet hen, så kære ejer, please 
kom og hent mig hjem.
 
Hvis du skulle have glemt mine særlige kendetegn eller 
bare ikke kan huske, hvor du har efterladt mig: Jeg har 
foran monteret en grøn mælkekasse af den slags, som 
ofte ses på Puck Maxi knallerter, og jeg står i gården 
bag Byggefagenes Hus på Lygten 10, 2400 NV.
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Kort nyt

Pensionist foreningens Rør og Blik København

Program for 2. halvår 2011

Mandag 29. august kl. 10.00 på Lygten
Mød Hans Jensen, tidligere forbundsfor-
mand og LO formand.
Indskrivning til turen til Christiania. 

Onsdag den 21. september
Besøg på Christiania. Mødested ved 
hovedindgangen kl. 09.45.

Mandag den 26. september kl. 10.00 
på Lygten
Møde med rørsekretær John Antonsen, 
Rør og Blik.
Indskrivning til turen til LO skolen i 
Helsingør.

Onsdag den 19. oktober
Tur til LO Skolen – med rundvisning og 
frokost. Afgang fra Lygten 10 kl. 09.30. 

Mandag 31. oktober kl. 10.00 
på Lygten 
Tidligere forbundsformand for Metal 
Georg Poulsen causerer. 
Indskrivning til besøg på Politimuseet.

Torsdag den 17. november 
Besøg på Politimuseet. Mødested og -tid: 
Fælledvej 20, København N, kl. 10.00.

Mandag 28. november kl. 10.00
Henrik W. Petersen, næstformand for 
Blik- og Rørarbejderforbund, kommer 
på besøg.
Indskrivning til julefrokosten.

Onsdag 7. december kl.12.00 på Lygten
Julefrokost. 

Pris for deltagelse i udflugter: 150 
kroner. 
Husk også: Sidste mandag i hver må-
ned kl. 10.00 medlemsmøde på Lygten 
10. Indmelding i Pensionistforeningen 
kan ske her.  

Pensionister på Ravelinen
Pensionsforeningens skovtur, igen i år henlagt til den 
bierstube-agtige Restaurant Ravelinen på Chritians-
havn, blev nok en gang en stor succes. 250 havde 
medlt sig til, 242 af dem dukkede op, maden var god, 
betjeningen professionel og venlig, musikken danse-
venlig og vejret – i forhold til så meget andet denne 
sommer – ret fint. 
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Læserbreve

Arbejdsløse og sygemeldte medlem-
mer 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 tæl-
les de 17 uger.

Der vil rent teknisk blive tale om 
en fritagelse for kredskontingent i 52 
dage svarende til 550 kr. og nedsæt-
telsen 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 fagfor-
eningen 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.

a-klubben takker

En kæmpe tak til alle , som har  
doneret et flot beløb til vores slunkne kasse  
siden sidst.

Det drejer sig om rør-klubberne i :
Henrik Skov VVS 1000 kr.
Glenco/VSS kreds 10  2500 kr.
Wicotec 500 kr.
SIF gruppen 500 kr.
Andersen & Heegård 2000 kr.

a-klub arbejde er bl.a:
Ugentlige møder med arbejdsløse kolleger, sociale ar-
rangementer, byggepladsbesøg, fællesmøder med andre 
A-klubber, diverse aktioner, debatmøder med politikere, 
hvor vi prøver at sætte fokus på de arbejdsløses situation . 
og meget andet.

Det er ikke sjovt at være arbejdsløs: Derfor prøver vi at 
gøre en forskel.

Husk…du kan blive den næste i vores rækker!!!!

Guldnåle
Guldnåle for  50 års medlemskab i 2. halvår 2011

Født navn  Indmeldt   
 
01.10. 1941 Poul Jørgensen  07.10. 1961
15.05. 1940 Flemming Raahuge Thomsen 31.08. 1961
17.12. 1941 Hans Flemming Olsen 01.07. 1961
22.11. 1941 Max Brandt-Hansen 01.09. 1961
23.04. 1940 Henning Larsen 01.11. 1961
25.01. 1942 Henry Albert Stripp 14.11. 1961
28.06. 1941 Jørn Lüders 02.09. 1961

Nedsat kontingent til ledige og syge

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

Personnummer:  ..........................................................................................................................................................................................

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

Sendes til Rør og Blik, Lygten 10, 2400 Kbh. NV eller på mail: Kbh@blikroer.dk
 ✃
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Bolivia
Incahuasi island
Uyuni Salt Flats 
Altiplano Boliviano

Denne ”ø” er, som taget direkte ud 
af et surrealistisk maleri, dækket 
af gigantiske kaktusser midt i en 
forbløffende 12.000 km2 saltørken.  
På den fjerntliggende bolivianske 
højslette er ting ofte lavet af de 
materialer, der er tilgængelige. 
Dette toilet blev udskåret af stam-
men af en tørret kaktus, der udover 
salt er det eneste rigelige materiale 
i området. For komfortens skyld er 
alle nålene fjernet. ”Toilettet” står 
ovenpå et gravet hul i jorden ved en 
vandresti, der går rundt om øen.   

Hong Kong
3D-Gold store
28 Man Lok Street
Kowloon

Alt hvad der glitrer, er af guld i dette 
imponerende badeværelse, der har sit 
udspring i et Lenin-citat.  
En juveler fra Hong Kong opfattede den 
marxistiske leder bogstaveligt, da han 
sagde, at toiletter burde være lavet af 
guld for at minde verden om kapitalis-
mens krigsførelses spild. Dette 3.500.000 
dollars (19.146.750 kr.) badeværelse er, 
som anført i Guinness rekordbog, plane-
tens dyreste. Inventar, vaske, armaturer, 
toiletbørster og toiletpapirholdere er alt 
sammen af guld. De skinnende gulve er 
lavet af forstenet træ med indlagt guld, 
og loftet er besat med ædelstene. Kron-
juvelerne i dette udsøgte badeværelse er 
de to toiletter i 24-karats massivt guld.  

Belgien 
Square Maurice Raindorf
Dieweg
Uccle
Bruxelles 

Dette mønttoilet i retrostil fungerer 
også som en plakatsøjle. Det er et 
eksempel på et af Europas relativt 
nylige forsøg på at kompensere for 
den generelle mangel på offentlige 
toiletter i storbyer. Inden i søjlen er 
toilettet udstyret med et selvren-
sende sæde. Bogorme advares � en 
mønt køber dig 15 minutter, deref-
ter åbner dørene automatisk.  

”Det må være noget for Utæthedens læsere”, sagde fruen, da hun 
kom ud fra en lille baggårdsboglade på High Street Kensington 
i London og fremviste ’Toilets of the World’, en bog i tekst og 
billeder om, hvordan man verden over  indrettet sig, når det for 
mennesker dagligt fornødne skal klares.
 

Her nogle eksempler fra bogen, som to canadiere, journalisten 
Morna E. Gregory og fotografen Sian James, står bag. Flere eksem-
pler følger i kommende numre af Utætheden. ’Toilets of the World’ 
er på 256 siden, indeholder 140 farvefofografier og kan købes on 
line på www.merrelpublishers.com. Prisen er på 6,95 engelske 
pung, rundt regner 50 kroner. Er rent røverkøb.

WC World Wide (www)



 UTÆTHEDEN  aUgUsT 20011 15

Åbningstider

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

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

A-klubben 
Møde hver man. kl.10.00 i Byggefagenes Hus

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

kalender

Bestyrelsesmøder
Tirsdag den 13. september
Tirsdag den 11.  oktober

Tillidsmandsmøde
Tirsdag den 13. september

Generalforsamling
Tirsdag den 25. oktober 

Anmeldte arbejdsmiljørepræsentanter 

Firma                                                                        arbejdsmiljørepræsentant
L&H Rørbyg A/S Frank Rasmussen (Ekstern)
Bravida Allan Bøckel (Ekstern)
Henriksen & Jørgensen A/S Jan Kristensson
Zoologisk Have Jens Harly Hansen
L&H Rørbyg A/S Torben Lamborg
Zoologisk Have i København Jens Harly Hansen

Anmeldte byggepladser 

Firma arbejdspladsen arbejde
Gladsaxe Tag- og VVS Flintemarken 57 Udskiftning af 
  vandmålere
Christoffersen & Knudsen Frederikssundsvej 281-299 Udskiftning af 
  varmeanlæg
John A. Hansen Det Kongelige Teater Tagarbejde – Zink
GL VVS Omøgade 5 Nybyg
Y I T A/S Glostrup Amtssygehus Renovering
Basen A/S Guldborgvej 20 Nybyg
GK Danmark Jernholmen 1-27 Kølerør
Christoffersen & Knudsen Gadekæret/Spolestræde 75 Renovering
Bravida Edvard Thomsens Vej Sprinkler
Bravida Njalsgade 80 (Kbh. Universitet) Sprinkler
L&H Rørbyg A/S Søndergårds Allé 100 Nybyg
Bøgelund VVS Vodroffsvej 53 A-C Renovering
DTEK A/S Amalieparken Nybyg
CG Entreprise Frejasgade 9 Renovering 
  varmecentral
DTEK A/S Smedelundsgade 29-35 Nybyg

døde siden sidste utætheden 10. maj 2011

Anmeldte tillidsrepræsentanter

Rasmus T. Svensson
Rebo VVS A/S

Michael Gunnar 
Hansen
Engelgaar VVS 

Lars Mouritzen 
Christoffersen & 
Knudsen 

150633 Eli Wagner død den 12-06-11
290332 Preben Lynge Madsen død den 01-07-11
080616 Frode Folmer Pedersen død den 06-07-11
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Filminstruktøren Bille Augusts 
500 kvadratmeter store og 
21 millioner kroner dyre 
pragtvilla er blevet sat i stand 
af underbetalt udenlandsk 
arbejdskraft.

n løndumping  Det er ved at være længe 
siden, at offentligheden har hørt nyt fra 
Bille August, ophavsmand til blandt andet 
filmatiseringerne af Martin Anderen 
Nexøs ’Pelle Erobreren’ og Isabel Allendes 
’Åndernes Hus’ og for førstnævnte mod-
tager af en Oscar for bedste ikke-ameri-
kanske film. Hans seneste frembringelse, 
filmen ’Farvel Bafana’ om den sydsafri-
kanske frihedshelt Nelson Mandela, kom 
i 2007.

Fire års stilhed om den 62 årige Bille 
August er nu bragt til ophør.

  Manden, der på grund af sine films 
karakter har fået ry for at være en social 
bevidst kunstner, har i stedet indskrevet 
sig i rækken af velhavere i Københavns 
nordlige forstæder, som bruger uden-
landsk og underbetalt arbejdskraft, når 
hytten skal shines. I Bille Augusts tilfælde 
drejer det sig om en 21 millioner kroner 
dyr og, løst anslået, 500 kvadratmeter 
stor pragtvilla på Onsgårdsvej i Hellerup, 
sidste hus på venstre hånd inden Svane-
møllebugten og med direkte adgang til 
strand og badebro. Ret meget federe bliver 
det ikke.

Hvem, der har svært ved at se det fede i 
situationen omkring villaen på Onsgårds-
vej, var de 35 arbejdsløse håndværkere 
fra A-klubberne i Rør og Blik, Malernes 
Fagforening og BJMF, som fra morgen-

stunden den 27. juni havde taget opstil-
ling foran villaen for at demonstrerede 
mod Bille Augusts snyderi,  uagtet at han 
var blevet gjort opmærksom på, at han 
havde gang i noget snavs.

”Det er horribelt,” sagde de demons-
strerendes talsmand, formand Henrik 
Lippert fra BJMF, ”at det kan blive ved. 
Forklaringen om, at han ikke ved noget 
om byggeri og underbetalt arbejdskraft, 
holder ikke. Realiteterne er, at der ikke 
bliver betalt skat af det arbejde, der fore-
går inde hos August. Dermed går staten 
glip af indtægter, og der er jo paradoksalt,  
når Bille Augusr får støtte til sine film.”

 Hvad Bille August foretog sig denne 
smukke mandag morgen vides ikke. Hver-
ken han eller hans illegitime arbejdskraft 
var nogen steder at se, hverken ude eller 
inde. Her var tale om et Åndernes Hus fra 
den virkelige verden. 

Åndernes Hus


