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Er det en kamp uden udsigt til sejr, Rør og Blik København har kastet sig ud i
ved at tilslutte sig initiativet STOP TTIP. Initiativet, der findes mage til rundt
om i Europa, arbejder for, at der ikke skal komme en handelsaftale mellem EU
og USA i stand, og hvis der alligel gør, at den så skal sendes til folkeafstemning.
Hvis der i folketinget ikke kan samles et flertal på fem sjettedele, svarende til
149 af 179 medlemmer, bag en eventuel aftale om en udvidet – meget udvidet
– handelsaftale mellem EU og USA, er regeringen efter grundloven nødt til at
udskrive en folkeafstemning.
Kravet om fem sjette deles flertal forudsætter, at TTIP aftalen indebærer
afgivelse af suverænitet til en overstatslig myndighed.
Hvornår det er tilfældet, står der i grundloven ikke noget koncist om, så det
bliver i givet fald op til en jurist vurdering. Her ligger en udfordring.
Juristerne, der skal vurdere, om der foreligger en suverænitetsafgivelse efter
grundloven, bliver regeringens egne folk, og da både regeringen og folketingsflertallet støtter TTIP, er det til at forudse, hvad juristerne når frem til.
Der er en grund til, at jurister kaldes vinkelskrivere. De vil, selv om TTIP
indfører en overstatslig retsinstans, som kan overtrumfe demokratisk vedtagne
politiske beslutninger, være i stand til at skrive sig uden om, at der foreligge en
suverænitetsafgivelse. Vær vis på det.
Bemærk i øvrigt, at domstolen, som skal afgøre, om national lovgivning står
i vejen for erhvervslivets indtjening og om virksomhederne derfor har krav på
erstatning, får hjemme i USA. Og er der ikke noget med, at amerikanerne er
velforsynede med meget bjergsomme advokater på erstatningsrettens område.
TTIP kunne sagtens gå hen at blive en meget dyr affære for statskasserne og
skatteborgerne.
Igen, er det en håbløs kamp, Rør og Blik hat kastet sig ind i? Det er en kamp,
hvis udfald ikke alene afhænger af TTIP-modstanden i Danmark, men af at
folkelige kræfter i hele Europa – og i USA, hvor modstanden også findes – gør
politikerne klart, at man ikke står model til mindre demokrati, svagere lønmodtagerrettigheder, dårligere miljøbeskyttelse og ringere fødevare, fordi store
private virksomheder mener, at deres profitmaksimering går forud for alt andet.
Der afholdes demonstration mod TTIP i København torsdag 27. oktober.
Giv møde, hvis du har demokratiet kært.

Forsiden
Langlemmede Marcin Chrzanowski (190 cm +) monterer vaskekumme for de mindste i Børnebyen
Christianhavn.
Foto: Brian Berg/Monsun
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Læs også artiklen ’Når demokrati bliver en handelshindring’ på side 12-13

Bjarne G. Petersen, formand for
Rør og Blik København

helt kort
Falske forventninger

De har, ifølge en medlemsundersøgelse, som TEKNIQ har foretaget, tænkt
sig at tage flere lærlinge ind, ansætte flere
nyudlærte og gøre mere for at fastholde
og opkvalificere deres medarbejdeee.
»Der skal satses på karriereudvikling
og efteruddannelse, da især specialister
er en mangelvare,« konkluderer underdirektør Tina Voldby fra TEKNIQ, på
undersøgelsen.

Hausgaard tog fejl
Der venter store dele af befolkningen et
sandt wake-ud call, når det går op den,
hvad deres reelle efterløns- og folkepensionsalder er i dag.
Det konstaterer direktør Verner Sand
Kirke fra a-kassernes brancheorganisation AK-Samvirke på baggrund af
en undersøgelse, som afslører, at danskernes forestilling om, hvornår de kan
trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet,
så langt fra svarer til de faktiske forhold i
sværindustrien.
Blandt de under 30 årige tror 83
procent, de kan gå af på folkepension,
før de efter prognoserne kommer til at
kunne det. Selv blandt de 51 til 60 årige,
for hvem tilbagetrækning kan siges dog
at have en vis aktualitet, næres der falske
forventninger, idet en tredjedel går og
regner med at kunne gå på folkepension,
før de efter gældende regler kan.

Der er langt flere kontanthjælpsmodtagere, end der er ledige stillinger. For
hver ledige stilling i Jobnet, som er de arbejdsløses jobportal, er der omkring 11
kontanthjælpsmodtagere. Nogle steder
står det værre til. På Vest- og Sydsjælland er der mere end 24 kontanthjælpsmodtagere pr. ledig stilling.
Det viser en undersøgelse, som AE
rådet har foretaget, og som vel kan siges
at modbevise Niels Hausgaard berømte

satirisk mente sang ’Der er altid arbejde
til der, der vil arbejde’.

Stor interesse for
akkordarbejde
Der er kommet godt gang i byggeriet.
En afledt effekt af det var tydeligt at se,
da Rør og Blik København og Blik og
Rør Sjælland 1. september holdt fælles akkordmøde i Byggefagenes Hus på
Lygten.
»Folkene er til enhver tid interesseret
i spørgsmål, der vedrører deres indtjening. Når der, som tilfældet er i øjeblikket, er meget anlægsarbejde, skærpes
interessen for at arbejde på akkord og for
at kende og forstå akkordreglerne. Det
er helt naturligt og sikkert også grunden
til, at vi var tæt på at have fuldt hus til
akkordmødet den 1. september,« siger
rørsekretær Henrik Juul Rasmussen fra
Rør og Blik København.
Ikke alt, de 80 fremmødte talte sammen om, egner sig til referat, men det
gør et forslag om at medtage indtjeningen ved slumpakkorder i lønstatistikken.
»Jeg synes, det er et forslag, der skal
arbejdes videre med. Det er praktisk muligt at gennemføre, og det vil resultere i
en mere retvisende lønstatistik for akkordområdet som helhed, hvilket der er
brug for« siger Henrik Juul Rasmussen.

Vejen frem

Det begynder at knibe med udbuddet
af arbejdskraft samtidig med at vvsvirksomhedernes ordrebøger vokser sig
tykkere og tykkere.
Hvad har de tænkt sig af gøre ved det,
vvs-virksomhederne?
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Byggeri i børnehøjde
Børnenes By på Christians
havn sætter ny standard
for, hvad der hører til et
daginstitutionsbyggeri
n reportage Den nye by bliver skabt med
København som forbillede. Arkitekterne
kalder den verdens bedste børneby. Alt i
den har sit forlæg i København. Bare er
rådhuset, brandstationen, fyrtårnet museet, restauranten, parken og pladserne
i børnebyen opført i reduceret skala,
nemlig børnenes.
Børnebyen Christianshavn er betegnelse for det efter gængs målestok
vældige daginstitutionsbyggeri, som i
øjeblikket er i gang på en knapt 11.000
kvadratmeter stor grund mellem Prinsessegade, Refshalevej og Laboratoriekanalen.
Københavns Kommunes formål med
byggeriet er i et hug at skaffe 600 daginstitutionspladser til veje.
Dem bliver der brug for. Dels fordi
hovedstadens eksisterende kapacitet er
fuldt udnyttet, dels på grund af udsigten til en befolkningstilvækst frem
mod 2025 på 90.000, de 22.000 af dem
børn og unge i alderen 0-18 år, som før

4

UTÆTHEDEN · oktober 2016

eller siden skal i vuggestue, børnehave,
fritidshjem og fritidsklub. De første af
Børnebyens institutionspladser bliver
taget i brug i løbet af oktober måned
i år.

at komme brugernes ønsker og forslag i
møde, så jeg kan sagtens forestille mig,
at Børnebyen bliver en gevinst for bydelen – og for børnene og de unge,« siger
Dorte Carlsson.

Cafe Høvlen mener...

Avanceret og kompliceret

En af børnebyens nærmeste naboer er
værtshuset Cafe Høvlen på hjørnet af
Prinsessegade og Bodenhoffs Plads. Her
er indehaver Dorte Carlsson overrasket
over de lokales holdning til projektet.
Den er overvejende positiv. En udbredt
opfattelse er ellers, at småt er smukt
og stort noget lort, når det handler om
daginstitutioner, men ikke bare er børnebyen stor, den er mega.
»Christianshavnere er aldrig helt
tilfredse, og jeg har da også hørt gæster
tale både om børnefængsel og børnefabrik. Selv har jeg det lidt blandet. Jeg
tænker, at det bliver meget tæt derovre,
og at der kan opstå problemer med
trafikken, når så mange børn hver dag
og omtrent samtidig skal bringes og hentes. Nu var vi ellers lige sluppet af med
hashmarkedet i Pusher Street og al den
biltrafik, det sted trak med sig. På den
anden side må man give Københavns
Kommune, at den har gjort meget for

Projektleder Ulrik Hven fra Børnebyprojektets hovedentreprenør, den danske
afdeling af det svenske SWECO A/B, har
også bemærket den gode stemning.
»Det er et avanceret og også temmelig
kompliceret byggeri, men der har hele
vejen gennem byggeprocessen været
en positiv ånd. Lige nu, hvor vi er ved
at afslutte den anden af de tre etaper,
byggeriet er delt op i, er der lidt stress
på. Kom nu, flyt dig, jeg skal frem, hører
man håndværkerne siger til hinanden.
Når det i øvrigt er gået så godt, som
jeg synes, at det er, hænger det sikkert
sammen med, at det er et anderledes
spændende byggeri. Tømrerne har sågar
sagt, Gud, vi skal arbejde med træ, der er
rigtige spær og der er tømmer udvendigt.«
Også i forhold til de omkring boede
er det gået godt, siger Ulrik Hven.
»Hvorfor starter I klokken 7.00 om
morgen, hvorfor skal vi evig og altid

Fotos: Brian Berg/Monsun

høre på de der bak-alarmer på lastbilerne. Sådan noget har der været, men ikke
meget af det, og i øvrigt har vi, 7-9-13,
ikke oplevet tyverier fra byggepladsen,
selv om vi ligger klos op ad Fristaden
Christiania.«
Om Børnebyen Christianshavn så,
som arkitekterne bag den håber, kommer til at danne skole for fremtiden
daginstitutionsbygger er nok tvivlsomt.
Problemet er prisen. Børnerbyen instutionspladser kommer, når alle udenoms
værkerne, så som rådhus, bibliotek,
restaurant og så videre, er regnet med, til
at stå kommunen i 200.000 kroner per
styk.
Mindst, for det forlyder, at den samlede anlægspris kan ende på 150 millioner mod de budgetterede 117 millioner.

Fakta om Børnebyen
Bebygget: 4.500 m2
Grunden: 11.000 m2
Dag- og fritidsinstitutioner: Tre
hovedbygninger, hvis fløje og udstikkere deles op i mindre enheder til 17
småbørnsgrupper for 0 til 5-årige og
15 fritidsgrupper for skolebørn.
Særlige features: Byport, rød brandstation, fabrik, fyrtårn, bibliotek,
museum og rådhus, hvis multihal
bliver samlingspunkt for børnenes

optrædener og andre større aktiviteter.
Restaurant, hvor børnene kan lave
deres frokost sammen med kokken,
og hvor tomater og andre grøntsager hentes direkte fra drivhuset på
øverste sal.
Mulighed for kajaksejlads for de
større børn på Laboratoriekanalen,
som afgrænser Børnebyen i nordlig
retning mod Arsenalørn.
Boldbur, anbragt i 3. sals højde for
at spare plads i jordhøjde.

UTÆTHEDEN · oktober 2016

➧
5

Spjældfirma på stor anlægsopgave
Store anlægsopgaver går til
store anlægsvirksomheder.
Virksomheder, der i kraft af
størrelse, organisation og
erfaring forventes at kunne
magte store opgaver
n reportage Et anlægsarbejde til 120
millioner kroner, hvoraf vvs-entreprisen
tegner sig for sin betydelige andel, er en
pæn stor opgave. Til gengæld er Christian Henrick VVS (CHVVS) ikke nogen
stor anlægsvirksomhed. Med en stab på
10 vvs-svende, fire lærlinge, to overmontører og en kontormedarbejder må den
regnes for en af de mindre. Nogle ville
kalde det et spjældfirma.
Alligevel var det Christian Henrick
VVS med firmaadresse i Rødovre, der
blev foretrukket, da Københavns Kommune besluttede sig for, hvem der skulle
stå for vvs’en på projekt Børnebyen
Christianshavn. Et projekt, som skal
tilvejebringe 600 vuggestue-, børnehave-, fritidshjems- og fritidsklubpladser
og samtidig sætte en ny standard for,
hvordan man også kan bygge og tænke
daginstitutioner.

herkomst, medlem af Rør og Blik og
siden han som 19-årig kom til Danmark
uddannet som først bygningskonstruktør og derefter som vvs-energispecialist
– er personligt meget glad for, at Christian Henrich VVS fik opgaven i Børnebyen Christianshavn.
»Det er en spændende opgave, i hvert
fald har jeg, der jo ikke har 30 års erfa-

ring, lært en masse. Blandt andet har jeg
lært, at man som regel finder den bedste
løsning på et givet problem ved at høre
på hinandens ideer,« siger han.

Noget at vise frem
Marcin Chrzanowski har ingen børn,
men når han en dag får det, kunne Børnebyen Christianshavn være et sted, han

I sidste øjeblik
UTÆTHEDEN har været forbi på Christianshavn for at høre, hvordan folkene
fra Christian Henrich VVS selv synes
det går. Det viste sig at være i sidste
øjeblik, bladet nåede frem. Tilbage på
pladsen, ud af et sjak på 10 mand i det
meste af byggeperioden, var kun to,
nemlig pladsformand Marcin Chrzanowski og arbejdsmand Jarek Radecki,
som var i gang med binde de sidste løse
ender.
Om et par måneder, når et eksisterende fritidshjem af træ er blevet revet ned,
der er blevet ryddet op og gjort klar til
nybyggeriets 3. etape, er sjakket tilbage
ved fuld styrke.
Marcin Chrzanowski – 29 år, af polsk
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Mon ikke Marcin Chrznowski er kommet til at vælge det gale toilet?

der installeres varme, både gulvvarme
og radiatorvarme, og opsættes toilet
og baderum til voksne og børn i flere
størrelser, for ved montering af toiletter og håndvaske skal der selvsagt tages
hensyn til, om børnene er 2 år eller 18,
men ellers er det meget af det samme.
Altså opgaver, der kan siges at ligge til at
blive udført i akkord.
Det bliver de dog ikke. Arbejdet
udføres til den i virksomheden gældende
timeløn på 198 kroner.
»Fortjenesten kunne sikkert have

været bedre, og firmaets ledelse var da
også åben for, at arbejdet skulle udføres i
akkord. Det var kollegerne bare ikke. De
foretrak den faste timeløn, formentlig
fordi mange ikke har prøvet akkordarbejde før, så de var usikre på, hvordan
det ville blive,« fortæller tillidsmand
Jimmi Cilleborg Nielsen, som selv ikke
har været en del af Børneby-sjakket.
Jimmi Cilleborg Nielsen oplyser, at
der er forhandlinger i gang med Christian Henrich VVS om blandt andet en
forhøjelse af timelønnen.
Fotos: Brian Berg/Monsun

kørte forbi med børnene og sagde: Se,
det der har far lavet.
»Har været med til at lave, ville jeg
nok sige. Men ellers er det da et sted, jeg
med stolthed ville vise frem,« siger han.
Spurgt om, hvordan et lille, relativt
ukendt firma som Christian Henrick
VVS, kunne komme i betragtning til en
så stor opgave, svarer Marcin Chrzanowski:
»Det må være, fordi vi er gode, jeg
kan ikke se andre forklaringer.«
Hvordan gode?
»Folkene kan deres kram, vi leverer til
tiden og til den rigtige pris.«

Akkordarbejde på timeløn
Entreprisen, som Rødovre-firmaet
vandt ved at komme med bedste tilbud,
omfatter alt andet vvs-arbejde end tag og
facade.
Der trækkes rør, massevis af rør,

Pladsformand Marcin Chrznowski og arbejdsmand Jarek Radecki , i øvrigt udlært murer. I baggrunden boldburet, som er anbragt i 3. sals højde for at spare plads i jord højde.
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Rør og Blik

Den faste stab

Til driften af din fagforening på Lygten 10 medgår for tiden 12½ medarbejdere. Fire af dem er valgte lønnede
tillidsfolk, resten er ansatte medarbejdere.
Se her, hvem de er, hvad de har som baggrund og hvad de er beskæftiget med
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Faglig organisator
Jørgen Hansen

Regnskabsleder
Sussie Salmonsen

Blikkenslager, udlært 1982 efter fire års læretid i spjældfirma
på Østerbro. Arbejder en årrække med service, den længste
periode i firmaet Ervind Frank. Skifter til anlæg og er, indtil
han juli 2015 bliver ansat som faglig organisator i Rør og
Blik, akkordsvend på byggepladser, hvor kollegerne i flere
omgange vælger ham som sikkerhedsrepræsentant. Pådrager sig i den funktion kaldenavnet ’Jørgen Betjent’.
Jørgen Hansen har været tillidsmand for vvs’erne i NCC
og Caverion, siddet i Rør og Bliks bestyrelse i en længere
årrække og har undervejs også har plads i forbundets
hovedbestyrelse.
For en faglig organisator i Rør og Blik er den vigtigste
funktion at rekruttere og fastholde medlemmer – og at
huske kolleger i retance på, at der er et kontingent at betale
hver den 1. i måneden. Desuden bistår Jørgen Hansen lejlighedsvis opmålerafdelingen med dens opgaver.

Kontoruddannet hos Philips Industri og Handel i 1978 efter
3½ års mesterlære. Kommer – efter et år hos boligselskabet Ungbo – til Kvindeligt Arbejderforbund, skifter i 1985
til Dansk Kommunalarbejderforbund, som i dag er en del
af FOA (Forbundet af Offentligt Ansatte) og bliver i 2007
hentet til Rør og Blik som bogholder.
At karrieren i så høj grad har foldet sig ud inden for fagbevægelsen ligger til familien. Sussies far, Karl Aage Salmonsen, var en kendt tillidsmand i Dansk Metal og som faglig
sekretær i forbundet gennem mange år tæt på smedeformanden Georg Poulsen.
Oven i bogholderi, regnskabsføring og medlemsservice
som de vigtigste opgaver har Sussie for nylig fået lagt arbejdet med fagforeningens budgetter. Det skete, da hun blev
udnævnt til regnskabsleder efter Lene Houe, som i starten
af 2015 fratrådte sin stilling på grund af sygdom.
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Faglig sekretær
Henrik Juul Rasmussen

Opmåler
Henrik Roos

Bliver på EFG (Erhvervsfaglig Grunduddannelse) og hos
firmaet Bruun & Sørensen udlært som vvs-rørsmed i 1983.
Får sit første job som svend hos Danthor Tubotec. Jobbene
hænger ikke på træer i starten af 80’erne, så som ung rørlæggersvend er der perioder med ledighed. Henrik Juul er,
indtil han i 1991 får sig bidt fast hos Rørbyg, ansat i Semco 4
x ½ år, ligesom han har gæstevisitter hos Ernst Nielsen & Co
samt Poul Sejer Nielsen.
Ansættelsen som fjernvarmemand hos Rørbyg varer 21 år.
De sidste 10 år af dem er han tillidsmand for kollegerne.
Henrik Juul Rasmussen bliver medlem af Rør og Bliks
bestyrelse i 2005 og afløser i 2011 John Antonsen som
rørsekretær.
Rørsekretærens vigtigste ansvarsområde er rørprislisten og dennes funktion som bærer af akkordarbejde. I en
situation med en arbejdsgiverside, der lader til helst at ville
af med rørprislisten, byder ansvarsområdet på ikke så få
udfordringer.

Bliver 1993 udlært som blikkenslager og vvs-montør i firmaet Sanica VVS i Rødovre. Første job som svend får han hos
Brdr. Jeppesen.
En ledighed i starten af 90’erne på over 20 procent sender
ham til Berlin, Tyskland, hvor han gennem 4½ måned
arbejder for Wicotec. Tilbage i København får han kortvarigt
job i sit tidligere lærefirma, indtil teltpælene flyttes til Fyn,
hvor Henrik Roos arbejder for Blikkenslagernes Aktieselskab
i Odense.
I perioden 1999 -2014 hedder arbejdspladsen ENCO VVS.
De første fire år er han sikkerhedsrepræsentant og de efterfølgende 10 år tillidsmand for firmaets vvs’ere. Bliver i 2015
nomineret til Fællesskabsprisen for blandt andet at kæmpe
utrætteligt for kollegernes efteruddannelse.
December 2014, da Rør og Blik udvider opmåler-bemandingen fra en til to, bliver Henrik Roos ansat i den nyoprettede stilling.

Sagsbehandler i Byggefagenes A-kasse
Anja Larsen:
Den i den nuværende stab, som har været længst i Rør og Blik, nemlig 28 år.
Samtidig er hun en af de yngste. Yngre er kun Bjørn Due og Henrik Roos. Hvordan
det kan hænge sammen? Sådan her: Anja Larsen kom i mesterlære hos Rør og Blik 1.
august 1988, direkte fra folkeskolens 10. klasse.
Den første del af læretiden tilbrainger hun i Rør og Bliks faglige afdeling, mens der
hen over resten af den lange og tro tjeneste har stået a-kasse arbejde, først i Rør og
Bliks egen, siden i Byggefagenes sammen med Malerne.
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Formand
Bjarne G. Petersen

Sekretær/Faglig Afdeling
Marianne Petersen

Blikkenslager, udlært 1972 i anlægsfirmaet K. V. Hamann i
Rødovre. Værnepligten aftjenes som udstationeret militærnægter på Biaspebjerg Hospitals børnepsykiatrisk afdeling
for psykotiske børn. Indtil han genoptager blikkenslageriet,
arbejder han som ikke-uddannet pædagog i Kennedygårdens Ungdomspension på Østerbro.
Er som anlægssvend i firmaet Bjørkholt med på byggeriet
af Herlev Hospital, som med sine 25 etager og 120 meter var
landets højeste bygning, da det blev taget i brug i 1976.
Indtil han i 1995 bliver valgt til den lønnede post som
bliksekretær i Rør og Blik, er han beskæftiget med udelukkende anlægsarbejde, og har i flere omgange ansvar som
akkordholder.
Bjarne G. Petersen bliver første gang valgt til bestyrelsen
i 1988, til hovedbestyrelsen i 1992 vog til forbundets forretningsudvalg i 2003. Formand bliver han i 2003, hvilket gør
ham til den næst længst siddende formand i Rør og Bliks
historie. De 13 år, han har været formand, overgås kun af
Carl Lythjohan, som fra 1899 til1924 kom op på 19 år.

Udlært salgssekretær i 1985. Var i 10 år ansat i den private
sektor som sekretær i et rådgivende ingeniørfirma og i et
konsulentfirma, der hjalp afskedigede ledere med at finde
nyt job.
Kom i 1993 til De Kvindelige Arbejderes Arbejdsløshedskasse (KAD) som sekretær for to valgte sekretærer og en
juridisk konsulent. De sidste fem år var Marianne sekretær
for forretningsføreren i A-kassen.
Da KAD og SID blev til 3F, søgte Marianne job hos Rør og
Blik, hvor hun den 24. oktober 2005 startede som sekretær i
faglig afdeling.
Opgaver er der mange af, blandt andet alt det administrative i forhold til faglige sager, feriepengesager, check af
medarbejderlister, hjælp til faglige klubber samt administrativ hjælp i forbindelse med konkurssager.

Bliksekretær Bjørn Due
Bliver 1999 færdig med den fire år lange uddannelse som vvs-energimontør efter skolegang
på TEC Gladsaxe og praktik hos Ludvigsen og Hermann.
Kommer efteråret samme år med på boligrenoveringen Brunevang i Rødovre, hvor der er
problemer med asbest. Bliver valgt som sikkerhedsmand, og træder dermed i fodsporene efter sin far Svend Erik Dues, der som faglig sekretær i slutfirserne er en af de drivende kræfter i
udviklingen af Rør og Bliks sikkerheds- og miljøarbejde.
Næste virkelig store projekter, Bjørn Due kommer med på, er renoveringen af Codan-huset
på Frederiksberg og nybyggeriet af DR Byen på Amager,
Bliver i 2005 tillidsmand for kollegerne i Bravida, som har opkøbt Ludvigsen og Hermann.
På generalforsamlingen april 2007 valgt som fagforeningens bliksekretær og ansvarlige
for vvs-uddannelserne og lærlingearbejdet.
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Faglig sekretær
Allan Leegaard

Sagsbehandler i Byggefagenes
A-kasse (BFA) Marianne Jensen

Udlært 1982 som klejnsmed (3½ år) med rustfast stål som
speciale hos Ken Smede- og Maskinfabrik i Gladsaxe.
Bliver 19 år gammel valgt som tillidsmand i lærefirmaet og
gennemgår som den på daværende tidspunkt hidtil yngste
Dansk Metals tillidsmandsuddannelse på forbundets skole i
Jørlunde.
Arbejdet som rejsemontør bringer ham til Norge, hvor han
især laver dampanlæg på rejefabrikker.
Udelivet i det lange land tiltaler Allan. Det bevirker, at han
skifter til vvs-branchen, da han kommer hjem. Får job som
rørlægger og anlægssvend hos blandt andre Brdr. Jeppesen,
hvor han vælges som arbejdsmiljørepræsentant og i 1992
som tillidsmand.
Indtræder i 1994 i Rør og Bliks bestyrelse og afløser oktober1995 Svend Erik Due på posten som faglige sekretær for
arbejdsmiljøområdet.
Allan er med 21 års anciennitet den af fagforeningens
valgte, lønnede tillidsmand, der har siddet næst længst. Han
overgås kun af formand, Bjarne G.Petersen der kom til et
halvt år før.

Butiksuddannet efter mesterlære i Daells Varehus 1971 –
1974, fulgt af to års ansættelse samme sted og andre to år,
hvor hun går hjemme med sine to små børn.
Da hun melder sig tilbage på arbejdsmarkedet, er der krise. Perioder med arbejdsløshed veksler med forefaldende arbejde. Blandt andet som medarbejder i et flygtningecenter,
lægesekretær hos øjenlægerne i Køge, kontorassistent hos
likørkongen Peter Heering og kontordame hos en smedemester. Hun kan lide kontorarbejde og tager en erhvervsfaglig
grunduddannelse som kontorassistent på handelsskole.
1994 ansættes hun hos HK Køge/København, hvor hun er,
til hun januar 2008 starter i Rør og Bliks A-kassen, som året
efter, i forbindelse med at kassen bliver slået samen med
Malernes A-kasse og får navnet Byggefagenes A-kasse.

Opmåler Karsten Pedersen
1980 udlært som klein- og rørsmed hos firmaet Mogens Andersen i Herlev. Bliver i 1984
ansat hos Ludvigsen og Hermann og er via konsortiet GASKON, som Ludvigsen og Herman
indgår i sammen med tre andre virksomheder, med til at omstille gasforsyningen i de københavnske omegnskommuner fra bygas til naturgas. Stor historie, som varer ved gennem
to år. Herefter følger tre år som udstationeret på skibsværftet B&W, hvor han monterer rør på
produkttankskibe, en skibstype, som værftet dengang var berømt for.
Skifter til SEMCO, som i 1997, da han bliver valgt til sagnomspundne Sti Davidsen efterfølger som tillidsmand, er blevet inkorporeret i Bravida. I 1998 kommer han i Rør og Bliks
bestyrelse og sidder et par år også i hovedbestyrelsen, indtil han må opgive sine politiske
poster, da han bliver ansat som opmåler i Rør og Blik.
Det bliver han i 2002 og kunne altså 1. oktober i år fejre 14 års jubilæum som opmåler.
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Rengøringsassistent
Lis Andersen

Journalist
Ivan Enoksen

Gennem 10 år, fra 1986 til 1996, da Tuborg lukker sin
afdeling på Strandvejen i Hellerup, er Lis Andersen bryggeriarbejder, og hun bliver som den første kvinde indsat på
depallerings anlægget. Krævende fysisk arbejde, som ellers
har været forbeholdt mænd.
Derefter følger den første af tre ansættelse i Rør og Blik.
Året er 1996 og fagforeningen bor endnu i det store hus
på Lygten 18. Anden ansættelse følger i 2007 og varer to
år, mens den tredje tiltrædes i 2012, da hendes allerbedste
ven og kollega på såvel bryggeriet som i Rør og Blik, Inge
Jensen, oldfruen kaldet, går på pension.
Mellem første og anden og anden og tredje ansættelse i
Rør og Blik gør Lis Andersen gennem syv år rent på Retsmedicinsk Institut, mens hun i næste slip er servitrice i Kattens
Kælder, et brunt Nørrebro-værtshus på Fælledvej.

I 1972 udlært fra Journalisthøjskolen i Århus og efter mesterlære på Skive Dagblad/Viborg Stifts Folkeblad/Fjerritslev
Avis. Næste stationer på vejen rundt i provinspressen er
Herning Folkeblad og Dagbladet Vestkysten Esbjerg.
Bliver efter militærnægtertjeneste ved Fredningsplanudvalget for Ribe Amt lærer på Den Røde Højskole i Svendborg. Skolen er på det tidspunkt tæt forbundet med Rør og
Blik København.
Flytter med sit livs kærlighed til København og bliver i
1979 ansat på Børn&Unge, BUPL-pædagogernes fagblad.
Ansættelsen varer 29 år og indebærer i to omgange ansvar
som chefredaktør.
Tillidsmand for journalistkollegerne på Herning Folkeblad
og Børn&Unge samt medlem af bestyrelsen for Dansk Journalistforbunds kreds 3 (Sydjylland og Fyn).
Bliver juli 2010 ansat som journalist på halv tid på Fagbladet UTÆTHEDEN. Opgaven består i at producere, det vil sige
finde på, skrive, fotografere og formgive, stof til seks årlige
udgivelser.

Når demokrati bliver til en handelshindring
Skal Danmark støtte, at EU
indgår en aftale med USA
om handel og investeringer
hen over Atlanterhavet?
Rør og Blik mener, at
spørgsmålet skal sendes til
folkeafstemning
n frihandel TTIP (Transatlantic Trade
and Investment Partnership), som
aftalen kaldes, er stadig til forhandling,
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og det er tvivlsomt, om parterne når til
enighed inden udgangen af 2016 som
forudsat i køreplanen.
En vigtig årsag er, at Tyskland som
EU’s politisk og økonomisk stærkeste
magt er svært betænkelige ved centrale
dele af aftalen. Det gælder både regeringen og tysk fagbevægelse. I den sammenhæng betyder det mindre, at danske
politikere og faglige topfolk synes at have
købt skønsangen om TTIP som vejen til
fremgang, ny vækst og mere velstand i
Europa.

I takt med at der fra de hermetisk
lukkede forhandlinger er begyndt at
sive informationer ud om de negative
konsekvenser, aftalen kan få i forhold
blandt andet lønmodtagerrettigheder,
demokratiet, miljøstandarder og fødevaresikkerhed, er befolkningerne rundt
om i EU vågnet op til modstand. Fire
millioner har indtil videre skrevet under
på, at de ikke ønsker en handels- og
investeringsaftale med USA af den slags,
som TTIP-formatet lægger op til.
Herhjemme er modstanden også vok-

sende. Rør og Blik har således tilsluttet
sig initiativet ’Stop TTIP ’, der arbejder
for at få en eventuel TTIP-aftale sendt til
folkeafstemning.

Pro TTIP
Man hvad er TTIP egentlig for en slags
handelsaftale, siden den kan dele vandene i den grad?
Det afhænger fuldstændig af, hvem
der udlægger teksten.
EU-Kommissionen har på sin hjemmeside intet ufordelagtigt af fremføre
mod TTIP.
TTIP vil, hedder det, åbne markedet i
USA op for virksomheder i EU-landene,
fjerne de forhindringer, eksporterende
virksomheder møder i dag og indføre
oversøisk gældende regler, som gør det
lettere og mere fair at eksportere, importere og investere.
TTIP vil dermed, ifølge samme EUKommission, kickstarte den europæiske
økonomi, bevirke at EU bliver bedre i
stand til at agere i forhold til konflikter
tæt på sine grænser, tilpasse EU til vækstøkonomier uden for Europa og bevare
EU’s indflydelse på verdensplan.

Kontra TTIP
Indvendingerne mod TTIP går især på,

at den rækker langt videre end frihandelsaftaler normalt gør. Det handler ikke
om at rive toldmure ned mellem EU og
USA, for dem er der stort ingen tilbage
af.
Det handler fra amerikansk side derimod om skaffe egne produkter adgang
til det europæiske markeder, uden at
underkaste sig de krav og standarder,
som er gældende her, og som på de fleste
felter er skrappere end de amerikanske.
Med aftalen lægges op til, at en
virksomhed, som på grund af lovgivning
eller anden regulering mener sig udsat
for en handelshindring, skal kunne
bringe sagen for en særdomstol og der
kræve erstatning for tabt eller mindsket
indtjening. Desuden lægges op til, at
amerikanerne skal høres, forinden EUKommissionen igangsætter lovgivning
på handelsområdet.

Til amerikansk fordel
Cand. mag Kenneth Haar fra tænketanken Corporate Europe Observatory
(CEO), der arbejder med at afdække
erhvervslivets indflydelse i EU, mener,
at private virksomhedernes adgang til
via sagsanlæg at udfordre lovgivningen
bør bekymre også fagbevægelse og dens
medlemmer.

»Generelt er europæisk fagbevægelse meget kritiske over for TTIPaftalen, hvis ikke direkte imod. Dansk
fagbevægelse indskrænker sig til at
lufte visse bekymringer, men opfordrer
samtidig regeringen til at klø på med
TTIP-forhandlingerne. Jeg opfatter det
som en automatreaktion, en tro på, at
mere handel giver mere velstand. Flere
undersøgelse viser imidlertid, at det
bliver amerikanerne, som får fordele af
en aftale, mens de europæiske lande, og
især de nordeuropæiske, kan komme til
at tabe på den,« siger Kenneth Haar.
Hvad der ifølge Kenneth Haar også
kan komme til at tabe på aftalen er
demokratiet.
»TTIP kommer til at røre ved selve
livsnerven i vores demokrati. Fordi
aftalen drejer sig om næsten alt, der kan
tjenes penge på, kommer den ind på rigtig mange sider af samfundslivet som en
instans, der kan overtrumfe demokratisk
vedtagne love og bestemmelser. Man kan
sige, at sådan som TTIP-aftalen ser ud
nu, bliver demokratiet opfattet som en
slags teknisk handelshindring,« mener
Kenneth Haar.
Læs også lederen på side 2.

Demo mod TTIP
Der er indkaldt til demonstration
mod TTIP-aftalen

Torsdag 27 oktober kl. 16.00
Start på Rådhuspladsen, afslutning på
Christiansborg Slotsplads.
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En tirade mod håndværkets folk
Hvad er der egentlig galt med håndværkere, spørger
journalist og klummeskriver Ditte Giese i Dagbladet Politiken
fra søndag 4. september
Så meget er i Ditte Gieses optik galt,
at hun må bruge en fuld avisside på
at fremstille problemerne og sin forundring over de helt særlige regler,
som efter hendes mening gælder for
håndværkere i forhold til alle andre på
arbejdsmarkedet.
Hun spørger for eksempel, hvorfor
håndværkere ankommer i ens hjem kl.
6.30. Hvem har bestemt, at lige præcis
håndværkere ikke skal følge normal
kontortid, men absolut skal forstyrre
kundernes morgenrutine for så til gengæld at holde fri kl. 14?
Hun kalder håndværkere arbejdsmarkedets latinoer med siesta, mañanaattitude og et ry som leverandører af en
særlig fræk form for sex, den såkaldte
håndværkersex.
»Mens alle vi andre er ved at blive
effektiviseret, djøf ’et og stresset ihjel, så
tænker jeg: How the fuck er I lykkedes
med det.« Spørgsmålet er henvendt til
håndværkerne.
I andre henseender mener hun, at
håndværkere er underligt ligeglade med
deres renommé.
»Hvis jeg skrev en indledning på
en artikel, forsvandt et par uger, ikke
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tog telefonen og så gik på arbejde igen,
skrev lidt videre, forsvandt en uges tid,
mens jeg arbejdede for en anden kunde,
som jeg så også forsvandt fra for lige at
gøre den første kundes opgave halvfærdig, ville jeg aldrig, aldrig, aldrig blive
hyret igen,« skriver Ditte Giese, som
desuden mener at vide, at det ingen
konsekvenser har, hvis en håndværker –
det må i det foreliggende tilfælde være
en vvs’er, hun tænker på – har lavet et
afløb, som vandet løber væk fra i stedet
for ned i. De dukker aldrig op for at
fikse det, man må hyre nye folk til at
udbedre fejlene.
I det hele taget er der meget ved
håndværkere, der pisser klummeskriveren af.
De har aldrig de ting med sig, som de
skal bruge. Kunden kommer derfor til at
betale for kørsel og tiden håndværkeren
tilbringer i byggemarkedet eller på kaffe
baren.
Desuden finder Ditte Giese det højst
mærkværdigt, at hun som arbejdsgiver
for håndværkeren skal betale for dennes transport til og fra kunden, og, hvis
arbejdsstedet er inde i byen, også kan
risikere at skulle bekoste parkeringsaf-

Håndværkere ankommer i
ens hjem kl. 6.30. Hvem har
bestemt, at lige præcis håndværkere ikke skal følge normal
kontortid, men absolut skal
forstyrre kundernes morgen
rutine for så til gengæld at
holde fri kl. 14?
giften. Ingen andre bliver betalt for at
transportere sig på arbejde, så hvorfor
håndværkere?
Ditte Gieses grundlæggende anke
mod håndværker-branchen er, at den
ikke holder, hvad den lover og aftaler.
»Kun når kameraet ruller på de
mange boligombygningsprogrammer i
TV bliver der overholdt aftaler og strammet baller,« slutter Ditte Giese sin tirade
mod håndværkets folk.

For og imod frk Giese
2500 i timen og fredag aften
får lov til at knalde kvarterets
kønneste pige, fordi han kan
give hende et spinkelt håb
om et hus i kartoffelrækkerne.
Den artikel minder mere
om et dårligt stand up show
på TV Zulu end en artikel i
en seriøs avis.
Frk. Giese lyder som en
12-tals pige på coke.

Eksempler på proGiese-opslag

Ditte Gieses klumme »Hvad er der
egentlig galt med håndværkere« har
afstedkommet livlig trafik på Facebook. Delt Facebook-folket har den
også. I dem, der synes, at hendes
kritik er spot on og klummeskriveren
selv bare er for fed og sjov. Og i dem,
der kalder hende verdensfjern, bund
uvidende og arrogant.
UTÆTHEDEN har plukket opslag
fra begge lejre.

Eksempler på anti-Gieseopslag
Jeg tror ikke, Ditte Giese ville kun
overleve én dag i mine håndværkersko. Måske skulle hun prøve at
komme med ud på et rigtigt arbejde,
fremfor at sidde der ved tasterne og
lege sjov.
Tænk at brokke sig over en timepris på 1200 kroner. I stedet burde
hun være forarget over ledelseskonsulenten, hvis arbejde sjældent giver
værdi, men som han alligevel tager

En 12-talspige på coke.
HAHAHA.
Skønt, Ditte. Godt du
flår lidt i det segment.
Ditte, den klumme er
så spot on, og du formulerer præcist grunden til, at
jeg lever med et badeværelse, der ser
ud som, det er 100 år gammelt.
Det var ellers en virkelig fed og relevant klumme. Vi nikkede uafbrudt,
mens vi læste den højt.

Ditte Gieses egen status
dagen efter klummen blev
bragt i Dagbladet Politiken
Har modtaget 10 meget vrede klagemails. Ikke fra håndværkere, men fra
koner til håndværkere. Ak, selv vor
kulturs største macho-ikoner gemmer
sig i mors skørter.
Har modtaget virkelig mange gruvækkende ombygning-gone-wronghistorier.
Men bedst alt – min klumme
indgår nu i en reklame for et håndværkerfirma, som siger, at man kan
stole på dem.

Kobber
kunst
kursus
Inspireret af den succes, som kobber-kunstkurset i vinter blev, har Rør og Blik København
i samarbejde med Blik og Rør Kreds SjællandBornholm og TEC Gladsaxe besluttet at udbyde
et tilsvarende kursus.
Dog Ikke helt tilsvarende. Faglig sekretær Bjørn
Due uddyber:
»Vi har lyttet til de ønsker, deltagerne på sidste
kursus kom med, så denne gang vil kobberkunst-kurset komme til at forløbe over en
længere periode, så deltagerne får mulighed for
at lave den berømte skibslanterne og/eller andre
store og mere tidskrævende projekter.«

Kurset vil forløbe over følgende dage:
2016
Onsdag d. 16/11 kl. 15:30-18:30
Onsdag d. 23/11 kl. 15:30-18:30
Onsdag d. 30/11 kl. 15:30-18:30
Onsdag d. 7/12 kl. 15:30-18:30
Onsdag d. 14/12 kl. 15:30-18:30
2017
Onsdag d. 4/1 kl. 15:30-18:30
Onsdag d. 11/1 kl. 15:30-18:30
Onsdag d. 18/1 kl. 15:30-18:30
Onsdag d. 25/1 kl. 15:30-18:30
Lørdag d. 28/1 kl. 10:00-14:00
Kurset er gratis, foregår hos TEC Gladsaxe på
Tobaksvej og afsluttes med lidt godt til gane og
drøbel lørdag 28. januar.
Tilmelding sker på mail eller tlf. til:
Bjørn R. Due – 26 88 20 75 / bjd@blikroer.dk
eller Marianne Petersen – 35 83 24 22 / mrp@
blikroer.dk
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OK 17

Forbundsformandens OK-plan
Max Meyer løftede i paneldebat med andre byggefolk sløret for, hvad han som leder af
Blik- og Rørarbejderforbundets forhandlingsdelegation vil gå efter

»Jeg går først og fremmest efter, at vi selv
får lov at forhandle. Vi vil ikke som følge
af noget, som er sket på andre overenskomstområder, opleve at få vores egen
overenskomst forringet,« pointerede
Max Meyer.
Udgangspunktet er tværtimod, sagde
han, at skabe forbedringer.
»Vores førsteprioritet, som jeg tror
vi deler med de øvrige byggefag, er at få
skabt et stærkere værn mod social dumping. Et værn, som betyder, at alle, der
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kommer ind på vvs-området – udenlandske arbejdere, udenlandske firmaer,
danske firmaer, arme og ben firmaer,
vikarer og vikarbureauer – arbejder på
de rigtige vilkår.
Vores andenprioritet er at finde løsning på det forhold, at vores medlemmer
kommer til at trække sig senere tilbage
fra arbejdsmarkedet. Det handler kort
sagt om, hvordan vi via overenskomsten
kan hjælpe dem til ikke bare til et fornuftigt arbejdsliv, men i sidste ende også

med en fornuftig overgang til tilværelsen
som pensionist,« sagde Max Meyer.
Formandens prioritet nummer tre
gik på indførelse af eksklusive goder og
rettigheder. Med andre ord indførelse af
forskelsbehandling mellem de vvs’ere,
der er har valgt at være del af Blik- og
Rørarbejderforbundet, og de, der har
valgt at stå uden for.
»Det kan være alle slags goder, bare er
der det særlige ved dem, at de er forbeholdt medlemmerne af Blik og Rør,«
sagde Max Meyer og afslørede, at han
gik ind til OK-forhandlingerne med en
drøm.
»Jeg har en drøm om, at fordi man
som 17-18 årig gik i lære som blikkenslager, behøver man ikke blive ved med
at være blikkenslager til man er fyldt
70. Vi skal som forbund tage ansvar
for medlemmernes karriereudvikling,
sådan at forstå, at uddannelse skal blive
en endnu vigtigere del af vores overenskomst. Uddannelse skal være noget, man
tager i sin arbejdstid med løn fra arbejdsgiveren og det akal ikke bare være
efteruddannelse, men også decideret
videreuddannelse,« sagde Max Meyer.

Hvad ønsker du dig til OK 17?
Fem københavnske tillidsmænd til OK-topmøde afleverer deres ønskeseddel
Michael Samuelsen,
tillidsmand i CG Entreprise

feriepengene og at opsigelsesvarslerne
skal forlænges.

Christian Ingebrekt Jensen,
arbejdsmiljørepræsentant i ENCO

Hvis jeg selv kan bestemme, bliver det en
forbedring på pensionen, så pensionsbidraget forhøjes til 16 procent mod de
nuværende 12 procent. Jeg ville godt selv
betale den ene procent af forhøjelsen,
hvis arbejdsgiveren tager sig af de andre
tre procent.
Som jeg har forstået på vores pensionskasse er de 16 procent, hvad der
mindst skal indbetales, hvis man som
pensionist skal bevare sin levestandard.

Klaus Busch,
tillidsmand i Wicotec Kirkebjerg

Dan Stjernholm Christiansen,
Jeg ønsker mig en overenskomst, vi selv
har været med til at forhandle frem. En
opgivelse eller svækkelse af værnebestemmelsen som modydelse kan der dog
ikke blive tale om. Det ville være en klar
byttegave.
I Norge, hvor jeg for nylig har været
oppe at arbejde, stiger lønnen med
anciennitet i faget. De nye får mindst, de
gamle mest. Det skal vi ikke ind på, men
der er andet deroppe fra, som kan bruges. Blandt andet løn under barns anden
sygedag og feriepenge fra ens egen første
sygedag.

Jens Peter Bergenstoff,
tillidsmand i John A. Hansen VVS

Efter to gange ikke at have fået noget til
den blå bog, skal der reguleres satser og
dækkes huller i rørprislisten. Den er i sin
nuværende forfatning ikke tidssvarende,
især ikke når det handler om priserne på
svejsning af meget store og meget små
rør.
I øvrigt mener jeg, at vi skal have
noget på pensionen, SH-betalingen,

indfriet. I hvert fald nogle af dem.
Der skal på rørprislisten ske justeringer, det er en selvfølge, når listen har
stået stille så længe, mens alt andet har
udviklet sig.
Dernæst vil jeg pege på indførelse af
nedsat arbejdstid med lønkompensation
til ældre kolleger i form af seniordage. I
den anden ende af aldersskalaen mener
jeg, der kan gøres noget godt for lærlingene ved, at de i lighed med svendene
bliver omfattet at tillægget for skiftende
arbejdssted.

Jeg ser frem til, at kravene fra de seneste
kuldsejlede OK-forhandlinger bliver

tillidsmand i Charles Nielsen Varme
& Vand

Jeg ønsker mig, at de goder tider, vores
branche er inde i, varer ved, og at det
fører til, at vi at får en bedre løn, nogle
bedre arbejdsforhold og at vi bliver flere
om at udføre opgaverne.
Lige nu er er vi for få om dem, og det
kan mærkes på tempoet. Der skal flere
folk til, men de er i øjeblikket desværre
ret svære at finde.

OK 17
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Generalforsamling
Rør og Blik København holder tirsdag 25. oktober kl. 17.00 generalforsamling i
Byggefagenes Hus, Lygten 10, København NV.
Dagsorden
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Halvårsregnskab og budget

Valg
Formand
Bjarne G. Petersen genopstiller

Sekretær med ansvar for rørprislisten
Henrik Juul Rasmussen genopstiller
3 bestyrelsesmedlemmer
Lars Andersen genopstiller. Lars Halling
genopstiller. Brian Marker genopstiller ikke.
Søren Thomsen Graversen nyopstiller.

To til stemmeudvalg
Leif Iwanouw og Knud Immertreu
genopstiller
Fanebærer
Vagn Larsen genopstiller
Indkomne forslag

Revisor
Vagn Larsen genopstiller

Fra kl. 16.00 til
mødestart kl. 17.00
serveres noget
spiseligt, jævnt og
velsmagende.

Efter lovene skal kandidater til personvalg være til stede eller have meldt
lovligt forfald. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal fagforeningen have otte dage før, altså senest mandag 17. oktober.
Adgang til generalforsamlingen forudsætter, at kontingent for september måned med er betalt. Kvittering forevises ved indgangen.
Generalforsamlingen slutter senest kl. 21.00

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	Arbejdspladsen	Arbejde
Poul Christensen
Fysikvej 2
Nybyg
Wicotec/Kirkebjerg
Carsten Niebuhrs Gade 10
Radiatorer
Fredensborg VVS
Slotsherrensvej 205
VVS
CURA VVS
Vesterbrogade 145
Rør og faldstammer
Christoffersen & Knudsen
Jagtvej 183
Renovering
Caverion
Gladsaxevej 305
Radiatorventiler
Wicotec/Kirkebjerg
Panum (Gammel), Blegdamsvej 3 B Renovering
ENCO A/S – VVS
Ishøj Bycenter, P-kælder
Sprinkler
Hovedstadens Tag og Facade Ryesgade 5
Blik tag og facade

Nye tillidsmænd

Blokader

Firma				Tillidsmand
Frederiksberg Forsyning A/S		
Klaus Nielsen

Smeden VVS
ApS

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

Gisselfeldvej 10
2665 Vallensbæk

K.S. VVS ApS
Nye arbejdsmiljø-repræsentanter

Baldersbækvej 36
2635 Ishøj

Firma	Arbejdsmiljørepræsentant
Wicotec/Kirkebjerg A/S
Lars Andersen

Følg din fagforening på :Rør og Blik

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
advokatrådgivning har åben sidste
torsdag i hver måned fra kl. 16.00 til kl.18.00.

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

Døde
05.11 1945
Per Adser Carlsen
05.09. 2016

Kalender

06.12 1942
Kjeld Erik Petersen
02.09 2016

Bestyrelsesmøder 2016:
11. oktober kl. 12:00
06. december kl. 12:00

11.05. 1944
Arne Krause
19.09 2016

Generalforsamling:
25. oktober 2016
Opstilling senest 13. september 201

28.02. 1932
Hans Børge
Jacobsen
13.09 2016

Juletræsfest
11. december 2016

Tidsbestilling sker ved henvendelse til sekretær
Marianne Petersen på 3583 2422.
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Utætheden

Postbesørget blad

Id nr. 46612

Julefest i Rør og Blik
Søndag den 11. december 2016 kl. 12.30 - 16.00
Program
12.30: Dørene åbnes
13.00: Levende musik
13.10: Formanden byder velkommen
Julemand med frue kommer
og leger med børnene
14.00: Æbleskiver, gløgg og sodavand
14.30: Underholdning
15.30: Uddeling af godteposer
16.00: Tak for i dag.
Flere detaljer om programmet
følger i næste nummer af UTÆTHEDEN

Billetsalg starter torsdag 10. november
Personlig henvendelse til SussieSalmonsen i stuen eller telefonisk på 3583 2422
Billetpris: 10 kroner for voksne, 20 kroner for børn

