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side 2 Sjælland-Bornholm 

Har du noget 
på hjertet, 

så fremsend det!

Deadline: 1. juli 2017

Kredskontoret i 
Roskilde

Grønnegade 14
4000 Roskilde
Tlf.: 46 34 00 97
Fax: 46 34 00 98
Email: 
sjaelland-bornholm@blikroer.dk

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

Medarbejdere i Grønnegade 
Valgte:
Ole Wiil-Andersen
Kredsformand
Mobil: 51 53 31 82
owa@blikroer.dk

Rasmus D. Andersen 
Faglig konsulent/opmåling
Mobil: 51 53 31 88
rda@blikroer.dk

Rene H. Larsen
Faglig konsulent/lærlinge
Mobil: 51 53 31 85
rhl@blikroer.dk

Delvis:
Esben Malling
Faglig konsulent/opmåler
Mobil: 26 66 09 07
esm@blikroer.dk

Henrik Baltzer
Opmåler/arbejdsmiljø
Mobil: 51 53 31 84
hba@blikroer.dk

Ansatte:
Lene Hansen 
Kontoret
leh@blikroer.dk

Ansvarshavende redaktør: 
Ole Wiil-Andersen
Mobil: 51 53 31 82  
owa@blikroer.dk

Filialkontoret på 
Bornholm

Fabriksvej 1 
3700 Rønne 
Tlf.: 46 34 00 97

Email: 
sjaelland-bornholm@blikroer.dk

Kontoret er åbent:
Man - ons. 12,oo - 16.oo
Torsdag   12.oo - 17.oo
Fredag 12.oo - 15.oo
Ring for aftale af tid

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

Filialkontoret i 
Næstved

Åderupvej 12
4700 Næstved
Tlf.: 46 34 00 97

Email: 
sjaelland-bornholm@blikroer.dk

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

Medarbejdere på Åderupvej 
Valgte:
Michael Skaarup
Næstformand/a-kasse
Mobil: 51 53 31 83
mcs@blikroer.dk

Delvis: 
Esben Malling
Faglig konsulent/opmåler
Mobil: 26 66 09 07
esm@blikroer.dk

Henrik Baltzer
Opmåler/arbejdsmiljø
Mobil: 51 53 31 84
hba@blikroer.dk

Har du været sygemeldt i mere end et ½ år, har 
du mulighed for nedsat forbundskontingent . 
Ring til Kredsen 46 34 00 97
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Kære kollega

Soduko vinder: 

Mads Solhøj Kleisewicz
Svinget 25

4840 Nørre Alslev

Gavekort tilsendes 

Anmeldte arbejdspladser:
CF Møllers Alle, Ørestaden      John Jensen VVS 300 nye boliger& erhverv
Trommesalen, København      John Jensen VVS Renoveringkontor/erhverv
DTU, Lyngby       John Jensen VVS Erhverv/laboratorie
Strandlosvej Amager      John Jensen VVS 400 boliger 
Retortvej, Valby       Ib Andersen VVS 140 nye boliger
Carl Jacobsens Vej, Valby      Ib Andersen VVS 104 nye boliger
Valby Maskinfabrik           Ib Andersen VVS 66 nye boliger
Boholtevej, Køge       Ib Andersen VVS 30 nye boliger
Nimbus Parken, Frederiksb.      Ib Andersen VVS     350 studie boliger
Blegdamsvej, København      Sanoterm  Renovering190 boliger
Hellerupvej 49, Hellerup      HHM   Ombygning boliger
Kirkebjergvej, Sorø        DTEK   Nyt lager & administration
Dildhaven, Herlev       Ribe VVS  Renovering boliger
Bauhaus Valby       Gunner Kristensen  Nyt varehus
Carlsberg       Gunner Kristensen 108 nye boliger
Nærheden, Hedehusene      Gunner Kristensen Nyt Springcenter 
Birkehegnet Næstved      NæstvedVVS  Renovering 150 boliger
Præstsøvej Næstved      Næstved VVS  Renovering 130 boliger 
Meinungsgade, Nørrebro      Eghave VVS            Nyt kontor 
Hørsholm        Fredensborg VVS   Renovering 140 boliger
Tingbjerg        Poul sejr Nielsen  Renovering VVS-Vent.
Hillerødholms Alle       Poul Sejr Nielsen      Renovering VVS-Blik-Vent.
Grøndals vænge skole      Poul Sejr Nielsen Idrætshal og renovering
Energivej,Helsingør      Poul Sejr Nielsen      Nyt kontor
Bygårdsstræde 25, Brønshøj      Poul Sejr Nielsen Renovering Lejligheder 
Linde Alle, Korsør       H & J VVS Greve Renovering boliger
Hamletsvænge, Helsingør      Beko   Renovering lejligheder
Baunegårdsvej, Gentofte      Euro blik   Tagarbejde
Hannemanns Alle Sundby      Euro Blik   Tagarbejde 

Husk at anmelde din arbejdsplads til Kredsen 

Få besøg af opmåleren når du starter en ny plads op. 
Mange af de priser firmaerne tilbyder ligger under opmålingen.

Sebastian D . Hansen tlf . 51 53 31 81, 
Henrik Baltzer tlf . 51 53 31 84,  
Esben Malling tlf . 26 66 09 07 og 
Rasmus D . Andersen tlf . 51 53 31 88



Overenskomst – måske

Som denne leder skrives, er forhandlingerne om en ny overenskomst med Tekniq endnu ikke 
gået i gang. Ej heller på Skorstensfejerområdet er forhandlingerne startet p.t.
Og hvad kan vi så forvente denne gang? Bliver det ligesom de foregående gange, at vi ikke 
kan opnå enighed om noget som helst med Tekniq, eller har vi en tro på, at denne gang er 
der vilje til at opnå et resultat fra begge sider.

Jeg har deltaget i det første møde med forhandlerne fra Tekniq og det var bestemt ikke opløftende. De udtrykte deres øn-
ske om at få en aftale på plads men…..det var bestemt med en forventning om at kunne lave afvigende aftaler på flere 
punkter end nu, også på prislisterne, altså afskaffelse af værnebestemmelserne. Har vi ligesom hørt det før !
Samtidig lagde de ikke skjul på, at de forventede massive ændringer af vores zonepenge, som de kaldte konkurrencefor-
vridende.

Disse udmeldinger allerede før vi er startet tyder ikke på, at holdningen hos Tekniq har ændret sig et komma ifht. forhand-
lingerne i 2012 og 2014, desværre.

Tværtimod tyder det på, at overenskomstforhandlinger i Tekniqs øjne handler om at afvikle vores overenskomst, fremfor 
som på alle andre områder, at forhandle sig frem til forbedringer.

          Forliget på industrien indeholdt et nyt  
          protokollat om systematisk overarbe- 
          jde, hvilket betyder, at arbejdsgiveren  
          kan sætte arbejdstiden op til 42 timer  
          om ugen. Desværre betyder det også,  
          at vi med al sandsynlighed får det ind i  
          vores overenskomst denne gang.

          Modsat så har vi i kredsen en for  
          ventning om, at det igen lykkes at få  
          en fin aftale på plads med Lauget på  
          Skorstensfejerområdet, i lighed med  
          tidligere.

          Kredsen vil afholde OK møder snares  
          efter afstemningen og der vil I få mu- 
          lighed til at drøfte resultatet med 
          kredsen og forbundet.
                           Ole Wiil-Andersen 
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NYT FRA A-KASSEN NYT FRA A-KASSEN 
Arbejdsløshedstal den 5 . marts 2017: 

  Afdelinger      Medlemmer   Ledige       Procent 
Forbundet:        
VVS      6434  264       4,10%
SKF   15-64-85-86-87      381    11       2,89%
     6815  275   
Kreds VVS:        
Jylland 11-33    1614    54       3,35%
Fyn  41-63   1331    53        3,98%
Sjælland 71-91   1494    70        4,69%
København  10   1995    87        3,36%
Forbund VVS     6434  264       4,10%

Afd . VVS:        
71 Slagelse         132      6       2,27%
72 Køge       113      5       1,74%
73 Næstved       191      9       2,27%
74 Lolland-Falster            51      5       9,80%
81 Helsingør       146      6       4,11%
82 Hillerød       254      8       3,15%
83 Kalundborg             68      3       4,41%
84 Roskilde      482    27       5,60%
91 Bornholm         57      1       1,57%
     1494    70       4,69%
Kreds SKF:        
Jylland  15         124      2       1,61%
Fyn   64       98      4       4,08%
Sjælland  85-86-87       159      5       3,14%
       381    11       2,89%
Afd . SKF:        
85 City               9      0       0,00%
86 Omegn        23      1       4,35%
87 Sjælland       127      4       3,15%

   Forbund SKF      159      5       3,14%

Nyttige hjemmesider og andet . 
Hjemmesiden: 
www .bf-a .dk 
	 ● log ind 
	 ●	husk din nemid (i toppen af venstre-               
                   hjørne med rød skrift) 
Her kan du: Se brev fra a-kassen, indsende 
ydelseskort (dagpengekort), se hvad dato det 
skal sendes ind, udbetalingsdatoer og booking 
af møder . 

Ring til mig hvis du er i tvivl . 

Lene Hansen  

Rør og Blik københavn og Kreds Sjælland-Bornholm . 
København havde inviteret os til at deltage i kobberkunst, som fandt sted over 9 onsdage og en lørdag samt et par ekstra dage for at 

alle kunne blive færdige. Der blev lavet lanterne og to hurricanes lamper. Kurset startede i november og sluttede i januar. Vi havde                                      

                                                                                                                                                      tilmeldt 19, desværre udeblev 3 og der mangler et

                                                                                                                                                      par deltagere på billedet. Kurset blev afholdt på  

             TEC i Gladsakse og faglærer Michael hjalp når det  

             kneb. Allan KBH. havde lavet dejligt varmt mad til

l                                                                                                                                                     afslutingen og vi sultede heller ikke de andre dage. 

             Vi takker Michael for at bruge sine aftener på os,  

             skolen for lån af lokaler og alle der deltog.
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NYT FRA KREDSEN NYT FRA KREDSEN 

 
 
 
 
 
	
Kære	kollega	
	
Blik	&	Rør	kreds	Sjælland-Bornholm	indbyder	dig	hermed	til	at	deltage	i	en	tur	til	
VVS	Messen	i	Odense	fredag	d.	28.	april	2017.		
	
På	messen	vil	du	få	mulighed	for	at	se	alt	det	nyeste	i	materialer	og	værktøjer	inden	
for	vores	branche,	idet	alle	leverandører	indenfor	vvs	faget	vil	være	repræsenteret.	
	
Blik	&	Rør	vil	ligeledes	som	andre	år,	været	repræsenteret	på	en	stand	på	messen.	
	
Se	evt.	mere	på:		www.vvs17.dk 	
	
Kredsen	arrangerer	transport	med	bus.	
	
Bemærk	det	er	en	fredag	og	kredsen	dækker	ikke	tabt	arbejdsfortjeneste,	så	du	må	
evt.	bruge	en	feriefridag	J	
	
Der	vil	være	afgang	med	bus	fra	Helsingør	med	opsamling	i	Hillerød,	Roskilde,	
Ringsted	og	Slagelse	
	
Nærmere	tidsplan	og	oplysninger	om	Messen	vil	blive	fremsendt	efter	tilmelding.	
	
Der	er	plads	til	48	i	bussen,	så	derfor	vil	det	være	efter	først	til	mølle	princippet…	

	
Bemærk	at	turen	alene	er	for	erhvervsaktive	

svende	og	lærlinge	
	
	Tilmelding	til	kredskontoret	på	tlf.		46340097	
	

Sidste	tilmelding	tirsdag	d.	18.	april	2017.	
	
På	gensyn	til	en	god	dag	sammen	med	gode	kollegaer.	

Kære kollega

Blik & Rør kreds Sjælland-Bornholm indbyder dig hermed til at deltage i en tur til VVS Messen i 
Odense fredag d. 28. april 2017. 

På messen vil du få mulighed for at se alt det nyeste i materialer og værktøjer inden for vores 
branche, idet alle leverandører indenfor vvs faget vil være repræsenteret.

Blik & Rør vil ligeledes som andre år, været repræsenteret på en stand på messen.

Se evt. mere på:  www.vvs17.dk 

Kredsen arrangerer transport med bus.

Bemærk det er en fredag og kredsen dækker ikke tabt arbejdsfortjeneste, så du må evt. bruge en 
feriefridag :-)

Der vil være afgang med bus fra Helsingør med opsamling i Hillerød, Roskilde, Ringsted og Slagelse

Nærmere tidsplan og oplysninger om Messen vil blive fremsendt efter tilmelding.

Der er plads til 48 i bussen, så derfor vil det være efter først til mølle princippet…

Bemærk at turen alene er for erhvervsaktive svende og lærlinge

 Tilmelding til kredskontoret på tlf .  46340097

Sidste tilmelding tirsdag d . 18 . april 2017 .

På gensyn til en god dag sammen med gode kollegaer .



Christian blev grebet af faget,  som har mange opgaver hver 
dag med stor kundekontakt, frit arbejdsliv under ansvar . Christian 
har nu været svend i 13 år og trives godt med sit fag . Firmaet 
er forudseende og er begyndt og feje lidt ventilation, montere 
stålskorstene, isodorforinger i eksisterende skorsten og taler om at 
trykprøvning af huse kunne være nye opgaver . 
Christian deltager i alle de efteruddannelseskurser han kan, men 
bruger ikke så meget tid på det faglige arbejde endnu, Christian 
har en søn på 7 år, som han bruger det meste af sin fritid på, hvis 
ikke han kører MC med kammaraterne og svigerfar .
Christian har været i firmaet siden sin læretid som startede i

NYT FRA AFDELINGEN NYT FRA AFDELINGEN 
nstatistik 2010
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Formand Jesper Pedersen bød velkommen til de 21 medlemmer og var glad for 
det store fremmøde. Forsamlingen startede med at spise hakkebøffer og bløde 
løg efter en hård arbejdsdag. 
Arbejdsdsmiljøansvarlig fra Kredsen Henrik Baltzer orienterede omkring 3 vigtige 
områder indenfor arbejdsmiljø. Asbest-arbejde, hvor der blev oplyst til hvem kunne 
rettes henvendelse til evt.: Dansk miljøanalyse. Gør det hellere en gang for meget 
end en gang for lidt.
Derudover blev forsamlingen orienteret omkring arbejdsskader. Det er meget 
vigtigt for vores medlemmer, at der er valgt en AMR-repræsentant på arbejds-
pladsen.
Henrik meddelte desuden, at det er og bliver vigtigt, at der foreligger en APV 
enten på arbejdspladsen eller i firmabilen.
Der blev spurgt ind til flere problematikker inden for Henriks område, og de frem-
mødte fik svar af Henrik på disse spørgsmål. 
Opmåler fra Kredsen Esben Maling orienterede omkring akkordarbejde og service-
arbejde. Esben gennemgik en akkordaftaleseddel, bilag, kopisedler og kritikfrister 
i nævnte rækkefølge. Der blev lyttet interesseret fra de fremmødte, og derefter 
blev der drøftet og spurgt ind til mange situationer i forbindelse med en opmåling.  
Formand Jesper Petersen afsluttede med en tak for det flotte fremmøde, og kunne 
ovenpå dette succesrige fremmøde meddele, at der ville blive afholdt endnu et 
lignende møde i 2017. 

Næstved afdeling havde indviteret til medlemsmøde vedr . arbejdsmiljø og akkord .

Store dejlige hakkebøffer, bløde løg, spejlæg og 
kartofler og til mere end en gang efter en hård 
arbejdsdag. 
Henrik med ryggen til:  Orienterede om de 
mange henvendelser Kredsen får vedr. Asbest. 
Vi ser en eksplosion af opgaver, hvor der bliver 
konstateret asbest, og så tør vi slet ikke tænke
på, hvor mange vi ikke har kendskab til. Vi har 
haft byggesager i Espergærde, København 
og flere andre steder, hvor det ikke gøres efter 
lovgivningen. 
Husk asbest er ikke kun i rørisolering, det findes 
i mange bygningsdele: Linolium, fliseklæber, 
understryging af tagsten, pakninger, gulve, lofter 
mm. Brug derfor de to branchevejledninger vedr. 
asbest på: www .bar-ba .dk 

Hillerød og Helsingør afdeling på fisketur i Øresund. 
Båden havde plads til 30 og den var proppet med medlemmer fra begge afdelinger, denne 
gang havde vi ikke plads til andre fra Blik & Rør eller gæster.  Vi startede med morgenmad og en 
lille en til. Dagen bød på klart vejr og en masse torsk, Bjarne fra Finn Vindahl viser stolt sin fangs 
frem, dog ikke den største. Asger havde som sædvanligt sørget for at der var præmier til den 
som fangede den største, de fleste og det mærkeligste, begge afdelinger takker for det store 
fremmøde og ser frem til turen som allerede er bestilt den 30 . december 2017 kl . 7 .00-12 .00, hvor 
muligheden for torsk til nytårsaften kan fanges, der er allerede tilmeldinger til denne tur, så ring til 
Rene 51533185 hvis du er fra Hillerød eller Helsingør afdeling og vil tilmelde dig.  



 
 

Sjælland-Bornholm side 7

NYT FRA KREDSEN  NYT FRA KREDSEN  nstatis-
tik 2010

Blokadevagter: 
Vi får måske brug for dig. 
Kunne du tænke dig at 
hælpe, hvis vi kommer 
ud i længere konflikter 
med firmaer, som ikke 
ønsker at indgå over-
enkomst.
Sikre den næste genera-
tion (børn, børnebørn og 
oldebørn) ordentlige 
arbejdsforhold, der er 
reguleret af overenskom-
ster. 
Danmark har ikke en 
lovgivende mindsteløn, 
men er reguleret af over-
enskomster. 
Send SMS til Rene på 
51533185 

BLOKADE AF ATP HUSET i ALLERØD 

Kredsen deltog med andre LO fagforeninger i blokade af byggepladsen Borupvang 2, Allerød .
Igen støder vi på Bygherre som tjener deres penge i danmark, men som ikke ønsker at renoveringen udføres 
af danske virksomheder med overenkomster, Bygherren Stensdal Group som ejes af erhvervsmanden Søren 
Stensdal, ejer ejendomme for 430 mio. Virksomheden oplyser, at de har fordoblet omsætningen til 228 mio. 
og har et overskud på 23,3 mio og forventer samme resultat i år. De vender ikke tilbage når 3F kontakter dem 
vedr. de firmaer, der ikke ønsker at indgå overenskomst. 
De er igang med renoveringen af jobcentret i Furesø kommune og det er lidt tragisk at tænke på, at de 
håndværkere, som bliver arbejdsløse, kan komme til samtale i lokaler, der er renoveret af udenlandske fir-
maer, som har været medskyldige i de ikke har job, og ydermere for deres skattekroner. Vi vil sammen med 
andre LO forbund støtte konflikten, hvis og når den starter i Farum, 



ASBEST     ASBEST     
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Kollegaer på renoveringsop-
gave i Næstved . 
Vi ser tit denne form for blotlæggelse af 
asbest ved reprationsarbejde, når der har 
været én før os og skifte ventiler, reparere 
rør eller andet. Billedet er fra en kælder i 
Næstved. 
Blotlæggelse af asbesten er tit hvor be-
boere har opbevaring af barnevogne, 
cykler og div. ting.
Spredningen vil blive ført videre til boliger 
og andre steder. Det er derfor vigtigt, at 
man ikke får det spredt, så omkostning-
erme ved rengøringen bliver mega stor 
og endnu værre. Man udsætter beboere, 
deres børn og vores kollegere, som kommer 
efter den, der har blotlagt det uden at 
håndtere det rigtigt.   
Asbestose udvikles først senere (20-40 år) 
og man er sikker på, at det er med dødelig 
udgang. 

Selvom asbest ikke længere bruges i byggematerialer, må vi konstatere, at der er brug for fornyet fokus på dette område . 
         
Vi har i den seneste tid haft flere eksempler på kollegaer, der uforvarende er kommet i kontakt med asbest på renoveringsopgaver. 
På en renovering i København var problemet så stort, at pladsen blev lukket af Arbejdstilsynet indtil, der var blevet ordentligt asbestsan-
eret. 
På en anden større sag (billederne) i Espergærde, har der også været problemer. Her er tale om en stor gennemgribende renovering af 
boliger, med bla. udskiftning af kælderledninger og stigestrenge. Under nedrivningen af disse er der flere steder ikke blevet asbestsan-
eret korrekt, og derfor er vores kollegaer også her blevet udsat for asbest. 

Asbestproblemet møder vi også på tagrenovering, hvor håndteringen af asbestholdigt eternit skiffer ikke altid bliver udført korrekt. 

Når det er blevet konstateret, at man har været udsat for asbest, skal virksomheden lave en registrering og protokol over de medarbej-
dere, der er blevet udsat (husk at få kopi til dig selv). Vi må konstatere at flere virksomheder ikke ved, hvordan dette skal gøres. 

Vi skal derfor opfordre til, at hvis I er i tvivl, om der er asbest forbundet med jeres arbejdsopgaver, så kontakt os i fagforeningen 
På telefon 4634 0097. 

De to billeder 
Viser en plads i 
Espergærde. 
Blotlæggelse 
af asbest på 
billede til højre 
og manglende 
aflåsning af 
container med 
opbevaring af 
asbestaffald på 
det til venstre. 
I et bolig-
område hvor 
vores børn kan 
komme i nær-
heden af det. 
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ASBESTASBEST
Asbest: 
Kredsen har fået flere henvendelser fra service- og anlægs-
svende vedr. asbest. Vi har også talt med lærlingene på 
skolerne og må konstatere at flertallet nok har været udsat 
for asbest. 
Helsingør afd. besluttede derfor at invitere alle firmaer og 
ansatte i vores område til et fælles informationsmøde vedr. 
asbest. 73 personer deltog bestående af 4 arbejdsgivere, 
64 kollegaer og et panel bestående af arbejdsgiverforening-
er, asbestsaneringsfirma, arbejdstilsynet og vores forbundssek-
retær Søren Schytte. Hensigten med mødet var, at ingen skal
udsættes for asbest, hvordan kan vi hjælpe hinanden, hvad 
skal vi være opmærksomme på, hvad hvis vi er blevet udsat 
og hvordan ved vi, om det er asbest. 
Søren S. informerede om at der arbejdes politisk på at få asbestregistrering 
på e-boks, en tilsynsrapport af alle bygninger for at fastslå om der forefindes 
asbest og pres på for mere kontrol af arbejdstilsynet (flere penge og ikke som 
nu besparelse på AT).
Charlotte fra TEKNIQ sagde det kort og kontant, ingen skal udsættes for asbest 
og man skal øjeblikkelig stoppe arbejdet, hvis det konstateres. Charlotte har 
tilrettet en registringsrapport for udsatte medarbejdere, som ligger på TEKNIQ's 
hjemmeside. 
Hanne fra arbejdstilsynet gennemgik lovgivningen, nødvendigheden af at vi 
kontaktede arbejdstilsynet, hvis vi var i tvivl, om det blev håndteret rigtigt, og 
kom de ikke ud, var vi velkomne til at klage. 
Lars fra asbestsaneringsfirmaet Karl Popp viste prøver på asbest, og hvordan 
de sanerer. Asbest er hvidt og kun farvet ved blanding med andre produkter. 
Fra de fremmødte var der stor bekymring. Der mangler kontrol og vi kommer 
i klemme mellem firmaet og kunden. Måske mister firmaet arbejdet. Mange 
tager det ikke alvorligt, hvad hvis man har fået foretaget en prøve, som var 
negativ, og man bliver i tvivl andre steder, hvem skal betale, hvor farligt er 
det, hvad med min familie, når jeg har arbejdstøjet på hjem. Har vi været 
udsat for asbest og det rettes op inden arbejdstilsynet kommer, mangler der 
konsekvens. Der var mange gode spørgsmål. 

Panellet bestod af: Frederik fra Arbejdsgiverne, Lars fra asbestsaneringsfirmaet Karl Popp, 
Søren Blik & Rør, Charlotte fra arbejdsgiverforeningen TEKNIQ og Hanne fra Arbejdstilsynet . 

Status af mødet: 
● Arbejdsgiveren: Skriftlig aftale på arbejdet, Iht .  
   AB 92 . 
● Inden opstart, brug, www .asbest-huset .dk til at 
   undersøge opgaven .
● Ved arbest, udarbejdes særlig APV . 
● Ved tvivl, udtages en prøve . 
● Brug anderkendt saneringsfirma.
● Hvis man undlader prøver, skal opgaven hånd-
   teres som asbestindholdigt .  
● Sanering indvendig kun af uddannede med-
   arbejdere med asbestkursus . 
● Opdages det under arbejdet, stands spredningen       
   og stop arbejdet, forsegl arbejdstøj og værktøj .   
   Udarbejd rapport, som skal opbevares i firmaet,
   husk kopi til medarbejder . 
   Anmeldes som arbejdsskade . 
● Personer u/18 må  ikke udføre arbejde med   
   asbest . 
● Ingen kan se, lugte eller smage om det er asbest,
   kun en prøve kan fastslå det . 

Kunne vi selv oprette en app . til registrering af 
huse, hvor der er konstateret asbest eller hvor vi 
har en formodning om at der er asbest, var et af 
spørgsmålene fra en deltager? Den må vi arbejde 
videre på.

Afdelingen havde grillet bøffer og pølser . 
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Sommerhuset i Lalandia, Digestien 115 L
Huset er i to plan, 103 kvadratmeter med plads til max. 8 personer
Huset består af stue/køkken, badeværelse m/spa og sauna, toilet, bryggers og 3 værelser. Der er vaskemaskine og tørretumbler i bryg-
gers og køkkenet er udstyret med blandt andet: Køle-/fryseskab, opvaskemaskine, glaskeramisk komfur, elkedel. Micro-ovn og kaffemas-
kine.
Der kan tjekkes ind på ankomstdagen fra kl. 15.00 og der skal tjekkes ud senest kl. 10.00 på afrejsedagen, hvis andet ikke er aftalt. Nøgler 
til sommerhuset udleveres og afleveres i Centrets reception.
Hvis du er utilfreds med rengøringen, skal du gøre opmærksom på dette i receptionen hurtigst muligt efter ankomst.
Sengelinned, håndklæder, viskestykker, karklude medbringes.
Ødelægges noget af inventaret SKAL dette meddeles Blik og Rør-Roskilde. Huset vil jævnligt blive gennemgået for eventuelle mangler. 
Alle opholdspriser er inklusiv adgang til Aquadome (badeland), Monky Tonky Land (legeland) og slutrengøring. Der følger 8 adgangskort/
armbånd med til huset.
Strøm er eksklusiv og skal afregnes direkte til Blik og Rør-Roskilde efter forbrug. Både ved ankomst og afrejse skal elmåleren aflæses. Sedler 
til brug for aflæsningen ligger på reol under trappen til 1. sal. Disse udfyldes og afleveres/sendes til Blik og Rør-Roskilde, Grønnegade 14, 
4000 Roskilde, eller du kan sende aflæsningerne på SMS til mobilnummer 51533188, eller pr. mail på: rda@blikroer.dk

Lejemål samt priser:
Højsæson:Børnenes sommerferie samt ugerne 1, 7, 8, 42 og 52
Mandag til søndag     6 .000 kr .
Resten af året:
Mandag til søndag     4 .500 kr .
Tirsdag til søndag       4 .000 kr .
Torsdag til søndag      3 .500 kr .
Mandag til torsdag     3 .000 kr .
Fredag til søndag       3 .000 kr .
Strøm afregnes efter forbrug pr . kw .                 3 kr .
Depositum pr . ophold     1 .000 kr .

En hund må medtages imod en merbetaling pr . overnatning       75 kr .
(Ved mere end 4 overnatninger betales max 300 kr .)

Udlejningen sker efter først til mølle princippet . Udlejning af huset for efterfølgende år kan tidligst ske fra 1 . november i indeværende år .

Betalingsbetingelser:
Når sommerhuset reserveres, skal der 
inden 8 dage betales 50 % af lejens pris før 
lejeaftalen er endelig .
Senest 8 dage før lejemålets påbegyndelse 
betales de resterende 50 % af lejen samt 
et depositum på 1 .000 kr . blandt andet til 
afregning af strøm .
Betalingen skal ske ved overførsel til 
afdelingens konto i Arbejdernes Lands-
bank reg . nr . 5396 kontonummer 0245149, 
med teksten Lalandia, ugenummer samt 
medlemsnummer eller cpr . nr . 
Hvis du ønsker at leje sommerhuset eller 
har du spørgsmål til udlejningen, skal du 
kontakte

Rasmus Andersen på telefon 
51533188 eller pr . mail på: 
rda@blikroer .dk

	

	

	

	

	

Husets	indretning	
	

	

	

													 	

	

											Lej	Roskilde	Afdelings	
											Sommerhus	i	Lalandia	

											Digestien	L	115,	4970	Rødby				
																																											

										 	

	Kontakt:	Rasmus	Andersen	på	51533188	eller	rda@blikroer.dk	
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Kreds Sjælland-Bornholm: Afdelinger

Slagelse afd . 71
Formand: 
Stig Stærk Larsen 
tlf. 20 67 34 02 
stigstaerk@hotmail.com

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

Køge afd . 72
Formand: 
Tommy Andersen
tlf. 60 74 29 79
1188ta@gmail.com

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

der er ikke åbent den første 
torsdag i måneden mere

Næstved afd . 73
Formand: 
Jesper Pedersen
tlf. 22 56 62 20
afd73-1@auotlook.dk

Kasserer: 
Claus Dennis Hansen
tlf. 26 12 21 69
clausdennishansen@yahoo.dk

Åben 1. torsdag i måneden 
fra 16.oo - 17.oo 
Åderupvej 12, 4700 Næstved.

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

Kasserer: 
Michael Probst 
tlf: 20 73 06 50
afd74@auotlook.dk

Helsingør afd . 81
Formand: 
Rene H. Larsen 
tlf. 51 53 31 85
rhl@blikroer.dk

Kasserer: 
Torben Petersen
tlf. 22 54 95 30
jmp1950@live.dk 

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

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

Kasserer: 
Jesper Lund 
tlf. 29 69 00 73 
jesperlund3b@gmail.com  
  

Kalundborg afd . 83
Formand: 
Kim S. Petersen 
tlf: 22 57 50 72
rallydk@sol.dk 

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

Roskilde afd . 84
Formand: 
Rasmus D. Andersen
tlf. 51 53 31 88
rda@blikroer.dk

Kasserer: 
Per S. Sørensen
tlf. 23 23 06 77
psps@mail.dk 

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

Skorstensfejerne 
Kbh .City afd . 85
Formand: 
Jens Clausen 
tlf. 40 18 55 80
jens.wc@live.com

Kasserer: 
Henrik Tejnø
tlf. 40 28 22 47
tejnoe@os.dk

Skorstensfejerne 
Kbh .omegn afd . 86
Formand: 
Kim Bast 
tlf. 22 15 29 90
kimbast56@yahoo.dk 

Kasserer: 
Jørn Ystrøm 
tlf. 31 22 10 72
jorny@ofir.dk
 

Skorstensefejern 
Sjælland afd . 87
Formand: 
Rolf Møller Hansen 
tlf. 60 73 99 89
rolf@hansen.tdcadsl.dk

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

Bornholm afd . 91

Formand: 
Sebastian D. Hansen 
tlf. 51 53 31 81
sgh@blikroer.dk

Kasserer: 
Frits Engell Jørgensen
tlf. 26 35 01 73
fritsoganja@gmail.com 

Lærlingebestyrelsen Club 8
Formand: 
Bestyrelsen: 
Steffen  Haugaard   tlf. 50 54 34 26     afd. 84
Tim Bekker Lacota   tlf. 25 69 77 57     afd. 84
Maria Byskov   tlf. 41 10 05 71     afd. 87
Peter Nielson   tlf. 42 77 61 61     afd. 84

Kasserer: 

Lærlinge I Landsudvalget
VVS og Skorstensfejerlærlinge 
Steffen Haugaard        tlf. 24 66 81 20 afd. 84 
Tim Bekker Lacota        tlf. 25 69 77 57 afd. 84
Maria Byskov        tlf. 51 92 74 20 afd. 87
Peter Nielson       tlf. 42 77 61 61 afd. 84 

suppleant:
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Blik & Rør
Grønnegade 14
4000 Roskilde
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Skorstensfejer lærlingesatser pr . 1 . marts 2016:  

  Provinsen:  alm . pr . uge  alm . pr . time   voks .  pr . uge   voks . pr . time
  1. læreår  2.166,92   58,57   4.839,45 130,80 
  2. læreår  2.889,22   78,09   4.911,68 132,75
  3. læreår 3.611,53   97,61   4.983,91 134,70
  4. læreår  4.333,84 117,13   5.056,14 136,65

 
  KBH . Amt:  alm . pr . uge alm . pr . time  voks . pr . uge    voks . pr . time 
  1. læreår  2.346,40   63,42   5.240,28 141,63 
  2. læreår 3.128,53   84,55   5.318,50 143,74
  3. læreår  3.910,66 105,69   5.396,71 145,86
  4. læreår  4.692,79 126,83   5.474,92 147,97
 

VVS lærlingesatser pr . 1 . marts 2016:

   Kr . pr . time Akkord % af sv . løn Overtidsbetaling: 
 1. læreår          62,90     30 %  1-2 time       38,00 kr.
 2. læreår         72,55     40 %  o/2 time      83,00 kr. 
 3. læreår          91,40    50 %  
 4. læreår        104,05     70 %
 5. læreår EUX  114,25  
 Voksenlærling 113,60                   Forhandling.      
 Arbejdsdreng u/18   65,45        
 Arbejdsmand o/18          
        
Smuds udgør 9,15 kr . pr . time, der betales for minimum 3 timer pr . dag, hvis 
du har arbejde, der indebærer smudstillæg . 

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

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

Send ind og deltag 
i lodtrækning om et 
gavekort.

Løsning sendes til kreds-
kontoret


