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Forsiden
Tage Christensen, 70 år, aktiv
blikkenslager og indstillet på at
fortsætte. Bare ikke på fuld tid.
Foto: Brian Berg/Monsun
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Efter en sommer, som målt på solskinstimer begyndte strålende men derefter
slog om i en deprimerende omgang regn og rusk, må vi høje lyse danskere have
gjort os fortjent til et flot efterår.
Og vejrmæssigt kan det da også godt være, at der venter os dejlige efterårsdage med behagelige temperaturer, lavtstående sol, næsten vindstille, lidt dis i
luften og en flora klædt i de flotteste gyldne farver. Ingen kan vide det, ikke en
gang meteorologerne, men skulle det ske, at vi fik en Indian Summer, så husk at
nyde den.
Sådan som efterårets politiske dagsorden tager sig ud, kan det være det eneste, der bliver at glæde sig over.
På statsminister Lars Løkke Rasmussens to do liste, når han første tirsdag
i oktober åbner folketingsåret, står blandt andet en hurtigere forhøjelse af
pensionsalderen. Forhøjelsen, som for dagens unge betyder, at de må vente med
at gå på pension til de er 75½ år, er allerede besluttet. Det, der lægges op til, er
en fremrykning af tidspunktet for ikrafttræden fra 2030 til 2025, altså om ni i
stedet for 14 år.
Forude venter desuden en grim kamp mellem mørke kræfter. På den ene
side Liberal Alliance, som vil have topskatten sat ned, og på den anden Dansk
Folkeparti, som vil have vores landegrænser lukket og gjort tilværelsen for
flygtninge ud over al anstændighed utålelig.
Om topskattelettelse er der vel kun at sige, at de ensidigt er til gavn for de
rigeste i et Danmark, som år for år blive mere skævvredet med hensyn til folks
levevilkår, mens Dansk Folkeparti med endnu en omgang flygtninge-bashing
forsøger at undgå at blive overhalet af højrefløjs-konkurrenten i Danskernes
Parti. Et nydannet parti, som spås gode chancer for at komme i Folketinget ved
næste valg.
Nævnes skal det også, at Folketinget i løbet af efteråret skal behandle frihandelsaftalerne TTIP (mellem EU og USA) og CETA (mellem EU og CANDA).
Det særlige ved aftalerne er, at kapitalinteresser med dem i hånden kan hente
eksorbitant store erstatninger ved internationale domstole, hvis vi i Danmark
ad demokratisk vej har vedtaget love, som kapitalen kan overbevise domstolen
om er gået ud over dens profitter.
Skal vi underkaste os et sådant regime? Spørgsmålet er for vigtig til at blive
overladt alene til politikerne. Derfor er Rør og Blik blandt de fagforeninger og
græsrødder, der kræver sagen sendt til folkeafstemning.
Rør og Blik mener tillige, at beslutningen om at fremrykke forhøjelsen af
pensionsalderen ikke kan stå alene. Der må et system til, der tager hånd om
dem, som ikke kan stå distancen. Blandt andet skal det tage højde for, at mange
håndværkere har startet deres arbejdsliv som 16-17-årige i et oven i købet fysisk
slidsomt erhverv. Det kunne være en vvs’er.
Bjarne G. Petersen, formand for
Rør og Blik København

Det er pengene der driver værket
Tage Christensen er en sjældenhed. Han insisterer på som københavnsk blikkenslager kun at
bære hvidt arbejdstøj. Arbejder gør han stadigvæk, selv om han allerede for fem år siden havde
alderen til at kunne trække sig tilbage. Problemet var, at hans økonomi ikke rakte til det.

Manden i hvidt
Journalisten når rettidigt frem til møde-

Foto: Brian Berg/Monsun

n pension 30. juli faldt i år på en lørdag.
Det var heldigt for blikkenslager Tage
Christensen, for det betød, at han ikke
skulle på arbejde, men kunne iføre sig
det pæne tøj og lade sig fejre i anledning
af sin 70 års fødselsdag.
Tage Christensen er arbejdende
pensionist. En af 24 af slagsen i Rør
og Blik København. Aldersmæssigt
ligger han midt i feltet. Ældste O65’er,
som kategorien kaldes i Rør og Bliks
medlemsfortegnelse, er 74 år, mens de
yngste først for nylig har passeret 65
års mærket.
Forsøget på at få ældste manden til
at stille op til interview og fotografering
slog fejl.
»Nogen har ondt i røven af, at vi
gamle ikke bare ser at komme ud af
røret, så de unge kan komme til. Jeg
skal ikke nyde noget af at stikke snuden
frem. Find en anden,« lød den 74-åriges
kontante afvisning.
Tage Christensen var mere imødekommende.
»Hvorfor jeg stadig arbejder, og hvad
jeg tror der kommer til at ske, hvis pensionsalderen bliver sat op til over 70 år,
jamen, det vil jeg da gerne tale med dig
om,« siger han.
Aftalen bliver, at vi skal mødes uden
for Svanegade 22 i Nyboderne. Her har
Tage Christensens arbejdsgiver, vvsfirmaet Poul Christensen A/S i Hvalsø,
fået opgaven med at modernisere
stokkene. Sådan kaldes de gule huse i
den by i byen, som Chr. IV i 1600-tallet
lod opføre til flådens folk, og hvis små,
lavloftede lejligheder i dag er forbeholdt
unge under uddannelse i forsvaret.

stedet, hvor der står en maler og venter
uden for indgangsdøren. Det er imidlertid ikke en maler, det er en blikkenslager
i hvidt arbejdstøj.
»Jeg nægter at bruge andet. Det gør
rigtige københavner-blikkenslagere. Det
er dem i provinsen, som går i blåt og
grønt. Firmaet, jeg er ansat i, bruger sort

arbejdstøj med reklamer på. Gyseligt.
Da jeg sagde, at mit skulle være hvidt,
fik jeg at vide, at det kunne ikke lade
sig gøre. Det kunne det så alligevel, da
jeg fik gjort min overmontør begribeligt, at han, hvis han tvang mig i sort,
ville komme til betale for, at jeg kunne
komme til psykolog,« fortæller Tage
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Christensen, som med fryd mindes dengang for mange år siden, da københavnske blikkenslagere fik deres arbejdstøj,
naturligvis hvidt, leveret fra en systue i
Oehlenschlægersgade på Vesterbro.
»Bukserne havde store og rummelige
lommer på lårerne for til og var lavet af
molskin, det var virkelig sager.«

Økonomiske kvaler
Journalisten ser sig nødsaget til at sparke
et spørgsmål ind, inden vi kommer for
langt ud af tangenten.
Du er 70, hvorfor søren går du ikke på
pension og lever af dine penge i stedet for
at knokle rundt som blikkenslager på 54.
år. Jeg staver det lige for dig: fireoghalvtredsindstyvende år.
»Fordi jeg ikke har ret mange penge.
Jeg lever et normalt liv med en lille bil,
en lille båd, en andelslejlighed og nogle
børnebørn, som jo også skal betjenes,
og så tillader jeg mig i øvrigt at holde en
avis, men selv en så beskeden levefod
kan man ikke tillade sig på en folkepension og den smule arbejdsmarkedspension, jeg har fået sparet op. Det er
fuldstændig umuligt. Jeg er nødt til at
tjene noget ved siden af.«
Det er ikke, fordi du er bange for at
komme til at kede dig som pensionist?
»Overhovedet ikke. Jeg kan sagtens
finde på noget at lave. Når man er politisk tændt, aktiv i Enhedslisten og bor
i Gentofte, som Konservative har styret
uafbrudt gennem 75 år, er der riiigeligt
at tage sig til.«
Gentofte, siger du, det er ude hos de
rige, er det ikke?
»Der bor alle slags mennesker i Gentofte, også mange helt almindelige.«

Uheld på uheld
Journalisten spørger Tage Christensen,
hvordan dælen han efter et langt liv i et
relativt vellønnet blikkenslagerfag kun
kan have en folkepension og en beskeden arbejdsmarkedspension at falde
tilbage på.
Et følsomt emne, men Tage Christensen svarer beredvilligt og så udførligt, at
det af pladshensyn er nødvendigt at gen-
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give forklaringen i sammentrængt form.
Tage Christensen pådrager sig i læretiden (1962-66) en knæskade. Den gør,
at han i 1979 dropper blikkenslageriet og
gennem 1½ år lever af SU, mens han uddanner sig til vvs-tekniker og autoriseret
vand- og gasmester.
Et job som vvs-tekniker er ikke til at
finde, da han er færdig. 10.000 arbejdsløse ingeniører står foran ham i køen.
Tilbage til blikkenslageriet vil han
ikke, så han starter, efter en tid at have
gået med morgenaviser, som pædagogmedhjælper på et fritidshjem. Han
syntes, det er sjovt arbejde, men det er
lønnen ikke.
Ved siden af pædagogjobbet begynder han at tage vvs-opgaver ind. Nogle
kunder vil se en faktura, og pludselig, uden egentlig at ville det, er Tage
Christensen i gang som selvstændig
vand- og gasmester. Firmaet, som på et
tidspunkt har seks svende, to lærlinge
og en ifølge Tage Christensen fordrukken kontormand, går ad helvede til. Så
dårligt går det, at ejeren ikke har råd til
a-kassen. Det kommer senere til at koste
ham dyrt.
I 1989, da en lavine af konkurser ruller hen over bygge- og anlægsbranchen,
må – med en gæld på 2 millioner kroner
– også Tage Christensen dreje nøglen
om i sit firma.
Han indgår en aftale med Told og
Skat, som blandt andet får en slags pant
i hans andelslejlighed. Det har, viser det
sig, den kedelige virkning, at kan ikke
kan få boligsikring.
Og det skal blive værre endnu.
Da han beslutter sig for at gå på efterløn, viser det sig, at han mangler 14 dage
i at have været medlem af en a-kasse i 25
år, og det er en af forudsætninger for at
få efterlønnen.

38 timer om ugen er for mange
Hvis omstædighederne havde været
nogle andre og gunstigere, havde Tage
Christensen denne torsdag formiddag i
starten af august 2016 formentlig været
i gang med at nyde sit otium. Nu er han
i stedet på arbejde i Svanegade 22, hvor

Da han beslutter sig for at gå
på efterløn, viser det sig, at han
mangler 14 dage i at have været
medlem af en a-kasse i 25 år, og
det er en af forudsætninger for
at få efterlønnen
han monterer nye køkkenvaske.
En krank skæbne? Næh, sådan ser
manden ikke selv på det.
»Jeg står skrevet op til en ældrebolig,
og når jeg forhåbentlig snart får den, vil
situationen ændre sig. Jeg får en lavere
husleje, jeg vil være berettiget til boligsikring og via salget af andelslejligheden
kan jeg komme ud af min gæld efter
konkursen. Jeg kommer til at stå friere,
jeg kan selv vælge, hvad jeg vil.«
Og så holder du op med at arbejde?
»Det er jeg nu ikke så sikker på. Jeg
kan godt lide mit arbejde, men det er for
hårdt med 38 timer, som jeg havde her
i forrige uge. Det kan jeg ikke holde til,
men en 10 til 20 timer om ugen er okay.«
Hvad skal der til for at blikkenslagere kan klare at arbejde, til de er oppe i
70’erne, sådan som politikerne vil have, at
det skal være?
»Det ved jeg ikke. Du kan lave hjælpemidler, du kan lave alt muligt, men
det er fysisk arbejde og der er knald på
hele tiden. De unge gør sig ingen forestillinger om, hvad der venter, hvorimod
kolleger på 35-40 år render rundt og
slår korsets tegn for sig ved udsigten til,
at de skal arbejde endnu 25-30 år. Alle
kan jo ikke få et job som vicevært eller
varmemester.«
Du har klaret den, hvordan?
»Jamen, jeg har da også måttet
kæmpe med det, men først og fremmest har jeg været nødt til det, og som
sagt har jeg ikke været ked af at gå på
arbejde, selv om det har varet længere,
end jeg regnede med,« konstaterer Tage
Christensen.

Foto: Brian Berg/Monsun
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helt kort
Will you still need
me when I’m 75 ½?

Pensionsalderen skal sættes op, og det
kan kun gå for langsomt.
Det er udgangspunktet for et sandsynligt flertal i Folketinget, når regeringen her i sensommeren kalder til
forhandling om dens såkaldte 2025 plan.
På tapetet er et forslag om at fremrykke den allerede vedtagne forhøjelse af
pensionsalderen, så den træder i kraft i
2025 i stedet for 2030.
Konsekvensen for en vvs-lærling på
16 år i 2025 vil være, at han kan gå på
pension, når han i 2084 er fyldt 75½ år.
For den unge vvs-svend på i dag 25 år,
som i 2025 er blevet ni år ældre, altså 34
år, kommer pensionsalderen til at hedde
72 år.
Yderligere fornøjelse kommer på tale,
hvis befolkningens gennemsnitlige levealderen stiger mere end forventet.

Myte om topskatten
aflivet

Selv håndværkere betaler den, så en lettelse af topskatten kommer mange flere
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til gode, end man går og siger.
Det er fra blå bloks side et af de mest
anvendte argumenter for, at topskattelettelser ikke er asociale. Der er andre end
rigmænd- og damer, der tjener på dem,
hedder det sig.
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
har set på, hvordan det i virkeligheden
forholder sig.
Resultatet er opsigtsvækkende. Antallet af personer, der betaler topskat, er
halveret siden 2008. Det er faldet fra 1
mio. til ½ mio. personer.
Blandt lærere, pædagoger, murere og
tømrere, altså folk med jævne indkomster, betaler kun 2-4 procent topskat.
For disse gælder, at de har en særlig høj
indkomst – enten i kraft af en særlig
løn, kapitalindkomst, bijobs eller drift af
selvstændig virksomhed ved siden af.
»Netop fordi det i dag kun er de
rigeste, der betaler topskat, er der heller
ingen almindelige lønmodtagere, der vil
få glæde af en lavere topskat,« fastslår
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Et skridt frem, to
tilbage

Sommeren har budt på en god og en
dårlig nyhed i kampen om social dumping.
Den gode nyhed er, at Klagenævnet
for Udbud i en sag om kædeansvar har
fastslået, at Region Hovedstaden som
bygherre gerne måtte kræve af hovedentreprenøren, at han sørger for, at hans
underleverandører lever op til reglerne.
Det havde Dansk Byggeri bestridt.
Den dårlige nyhed, som er rigtig
dårlig, er, at EU-kommissionen har
ændret mening om, hvorvidt lønnen til
en udstationeret arbejder skal følge lov

eller praksis i det land, han kommer til,
eller om det er godt nok, at lønnen til
udstationerede følge praksis i det land,
de kommer fra.
I et udkast til revision af udstationeringsdirektiv fra marts gav kommissionen udtryk for, at modtagerlandets
regler skulle gælde. Det synspunkt blev
forladt, da EU-Kommissionen satte pen
til papir.
Endnu en sejr for lobbyisterne i
Bruxelles.

Kæmpesejr
på forventet
efterbevilling
LO-formand Lizette Risgaard var oven
ud tilfreds, da hun fredag den 19. august
kl. 14.51 i en pressemeddelelse udtalte
sig om den kort forinden indgåede trepartsaftale om tilstrækkelig kvalificeret
arbejdskraft og flere praktikpladser.
»Det her er en kæmpesejr for os alle:
Er du ung og vælger en erhvervsuddannelse, hvor der er mangel på arbejdskraft, er du sikret en praktikplads. Og
hvis du er ufaglært arbejdsløs og uddanner dig inden for et lignende område,
får du 100 procent i dagpenge« sagde
LO-formanden.
Rør og Blik formand Bjarne G. Petersen er bange for, at Lizette Risgaard
oversælger aftalen.
»Der er udmærkede ting i aftalen,
men hvad det angår, som handler om
praktikpladsen, er der ikke håndfaste garantier. LO-formanden siger, at
arbejdsgiverne har givet håndslag på at
skaffe 8-10.000 flere arbejdspladser frem
mod 2025. Det synes jeg for det første
ikke er ret mange, og for det andet er det
på forventet efterbevilling,« siger Bjarne
G. Petersen.
Det økonomiske incitament, som skal
skaffe de nye praktikpladser, går ud på,
at virksomheder med mange lærlinge
betale mindre for lærlingenes skoleophold, men virksomheder med få lærlinge
skal af med mere end i dag.

Bliv klog på akkord arbejde
Efterårets kurser

Rør og Bliks opmålerafdeling slår dørene op for en række ny-reviderede akkordkurser.
Alle kurser starter kl. 16.00 og slutter kl. 20.00.
Fagforeningen er vært ved en gang rigelig og velsmagende middagsmad.

Rør- og Fjernvarmeprislisten

Opmåler-programmet på pc

Kopi og dagløns håndtering

6. og 13. oktober 2016

27. oktober og 3. november 2016

17. november 2016

Kurset er for dig som ønsker at opmåle dit
arbejde efter prislisterne eller bare gerne vil
vide, hvor meget dit arbejde er værd.
Efter kurset vil du kende til de generelle
bestemmelser på akkordområdet og kunne
slå op i prislisterne.
Ved tilmelding skal du oplyse om du arbejder med vvs eller fjernvarme.
Du skal medbringe en opdateret Rørprisliste eller købe en hos Sussie til 55,00 kr.

På Blik- & Rørarbejderforbundets hjemmeside ligger vores opmålerprogram
tilgængeligt for alle medlemmer. På kurset
gennemgår vi programmet og arbejder
med indtastningaf priser mv.
Efter kurset vil du kende programmet og
kunne indtaste og printe dine egne
akkordregnskaber.
Kursus krav:
Du skal have gennemført prislistekursus eller have erfaring med opmåling, kendskab
til pc på almindeligt brugerniveau, og du
skal medbringe en bærbar pc.

På kurset gennemgår vi:
Opstart af akkord, hvilke dokumenter skal
der skrives?
Hvad er dagløn?
Hvad er ekstraarbejder i henhold til 10-07?
Hvordan skriver jeg en kopiseddel?
Efter kurset vil du have svarene på ovenstående spørgsmål.
Kurset kan tages enkeltstående eller som
supplement til prislistekursus.
Du skal medbringe en opdateret Rørprisliste eller købe en hos Sussie til 55,00 kr.
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Fejl og Cowboytricks øverst på hitlisten
n Sociale medier Med 2810 medlemmer (05. august 2016) er ’VVS – Fejl og
Cowboytricks’ den populæreste af de ni
sider, Fagbladet UTÆTHEDEN er stødt
på under sin research i vvs-områdets
Facebook univers. Muligvis findes der
flere end de ni, men med sikkerhed
findes ikke nogen, der i tilslutning eller
trafikmængde kommer i nærheden af
’VVS- Fejl og Cowboytricks’.
Manden bag succesen, 22-årige Niels
Elling-Jordt, der siden han blev udlært
som vvs’er for halvandet år siden har
arbejdet for A/S Poul Larsen i Fjenneslev
på Midtsjælland, fortæller, at han blev
tilskyndet til at starte ’VVS – Fejl og
Cowboytrick’ af Facebook gruppen ’Jeg
kender en smuk Blikkenslager’.
Siden, der med forbundsnæstformand Henrik W Petersen som en af sine
to administratorer og forbundsformand
Max Meyer som såkaldt moderator
dårligt kan sige sig fri for tilknytning til
Blik- og Rørarbejderforbundet, var efter
Niels Elling-Jordt smag lidt for fagforeningstung i det.
»Jeg tænkte, at der var behov for et
forum med færre meddelelser og mere
dialog. Blandt andet med eksempler på,
hvordan vi udøver vores fag, ligesom jeg
også mente, at der skulle være plads til et
godt grin os vvs’ere imellem. Det syntes
i starten ikke ret mange at være enig
mig i. I hvert fald gik det trægt med at
få gruppen op at køre, men så pludselig,
efter 3-4 måneder, væltede det ind med
medlemmer,« fortæller Niels EllingJordt.
Hvis navnet Niels Elling-Jordt
forekommer læserne bekendt, kan det
hænge sammen med, at han var en af
fire finaledeltagere ved vvs-mesterskabet
på SkillsDenmark i 2015.
Som administrator fungerer Niels
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Elling-Jordt som ordensduks og dørvogter. Det er ham, der har lagt linjen for,
hvad det går an at lægge op, og derfor
er det også ham, der suverænt afgør,
hvornår et opslag et så lagt over stregen,
at det skal fjernes fra siden. Hvem der
optages som medlemmer i den lukkede
gruppe ’VVS – Fejl og Coyboytricks’ er i
sidste ende også hans afgørelse.
»Ordet er frit, men der skal holdes en
ordentlig tone. Tilsvining og udhængning af personer og virksomheder gribes
der ind over for. Enten ved at opslaget
tages af eller ved en henstilling til afsenderen om at dæmpe sig. I starten skete
det ret ofte, men det er blevet meget
bedre med tiden. Ingen skal hænges ud
med navns nævnelse for at have vendt en
ballofix den forkerte vej. Vi er her for at
have det sjovt, og gerne også for at lære
noget af hinanden.«
Arbejdsformidlinger begiver Niels
Elling-Jordt sig også af med. Den foregår
via ’VVS og Blikkenslagere-Jobannon-

cer’, en side med fri adgang, hvor vvsvirksomheder med brug for nye medarbejdere og vvs’ere på udkig efter et nyt
eller et andet arbejde sættes i forbindelse
med hinanden. UTÆTHEDEN har på
siden talt sig frem til 35 stillingsopslag/
stillingsansøgninger i månederne maj,
juni og juli.
»Jeg tør ikke sige, hvor meget jobformidling, der faktisk kommer ud af det,
men jeg er sikker på, at det en del. Det
bygger jeg på den ret store udskiftning
af opslag, der er på siden. Når et opslag
tages af, er det nærliggende at antage, at
det er, fordi jobbet er blevet besat.«
Sig mig, hvad er der i alt det her for
dig?
Mener du, om jeg tjener penge på at
drive mine til to Facebook-sider, så er
svaret, at det gør jeg ikke, ikke så meget
som en krone. Jo, der er noget arbejde
ved det, men det tager jeg gerne med,”
siger Niels Elling-Jordt.

VVS-folkets Facebook univers
VVS Fejl og Cowboytricks

Jeg kender en smuk blikkenslager

Lukket gruppe. Adgang fordrer medlemskab. 2810 medlemmer. Administrator: Niels Elling-Jordt.
Administrators beskrivelse: En side for vvs’ere og blikkenslagere, hvor man kan vise sit eget og andres arbejde
frem Det er også i orden at komme med spørgsmål til
faget, for man kunne jo være heldig at få et brugbart svar.
Husk at overholde virksomhedernes regler om billeder
og dokumentation, så I ikke får ørerne i maskinen. Ordet
er – med måde - frit, tilsvining af personer vil ikke blive
tolereret.

Lukket gruppe. 2666 medlemmer. Administrator. Henrik W.
Petersen og Esben Malling Platz. Moderator: Max Meyer.
Administratorernes beskrivelse: En gruppe af stolte blikkenslagere og deres fans.
En blikkenslager er medlem af Blik og Rør!

VVS og Blikkenslager-Jobannoncer
Søstergruppe til VVS Fejl og Cowboytricks. Offentlig
gruppe. 547 følgere. Administratorer: Niels Elling-Jordt og
Nikolai Frederiksen.
Administratorernes beskrivelse: En side for arbejdssøgende eller virksomheder, som mangler job eller ”den
rette” medarbejder.
I alle opslag fra firmaer skal firmanavn, firmaadresse og
stillingens art tydeligt fremgå.

Rør og Blik
Åben gruppe. 623 følgere. Oprettet af Rør og Blikkenslagernes Fagforening i København. Administratorer: Allan
Leegaard og Henrik Juul Rasmussen.

Blik- og Rørarbejderforbundet
Åben gruppe. 2012 følgere. Oprettet af Blik- og Rørarbejderforbundet. Administrator: Allan Guldberg.

Rør og Blik kreds KBH
Såkaldt uofficiel side, ikke associeret med eller godkendt
af fagforeningen Rør og Blik København. 32 følgere.

VVS Tips & Tricks

Blik og VVS (Køb & Salg i hele DK)

Lukket gruppe. Medlemskab skal søges. 359 medlemmer.
Administrator: Claus Rotbøll Westrup.
Administrators beskrivelse: Siden er forbeholdt er
vvs’ere for at disse kan dele tips og tricks samt få et sig et
godt grin.

Lukket gruppe. 1767 medlemmer. Administrator: Knud
Pandrun.
Administrators beskrivelse: En side for handel med alle
slags værktøjer og materialer, der bruges på vvs-, blik og
ventilationsområdet. Primo august 2016 indeholdt siden
444 varenumre.
Personer, der forsøges at sælge stjålne varer, vil prompte blive politianmeldt.

VVS installationer Fejl og Fuckups
Åben gruppe. 1072 følgere. Administratorer: Kristian Hingebjerg, Palle Moritz Hansen og Michael Hansen.
Administratorernes beskrivelse: Alt er tilladt - dog er det
ikke tilladt at søge eller dele sort arbejde. Vi gider heller
ikke se den menige mand som søger råd og vejledning for
selv at give sig i kast med vores job.
Hold en god tone, vi giver ingen advarsler, men smider
gerne folk ud, hvis de ikke kan finde ud af det.
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Tips, svips, grin, damer og lærdom
En række eksempler på opslag, som inden for de seneste par sommermåneder har været at se
på facebook-sider for vvs’ere.
Til hvert opslag er der i anonymiseret form gengivet nogle af de mest slående kommentarer.

Alupex, alupex og mere alupex.
Det er ikk’ så ringe endda.

Børma, Oras eller Grohe?
Tja… (set i Esbjerg).
Ingen af delene, det er et Damixa køkkenbatteri og en nydelig lærling.

Fed afslutning.
Gummiindlæget er gledet ud af
bæringen.

10
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Set hos en kunde i dag. Den må
være monteret af en el-mand.

Så er den fikset.
Det må være fremløbet, det til venstre.
Velbekommen.

Formiddagspausen bliver brugt på at
kigge efter damer fra 20 sal.

Hvilken rørstørrelse kan man mon få igennem her.

Makkerens dobbelt-sandwich med italiensk salat og makrelsalat. Det er en syg
verden, han er opvokset i.
Skift omgående makker.

En klassiker.
Alle har prøvet det, tænker jeg.
Sådan!

Det er trist, når ens løn ikke længere hænger sammen med ens forbrug.

Ja, på en måde er det sgu lidt blæret.
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Lennart og Lars på taget
Byggefagenes Hus på Lygten i Københavns nordvest kvarter
har fået problemer med vandet, sådan som vi mennesker
også kan få det, når vi kommer op i årene.
n fagforeningen Huset, der er opført i
1972 og i dag er hjemsted for fagforeningerne Rør og Blik København og
Malernes Fagforening Storkøbenhavn
samt Byggefagenes Arbejdsløshedskasse,
er sprunget læk. Regnvand trænger ind i
bygningen.
Derfor er det, at tagdækkerne Lennart
Sørensen og Lars Mathiesen fra firmaet

BLP Tagdækning er kaldt til undsætning. Det flade med tagpap beklædte tag
på rundt regnet 400 kvadratmeter skal
bringes i en stand, så det igen kan holde
vandet ude.
Og hvordan gør man så det?
»Al den gamle pap skæres op og
brændes ned, så det sidder fast og dampbulerne forsvinder. Oven på det renove-

rede lag lægges to nye, et undertag og et
overtag. Brøndene og udluftningshætterne bliver skiftet. Blikkenslageren er ham,
der normalt monterer kanterne, men vi
tagdækkere gør det ind imellem også, og
i dette tilfælde er det overladt til os.«
Og hvor længe kommer der så til at
gå, inden der atter trænger vand igennem det nye tag til de underliggende
etager?
Lennart og Lars ser på hinanden.
»30-40-50 år, hvis det bliver lavet,
som det skal, og det bliver det naturligvis.«

Bonus-info:
Huset på Lygten 10 er opført af Malernes
Fagforening og hed Malernes Hus, indtil det
ved Rør og Bliks indflyning i april 2009 tog
navneforandring Byggefagenes Hus.
Huset er i øvrigt i præmieret. Det blev det i
1973, da Københavns Kommune kaldte det ’et
smukt gennemført byggeri i staden København’.

12
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Fagbevægelsen efter Brexit:
Vi kræver et mere fair og
socialt EU
Afstemningen 23. juni i
England, Wales, Nordirland
og Skotland om fortsat
britisk medlemskab af EU,
endte med - som det vil være
nærværende blads oplyste
læsere bekendt – et flertal på
51,9 % mod 48,1 % for Brexit,
det vil sige udtræden af EU.
Det var britisk fagbevægelse skuffet over.
Den havde agiteret for forbliven i EU.
Samtidig advarede man EU-tilhængerne
inden for den politiske og økonomiske
elite, som i dagene derpå lød temmelig
brodtørstige, mod at sende en eventuel
regning for Brexit videre til arbejderklassen, uanset at denne med sine stemmer
havde båret nej ‘et igennem.

Formanden for det britiske LO, Frances
O’Grady, sagde det på denne måde:
»De britiske folk har gjort deres synspunkter klart.
Første prioritet er nu at beskytte
arbejdspladser og forsvare leve
standarden blandt arbejdende folk.
Regeringen skal hurtigst muligt

udarbejde en plan for at forsvare britisk
industri og bevare britiske jobs. Det betyder forsvar for pundet og stimulering
af økonomien. Arbejdende mennesker
skal ikke betale prisen for beslutningen
om at forlade EU.«

Luca Vicentini, der er generalsekretær
for Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS), kaldte det en mørk
dag for Europa, for Storbritannien og for
arbejdstagere samt et wake up call for
EU.
»Der er dyb desillusion i hele Europa,
ikke kun i Storbritannien. Streng nøjsomhed, nedskæringer i de offentlige
udgifter, arbejdsløshed, svigtende evne
til at opfylde folks behov og til at handle
i fællesskab vender mennesker mod EU.
Arbejdere vil have et EU, der tager skridt
til at forbedre deres liv.
EU er nødt til at handle beslutsomt
for at sikre, at Brexit ikke bliver er
starten på opløsningen af Den Europæiske Union. EU skal begynde at gavne
arbejderne igen, skabe et mere retfærdigt og et mere lige samfund, investere i
kvalitetsjob, gode offentlige tjenesteydelser og reelle muligheder for unge. EFS
vil fortsætte og styrke sin kamp for et

mere retfærdig og mere socialt Europa,«
fastslog Luca Vicentini.

Også fra LO-formand Lizette Risgaard har det britiske goodbye fået ord
med på vejen.
»Først og fremmest skal vi respektere,
at briterne har truffet en demokratisk
beslutning. Men samtidig vurderer
vi, at briternes farvel til EU får en
række negative konsekvenser for den
økonomiske udvikling og beskæftigelsen
– ikke bare for briterne, men for hele EU.
Resultatet bekræfter endnu en gang,
at der findes en dyb tillidskrise mellem
brede dele af befolkningen i Europa
og de politiske ledere. Mange lande i
Europa er præget af stærke nationale
strømninger i dag, og vi må slet ikke tage
det europæiske sammenhold for givet.
I LO håber vi, at EU lytter til de mange
skeptiske signaler. Og vi efterlyser helt
konkret en offensiv og beskæftigelsesfremmende politik, som kan bekæmpe
den voksende ulighed i befolkningerne.
Det er nødvendigt, så vi kan komme ud
af stagnationen og få skabt stabilisering
af forholdene mellem de nu snart 27 EUlande,« konkluderede Lizette Risgaard.
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Generalforsamling
Rør og Blik København holder tirsdag 25. oktober
kl. 17.00 generalforsamling i Byggefagenes Hus,
Lygten 10, København NV.

Opstilling af kandidater
til bestyrelsen
Seks uger før generalforsamlingen skal fagforeningen have
at vide, hvem der stiller op til de poster, der er valg til.

Dagsorden
Valg af dirigent
Bestyrelsen beretning
Halvårsregnskab
Valg
Formand
Sekretær med ansvar for rørprislisten
Tre bestyrelsesmedlemmer
Revisor
To til stemmeudvalg
Fanebærer

Det er på generalforsamlingen
den 25. oktober:
· Formand
· Faglig sekretær (ansvar for rørprislisten)
· Tre bestyrelsesmedlemmer
· Revisor
· To til stemmeudvalg plus suppleant
· En fanebærer
Da generalforsamlingen holdes tirsdag 25. oktober, skal
fagforeningen senest tirsdag den 13. september have
besked, hvis du vil stille op og hvilken post du går efter.

Indkomne forslag

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

Nye pladser

Åbningstider

Firma
ENCO A/S – VVS
Øens VVS
Christoffersen & Knudsen
Fredensborg Teknik A/S
Christoffersen & Knudsen
GL VVS
Jeudan Servicepartner
Brøndum A/S
Christoffersen & Knudsen
Wicotec/Kirkebjerg
Øens VVS
Fredensborg Teknik
Brøndum A/S

Arbejdspladsen
Novo Nordisk Måløv
Strandstræde 8
Bogtrykkervej/Frimestervej
Horsebred 197 – Pilehave Skolen
Engelstedsgade 65
Alliancevej 5
Øster Farimagsgade – KK Byg
Stampetoften
Nordre Fasanvej 30-36
Øster Farimagsgade 5
Hulgårdsvej 86
Slotsherrensvej 205
Sigurdsgade 26

Arbejde
VVS + Sprinkler
Renovering
Radiator udskiftning
Renovering
Renovering
Nybyg – Blikarbejde
Renovation – Skifer
Fjernvarme
Renovering
Fjernvarme
Renovering
Nybyg
Renovering

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

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

Blokader

Nye tillidsmænd
Firma	Tillidsmand
Lindpro A/S
Kenneth Lindemann Thøgersen
Teknisk Assistance VVS
Morten Steiniche Lökke Sørensen
bvgruppen ApS
Teddy Brogaard Pedersen

Smeden VVS
ApS

Seniorklubben

K.S. VVS ApS

Formand for klubben er:
Finn Iwanouw
mobil: 2327 0890

Gisselfeldvej 10
2665 Vallensbæk
Baldersbækvej 36
2635 Ishøj

Møde sidste mandag i måneden.
kl.10.00 i Byggefagenes Hus.

Nye arbejdsmiljø-repræsentanter
Firma
Teknisk Assistance VVS

Arbejdsmiljørepræsentant
Nichlas Frederik Andersen

Din gode historie
Ring/skriv idéer og forslag til Utætheden
Kontakt journalist Ivan Enoksen på
40261220 / 35832422 eller ive@blikroer.dk

Gratis advokat
Rør og Bliks medlemstilbud på gratis advokat
rådgivning har åben sidste
torsdag i hver måned fra kl. 16.00 til kl.18.00.
Tidsbestilling sker ved henvendelse til sekretær
Marianne Petersen på 3583 2422.

Døde
24.11. 1958
Bjarne Marinus
Larsen
03..08 2016
24.01. 1949
Jan Viendahl
Pedersen
23.06. 2016
08.09. 1935
Ove Ernst
Sørensen
18.07. 2016

Kalender
Bestyrelsesmøder 2016:
11. oktober kl. 12:00
06. december kl. 12:00
Generalforsamling: 25. oktober 2016
Opstilling senest 13. september 201
Tillidsmandsmøde
13. september kl. 16:00

Følg din
fagforening
på :
Rør og Blik
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Utætheden

Postbesørget blad

Id nr. 46612

Byggefagenes Hus i primetime
Når Danmarks Radio
søndag 25. september
kl. 20.00 tager fat på at
sende 10 nye afsnit i anden
sæson af drama-serien
Bedrag, bliver det med
Byggefagenes Hus i en ikke
helt ubetydelig rolle
Hvad hermed menes er, at huset på
Lygten 10 lægger lokaliteter til flere af
seriens scener. Jah, flere er måske så
meget sagt, det drejer sig ifølge seriens
producent Anders Toft Andersen om
1½ scene, men de lyder så til gengæld
til at være ret centrale for handlingen.
Af hensyn læsere uden mindste
kendskab til serien skal oplyses, at den
tager udgangspunkt i finanskrisen og
har Alexander Sødergren, spillet af
Nikolaj Lie Kaas, som charmerende,
psykopatisk, grådig svindler i en
hovedrolle. Andre centrale figurer er
politimanden Mads Justesen (Thomas
Bo Larsen) og chefjuristen Claudia
Moreno (Natalia Madueño), som er
Sødergrens kæreste og til dels også
medskyldige.
Første sæson ender med, at Sødergren bliver skudt og dræbt af en svensk
lejemorder, mens frøken Madueño står
til en dom for medvirken ved kærestens ulovligheder.

Byggefagenes Hus træder ind i
anden sæsons enten 8. eller 9. afsnit.
Producent Anders Toft Andersen er
ikke sikker på hvilket af de to afsnit,
det er, men han har styr på, hvad der
kommer til at foregå.
»Claudio Modeno har fået sin dom,
er blevet prøveløsladt og skal give
møde hos Kriminalforsorgen, som
altså har til huse i Byggefagenes Hus.

Claudio ser vi kun i et kort glimt, da
hun kommer ud derfra. Det er den
halve af de 1½ scene, jeg omtalte, mens
den hele viser politimanden Mads
Justesen tjekke ud med en af forsorgens sagsbehandlere, om Cladio som
prøveløsladt nu også overholder, hvad
hun skal overholde,« fortæller Anders
Toft Andersen.

