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Nedskæringer, lukning af arbejds- 
 pladser og bortfald af arbejde 
 har kendetegnet PostNord gen-

nem de seneste mange år. Mens brevet 
er blevet perifert, er pakkemarkedet 
vokset og vokset. Som følge af de vok-
sende pakkemængder besluttede Post-
Nord bygningen af Danmarks største 
pakkesorteringsterminal, beliggende 
udenfor Køge, som erstatning for pakke-
terminalen i Brøndby. 

Varslet til Køge
Sortering på den nye terminal i Køge 
var planlagt til opstart i 2017. Mere end 
hundrede postansatte var varslet flytning 
fra Brøndby til Køge og alt så lyst ud. 
Men mange timers planlægning til trods, 
er meget gået skævt. Sortermaskinerne 
ydede ikke det forventede, dårligt fysisk 
arbejdsmiljø og ansættelse af mere end 
hundrede midlertidigt timelønsansatte 
postarbejdere resulterede i daglige fru-
strationer blandt kollegaerne. 

Store dele af sorterarbejdet flyttede til-
bage til Brøndby som følge af de massive 
problemer, og virksomheden har siden 
da tilpasset produktionen til en ny plan, 
der inkluderer både Brøndby og Køge–
terminaler i den samlede sorterproces.

Stop for midlertidigt ansatte
De mange ændringer, massiv udskiftning 
blandt kollegaer som følge af de meget 
ringe ansættelsesvilkår, og ledelsens 
manglende lydhørhed overfor kollega-
ers krav om bedre arbejdsforhold endte 
i længerevarende forhandlinger mellem 
3F København, tillidsrepræsentanterne 
og virksomheden. 

Vi har krævet ophør for ansættelse af 
midlertidigt ansatte idet vi finder dette 
i strid med overenskomsten. Forhand-
lingerne har været lange men har fået 
et positivt resultatet. Fra 13. februar er 
antallet af midlertidigt ansatte i både 

Brøndby og Køge bragt ned på et mini-
mum, med det klare mål at alle ansatte 
er varigt ansatte.

Krav om ansættelse på månedsløn
Men forhandlingerne er ikke afsluttede 
da meget endnu er uafklaret. De endeli-
ge planer for Brøndby og Køges arbejds-
mængder kan endnu ændres, så usikker-
heden for hvor mange der skal arbejde 
på den ene eller den anden terminal le-
ver stadig. Men uanset forandringer, er 
det vores krav at alle postansatte ansæt-
tes på de bedst muligt vilkår. Fuldtid er 
fundamentet for ansættelse i PostNord 
og kan dette ikke opfyldes grundet pro-
duktionens sammensætning, bør deltids-
ansættelse ske på højst muligt timetal, så 
lønnen er „til at leve af “. Det siger over-
enskomsten og det fastholder 3F Køben-
havn.

Frem og tilbage
Som følge af tilbageflytningen af arbejds-
opgaver fra Køge til Brøndby termina-
len, forventes det at flere kollegaer i 
Køge vil blive tilbudt at „flytte tilbage“ 
til Brøndby. I skrivende stund drøfter 
tillidsrepræsentant Jamal dette forhold 
med den lokale ledelse i virksomheden. 
Det vil sikkert skabe glæde blandt flere 
af de kollegaer, der blev varslet flytning 
til Køge sidste år.

Bedre arbejdsforhold til alles gavn
Vi arbejder for, at al ansættelse på time-
løn i pakketerminalerne bringes til op-
hør. Det vil styrke det faglige fællesskab, 
skabe tryghed i ansættelsen men også 
være til gavn for virksomheden. Større 
kendskab til arbejdet vil unægtelig skabe 
bedre kvalitet, til gavn for alle de der be-
stiller varer over nettet.

 Fra Brøndby til Køge
– og nu måske tilbage igen !

Af Morten Søndergaard, næstformand

Maskineriet i den nye terminal i Køge yder ikke som PostNord forventede.

• Leder 3F København og resten af arbejderbevæ-
gelsen vil i den kommende tid få travlt, da 
vi står overfor at skulle afholde 2 valg. Et 
folketingsvalg vi ikke ved hvornår (det er 
kun statsministeren) skal afholdes. En ting 
er dog sikker, at det valg bliver meget af-
gørende for fremtidens fordelingspolitik. 
Vi har i 3F i den senere tid ført en kam-
pagne, der viser, hvor stor uligheden i det 
danske samfund er blevet i de seneste år. 
Helt konkret tager 3F’s kampagne udgangs-
punkt i hvordan så Danmark ud dengang 
vi vandt EM i fodbold i 1992, og hvordan 
ser Danmark ud i år 2019. På mange områ-
der er det gået den forkerte vej. Vi har fået 
større ulighed i samfundet. Der er mange 
flere fattige, og især er det gået ud over 
børnene, hvor der er kommet 64.000 fle-
re børn under fattigdomsgrænsen. Det at 
børn lever under fattigdomsgrænsen har 
store konsekvenser for deres opvækst og 
deres senere liv. At børn ikke kan deltage på 
lige vilkår med deres kammerater i forhold 
til fritidstilbud eller for den sags skyld tøj, 
cykler, mv. fordi forældrene ikke har råd, 
kan vi aflæse i alle statistikker. Disse børn 
har resten af livet større risiko for ikke at 
kunne være selvforsørgende og hermed selv 
bestemme hvordan deres liv skal forme sig. 
Den nuværende regering og deres politik 
har i stedet for prioriteret skattelettelser 
til dem der tjener godt. Det er især bilerne 
og andre forbrugsgoder, som der er blevet 
lettet afgifterne på, men selv for rige men-
nesker kan det være svært at køre mere end 
én bil ad gangen. 

3F København vil derfor opfordre alle med-
lemmer til at være aktive i valget, så vi kan 
sørge for, at der i Danmark vil blive ført en 
mere retfærdig politik og en bedre forde-
ling af goderne i verdens rigeste samfund. 

Det andet valg ved vi hvornår skal afholdes, 
nemlig den 26. maj 2019, hvor der er valg 
til Europa-Parlamentet. Vi skal huske på, 

at Danmark er een valgkreds så lige meget 
hvor man bor henne i Danmark, kan man 
til dette valg stemme på de samme perso-
ner, som dem der bor i den anden ende 
af landet. Europa-Parlamentet er en vigtig 
størrelse selv for vores almindelige hverdag. 
EU og EU-Parlamentet har en finger med i 
spillet i over 90% af de love vi vedtager og 
gennemfører i Danmark. Med de højredrej-
ninger der sker i resten af EU og med den 
usikkerhed, der er omkring Englands Bre-
xit, er det vigtigt, at vi i Danmark forsøger 
at styrke de demokratiske og progressive 
kræfter, som vil et socialt og menneskeligt 
Europa og ikke udelukkende et teknokra-
tisk vækstsamfund, der ikke levner plads og 
rum til mennesker og natur. 

3F København vil opfordre alle medlem-
mer til at deltage aktivt den 26. maj i Euro-
pavalget. 

Den 1. maj fejrer vi Arbejderbevægelsens 
Internationale Kampdag. Traditionen tro 
starter vi i fagforeningen og senere går vi i 
samlet optog til Fælledparken, hvor vi vi-
ser resten af samfundet og hele verden, at 
vi aktivt bakker op bagved fagbevægelsen. 
I år blev den hovedorganisation FH (Fag-
bevægelsens Hovedorganisation) dannet 
med 1,4 mio. mennesker. Vi stiller store 
forventninger til, at den ny hovedorganisa-
tion kan varetage alle de medlemmers in-
teresser og deres indbyrdes modsætninger, 
men 1. maj i Fælledparken må alle smålige 
hensyn vige for en stor solidarisk front for 
arbejderklassen. 

1. maj og valg
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Et flertal i Folketinget vedtog den 20. december 2018 at 
 indføre et nyt opholdskrav i dagpengesystemet. Dermed  
 indføres der et krav om ophold i Danmark / EU i mindst 

syv år inden for de seneste 12 år for at få dagpenge
Kort før jul vedtog et flertal i Folketinget at indføre et nyt 

krav i dagpengesystemet, nemlig at man skal have opholdt sig 
lovligt i Danmark / EU eller andre EØS lande i mindst syv år 
inden for de seneste 12 år.

Formålet med aftalen er at begrænse udlændinges adgang 
til danske ydelser. Men kravet kan også ramme danskere, der 
har opholdt sig uden for EU / EØS ( EU + Norge, Lichtenstein, 
Schweiz og Island ) i over fem år inden for de seneste 12 år.

Derudover skal man opfylde de kendte regler for at få dag-
pengeret, herunder indkomst / beskæftigelseskrav og medlem-
skab af en a-kasse med videre.

Hvornår bliver man ramt ?
Er du allerede indplaceret i dagpengesystemet, kan du først 
rammes, når du skal genindplaceres med en ny dagpengeret.

Hvis du som medlem er i tvivl om, hvorvidt reglerne har 
konsekvens for dig, så kontakt din lokale 3F a-kasse for vejled-
ning.

Undtagelser for opholdskrav 
Der er situationer, hvor man har opholdt sig uden for 
EU / EØS, som kan sidestilles med ophold i Danmark. Det gæl-
der for eksempel :

• Hvis du er udstationeret for en dansk myndighed eller en 
dansk virksomhed.

• Hvis du er i udlandet for at studere, og har haft bopæl og op-
hold i Danmark umiddelbart før uddannelsen startede.

• Hvis du for eksempel er udsendt for Folkekirkens Nødhjælp.
• Hvis du er ung / barn og rejser ud med dine forældre samt 

har opholdt dig i Danmark i minimum syv år, inden du fyl-
der 18 år, så kan du være i et tredjeland, indtil du fylder 23 
år og stadig opfylde opholdskravet, når du kommer hjem til 
Danmark.

• Hvis du er gift /samlevende med en person, som opfylder en 
af betingelserne ovenfor, og I har haft fælles bopæl inden ud-
rejsen.

Overgangsregler
Opholdskravet skal indfases fra 2019 til 2020, og kravet om syv 
års ophold inden for 12 år skal være fuldt indfaset i 2021.
• I 2019 er opholdskravet fem år ud af 12. Det vil sige, at du 

kan have opholdt dig uden for EU i syv år.
• I 2020 er opholdskravet på seks år ud af 12. Det vil sige, at 

du kan have opholdt dig uden for EU i seks år.
• I 2021 er opholdskravet fuldt indfaset på syv ud af 12 år. Det 

vil sige, at du højst kan have opholdt dig uden for EU i fem 
år.

Du kan finde flere oplysninger på 3Fs hjemmeside www.3f.dk, 
eller du kan kontakte afdelingen for yderligere oplysninger :
3F København – Telefon : 70 300 999 – www.3fkbh.dk

 Opholdskrav og dagpenge

Det er konklusionen i en stor undersø-
gelse af danskernes færdigheder mht. 
til læsning, regning og brug af IT, hvor 
mere end 7000 i alderen 16–65 år er ble-
vet interviewet og testet.

16 % – svarende til over en halv milli-
on danske voksne – har decideret dårlige 
læsefærdigheder, viser undersøgelsen.

Dobbelt så mange, over en million 
(  28 %  ), kan enten slet ikke bruge IT – 
eller de er ret dårlige til det.

Et liv som ordblind hjemmeside
På etlivsomordblind.dk kan du finde en 
masse tips, der kan gøre livet som ord-
blind lidt mindre besværligt.

Ikke mindst afsnittet „Ordtavlen“ er 
værd at besøge. Her er der præsentati-

oner af forskellige apps, der kan hjælpe 
med at læse og skrive.

Kig også på den Facebook–side, der er 
tilknyttet „Et liv som ordblind“.

FVU–IT i 3F København
Hver 6.uge begynder der et kursus i 
3F København for arbejdsløse medlem-
mer, som vil blive bedre til at bruge IT. 
Man bliver også bedre til at læse og skri-
ve. Hvis du vil testes for ordblindhed, 
kan du også blive det.

AOF står for undervisningen, som 
foregår hver tirsdag og fredag fra kl. 9.00 
til 14.00 over 6 uger = i alt 60 timer. Det 
er gratis at deltage.

Kontakt Bendt eller Ditte i a-kassen, 
hvis du vil tilmeldes.

Det Faglige Hus traf forkert afgørelse

Det er ikke ligegyldigt, hvor du har opholdt dig de seneste 12 år, hvis du skal have dagpenge.

Nyt fra a-kassen Af Søren Becher, a-kasseleder Af Bendt Larsen, a-kassen

Det Faglige Hus afgjorde, at et ar- 
 bejdsløst medlem ikke havde 
 ret til dagpenge. Man fandt, at 

hun ikke stod til rådighed for arbejds-
markedet. Da medlemmet blev overflyt-
tet til 3F København, klagede vi på hen-
des vegne til Det Faglige Hus. Her gav 
man nu medlemmet medhold i klagen 
og vurderede, at hun alligevel stod til rå-
dighed for arbejdsmarkedet. Derfor hav-
de hun ret til dagpenge!

Ikke dansk tale = intet job?
Maria Høpner, sagsbehandler i 3F Kø-
benhavns a-kasse fortæller om sagen:

„Det Faglige Hus sagde, at medlem-
met ikke talte og forstod dansk samt 
talte meget lidt engelsk. Derfor var der 
ikke noget job, som hun kunne klare. På 
a-kasse sprog hedder det, at man ikke 
står til rådighed for arbejdsmarkedet. 

Man mente også, at hendes jobsøgning 
var mangelfuld.

Vi skrev i vores klage, at der for det 
første er en del jobannoncer, hvor der 
ikke er krav om, at man kan tale dansk. 
For det andet kan hun faktisk tale lidt 
dansk og har klaret sig fint på sin ar-
bejdsplads gennem to år. For det tredje 
ville hun gerne søge job i virksomhe-
der med dansktalende, da hun mente, at 
det var den god og hurtig måde at lære 
dansk på.

Det viste sig også, at medlemmet hav-
de fået mangelfuld vejledning i at søge 
job i det hele taget.“

3F Københavns a-kasse sendte klagen 
til Det Faglige Hus. Allerede 10 dage se-
nere fik vi svar, hvor man gav medhold 
i klagen. Medlemmet kunne nu få udbe-
talt dagpenge.

Voksne danskere læser ikke godt nok
- og alt for mange kan ikke bruge IT 

• På etlivsomordblind.dk kan du finde en masse 

tips, der kan gøre livet som ordblind lidt mindre 

besværligt.

Det Faglige Hus fjernede dagpengene p.g.a. „for dårlige 
dansk– kundskaber“. En afgørelse de måtte gøre om, 
efter en klage fra 3F  København.
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Den 26. maj er der valg til EU-parlamentet. Vi opfordrer dig til 
at deltage i valgkampen og til at stemme på valgdagen.

På stadigt flere områder griber EU ind i vores hverdag. På 
arbejdsmarkedet bliver vi presset af socialdumping og vores 
overenskomster og sociale rettigheder bliver udhulet. 

Bestyrelsen har vedtaget et valggrundlag, der ønsker at sætte 
en stopper for denne udvikling. Det fremhæver også forslag til 
en ny politik.

I den kommende tid vil vi sende valggrundlaget til kandida-
ter fra opstillede partier og fra Folkebevægelsen mod EU. Støt-
ter kandidaterne vores grundlag vil vi anbefale, at medlemmer-
ne af 3F København stemmer på disse kandidater. 

På vores hjemmeside og på Facebook vil vi orientere om 
hvilke kandidater der støtter vores grundlag og vi vil orientere 
om kommende aktiviteter i valgkampen.

Søren Becher, a-kasseleder 3F København

Den 26. maj er der valg til EU-parlamentet. 3F 
København vil opfordre dig til at deltage i val-
get og til at stemme på valgdagen. 

EUs såkaldte „arbejdskraftens fri bevægelighed“ ska-
ber social dumping. Vores overenskomster sættes un-
der pres og der skabes efterhånden et arbejdsmarked 

hvor stadigt flere arbejdere fra andre EU–lande arbej-
der uden overenskomster og på slavelignende vilkår. 

Vi syntes det er en god ide, at arbejderne kan flytte 
til andre lande og arbejde, men det skal ske i respekt 
for aftalerne i de pågældende lande.

Vi siger:
Ja til bevægelighed – Nej til EU’s „Fri bevægelighed“.
For at få stoppet social dumping i Danmark har vi 
brug for flere initiativer. Vi har blandt andet brug for 
en stærkere dansk lovgivning, der giver adgang til alle 
oplysninger og som straffer brud på reglerne. Vi har 
brug for indførelsen af kædeansvar, hvor hovedentre-
prenører hæfter for underentreprenører. Og så har vi 
brug for sociale klausuler. 

Endelig har vi brug for en særlig aftale, eller en „so-
cial protokol“, som det hedder i EU. En sådan aftale 

skal føjes til de eksisterende EU–traktater og den skal 
fastslå, at kollektive rettigheder såsom strejkeretten og 
retten til organisering altid har forrang i forhold til 
EUs øvrige regler – og især har forrang over de 4 så-
kaldte frihedsrettigheder.

Europæisk fagbevægelse støtter kravet om en Social 
Protokol.

Vi siger:
Ja til social protokol – Nej til social dumping
EU Kommissionen, eller EUs regering, ønsker mere 
indflydelse på social og arbejdsmarkedspolitikken. Den 
ønsker en såkaldt „social søjle“, der skal regulere 20  

nye områder – alt fra løn, arbejdsløshedsunderstøttelse 
til børnepasning.  

Vi mener at EU i forvejen bestemmer for meget.

Vi siger:
Ja til social og arbejdsmarkedspolitik der besluttes i Danmark – Nej til EUs såkaldte sociale søjle
Den danske fagbevægelse kæmper for og forsvarer den 
kollektive velfærd i Danmark. Vi ønsker en stor og 
velfungerende offentlig sektor. Dette ønske kan ikke 
forenes med EUs budgetlov, der hvert år betyder nye 
forringelser og nedskæringer af kernevelfærd. Vi kan 
frigøre Danmark fra denne budgetlov – fordi vi ikke er 
et Euro land.

 
 

Siden den store finanskrise i 2008 / 2009 har de store 
banker i Danmark og EU foretaget svindel for ufatteli-
ge summer. Samfundsskabte værdier er gået tabt i spe-
kulation og hvidvask. Vi har ikke tillid til at en ny EU 
bankunion kan regulere eller gøre op med dette. Det 
er som at sætte en ulv til at vogte får. Vi kan sige nej til 
EUs bankunion – fordi vi ikke er en del af Euro land.

Vi siger: 
Ja til kollektiv velfærd og demokratisk kontrol med bankerne i Danmark  
– Nej til budgetlov og bankunion.

3F København, Bestyrelsen
9. januar 2019

Valggrundlag
Deltag i valget til EU parlamentet den 26. maj 2019

Aktiv i valgkampen

Valg til EU-parlamentet den 26. maj 2019
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Målgruppen er ufaglærte medar-
bejdere der har servicefunktio-
ner på offentlige hovedsageligt 

statslige arbejdspladser. 

Lærlingeuddannelse for voksne. 
Er man over 25 år har man ret til at bli-
ve vurderet på hvad man kan i forhold 
til uddannelsens indhold. Det hedder 
RKV. Vurderingen betyder at man får 
kortere læretid, og måske også at man 
slipper for et skoleophold. Det sker som 
regel kun hvis man tager en eller flere 
AMU kurser som svarer til indholdet på 
skoleforløbet.

Uddannelsens opbygning
Er du over 25 har du ret til RKV. 

Real Kompetence Vurdering gives på 
relevant Erhvervsskole for den uddan-
nelse du ønsker dig.

Her bliver der klippet i længden på 
din lære / elevtid, ud fra arbejds– og sko-
leerfaring. Er man over 25 år er max–
længden på læretiden 3 år og 3 måne-

der. De fleste vil få en væsentlig kortere 
læretid.

Loven siger : At læretiden skal afkortes 
så det man har lært ikke skal gentages. 
Der skæres også i længden på praktikti-
den, og at praktikken indrettes sådan at 
den virker som forberedelse til skoleop-
holdet.

Man bevarer sin normale løn under 
uddannelsen. 

Kig ind i fremtiden. 
Der er svært at spå om fremtiden. Men 
der har været mange udliciteringer in-
denfor det offentlige. Så ingen kan vide 
sig sikre på hvad der sker i fremtiden. 

Få „svendebrev“ for dit arbejde
Uddannelsesmulighed for statens ansatte. 

Fyraftensmøde om Ejendomsservicetekniker uddannelsen

Få papir på dine kompetencer
Mødet er hovedsageligt for Tillidsvalgte i 3F København.
Orientering om Uddannelsen og FUSA Projektet. (Fonden til Uddan-
nelse af Statens Ansatte)
Rundvisning på skolen for at se uddannelsesfaciliteterne. Kom og få en 
snak om hvordan vi starter uddannelsen op på din arbejdsplads. 

Onsdag d. 3. april KL. 16.30 – 18.30
NEXT Glostrup, Fabriksparken 31, 2600 Glostrup

Tilmelding senest 5/3 kl. 12  -  Sanne Aaen sala@nextkbh.dk

Derfor er det altid godt af få doku-
mentation på hvad man kan. Man får 
også mulighed for at komme videre 
som en del af samfundet. Uddannelse 
er en god sikring for at takle fremti-
den. 

Hvorfor skal jeg have uddannelse 
i noget jeg kan i forvejen. 
Det er et af de mange spørgsmål der 
kommer svar på når man får mulighe-
den for at få en uddannelse.

Der findes mange dygtige ansatte i 
staten som „bare“ udfører deres arbej-
de. Vi skal gøre op med forestillingen 
om at man kun lære noget på en sko-
lebænk. Alle mennesker lærer noget 
nyt hverdag. Gennem medierne, vores 
kollegaer og i familien. Faktisk lærer 
vi også af vores børn. 

Det vi skal bruge den tekniske sko-
le til er, at lære det der mangler for at 
kunne bestå en svendeprøve. 

En god faglærer er en der erkender 
at der måske sidder en i klassen, der 
på et område er bedre end ham og så 
inddrage den viden der findes i klas-
sen for at få lært det relevante for ud-
dannelsen.

Hvad lærer en Ejendomsservice Tekniker?

På skolen undervises du fx i:

• Varmeanlæg, affaldshåndtering og bygningsvedligeholdelse
• Indkøb, betjening og vedligeholdelse af maskiner
• Kommunikation, samarbejde og psykologi
• Du har også fag som fysik, naturfag, psykologi og it.

I praktiktiden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannel-
sen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller i et praktikcenter.
Du afslutter uddannelsen med en svendeprøve 

Matrikel = Ejendomsservicetekniker

Hvor der en matrikel med et vist an-
tal ansatte, burde der altid være ansat 
en Ejendomsservice Tekniker. 

Ejendomsservicetekniker uddan-
nelsen er lavet til at dække det behov 
der er for service i forbindelse med 
at administrere ejendomme, kontorer 
og fabrikker. Så alle der udfører dag-
lig service indenfor området burde 
have denne uddannelse. 

Af Per Holm Pedersen, faglig sekretær
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Over 200 tillidsvalgte fandt vejen  
 forbi konferencen, som de kø- 
 benhavnske fagforeninger ar-

rangerede den 27. februar i København.
Det var en heldags–konference, hvor 

overenskomstkamp–stafetten blev leve-
ret videre fra OK18 til den forsatte kamp 
i OK20.

Kamp–stafetten blev leveret videre
Det var på vegne af OK18 folkene, Lars 
Sørensen fra Københavns lærerforenin-
gen, som leverede stafetten, en rød fane, 
videre til John Jakobsen, formand for 
Byggefagenes Samvirke og stilladsarbej-
der fra 3F København der overtog sta-
fetten.

Men som John sagde, „så overtager 
vi stafetten i kampen med flydende ud-
skiftning. Lad det spire, lad det gro og 
forsvar vores overenskomster – den gode 
energi fra OK18 skal med til OK20“.

Læren af OK18 og „Skulder ved 
Skulder“ – solidaritet fra gulvet
Om formiddagen var der to panelrunder 
hvor der blev delt erfaringer, historik og 
de gode historier fra den lange overens-
komst kamp i OK18.

Aktivisterne kom til orde og fortal-
te om det største under OK18 – hvor to 
ord gik igen og igen : „Sammenhold og 
solidaritet“ og „Fedt vi var så mange“. 
De private bidrog med : „Jeres kamp er 
vores kamp“ – og der var aldrig tvivl om 
de privat–ansattes og befolkningens op-
bakning.

Frem mod OK20 & OK21
Eftermiddagen var sat af til at se fremad 
og ind i OK20 på det private arbejds-
marked, og også igen OK21 på det of-
fentlige område. Her havde topforhand-
lerne ordet og det var Jan Villadsen fra 
3F, Simon Tøgern fra HK , Mona Strib 
fra FOA, Camilla Gregersen fra Magi-

sterne, Flemming Vinter fra HKKF og 
CFU. Efterfølgende var det de lokale til-
lidsvalgte og lokale københavnske fag-
foreninger, hvor Ian larsen, ( TR – Carls-
berg ) og Bjarne Høpner ( formand i 
3F København ) var med.

Der blev sat meget fokus på, om en 
solidaritets–pagt på det private område 
er muligt, og det var der lidt delte me-
ninger om – men mest til „det måtte 
man kunne“. Kan man snakke en fælles 
kamp om flere krav. Kan man sigte højt 
og stille krav om værdier og vilkår. Bred 
enighed om, at et hovedkrav er løn og 
især, at de lavestlønnede skal hæves. 

Men også spørgsmål om hvordan 
medlemmerne ser sig i krav og overens-
komster, og kan vi rykke i fagtoppen.

Sammenhold, sammenhold, sammen-
hold og solidaritet, solidaritet, solidari-
tet gik også igen og igen, når vi ser frem 
imod OK20 og OK21.

Det var en flyvende og fantastisk op-
start på OK20 – nu er vi i gang !

Næste OK20 konference er den 10. 
april i Byggefagenes Samvirke, og også i 
3F København planlægges en OK–kon-
ference – vi ser frem mod en spænden-
de tid !

Caja Bruhn, faglig sekretær

Tak for støtten i OK18
„Skulder ved skulder“ frem mod OK20 og OK21

Uligheden er blevet uanstændig
Vi har råd til at gøre det meget bedre sammen

• Næste OK20 konference er den 10. april i Byg-

gefagenes Samvirke, og også i 3F København 

planlægges en OK–konference

Udbetaling af daglønstab/FIU-refusioner fra 3F København.

Ved udbetaling af daglønstab og refusioner fra 3F København, vil 
økonomiafdelingen meget gerne løbende modtage udbetalings-
grundlaget (blanketter) og eventuelle bilag. Vi skal senest modtage  
dem den 4. sidste hverdag i hver måned. 

Herefter vil udbetaling kunne ske den sidste hverdag i pågældende 
måned.

Ved senere modtagelse udbetalingsgrundlag (blanket) af sker 
udbetaling først i den efterfølgende måned.

Uligheden stiger. Ikke kun ude i 
verden og i lande, vi plejer at 
sammenligne os med. Men her, 

i gode gamle Danmark. Lad os huske at 
stå side om side, næste gang vi sætter 
vores kryds.

64.500 børn lever i fattigdom
Antallet af børn, der vokser op i en fattig 
familie, er vokset. Alene de sidste to år 
er antallet steget med 20.000 flere fattige 
børn. Hvert tredje barn af f.eks. kontant-

hjælpsmodtagere og førtidspensionister 
ender selv uden job. For 10 år siden var 
det „kun“ hver fjerde.

Unge der ikke får en uddannelse ef-
ter folkeskolen har markant højere risiko 
for at stå uden for arbejdsmarkedet som 
voksne.

Uligheden stiger i Danmark
De rigeste har fået langt flere penge mel-
lem hænderne, og de fattigste har fået 
færre. Lige her. I Danmark.

Siden 2002 er indkomsten efter skat 
faldet med 1 procent realt for de 10 pro-
cent fattigste. Men for den allerrigeste 
procent er indkomsten efter skat deri-
mod vokset med 62 procent svarende til 
572.700 kroner.

Vi kan gøre det bedre
For at gøre opmærksom på den stigen-
de ulighed har 3F derfor lanceret en stor 
kampagne. Vi kan nemlig godt gøre det 
meget bedre sammen.
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Blodprøve–chauffører i Region Hovedstaden kørte på 0–timers kontrakter – 
det mistede de penge på !

0–timers kontrakter, afløsere, vikar, løst-
ansat, tilknyttet uden fast timetal – be-
skrivelser på mange af de kreative an-
sættelsesformer, som bliver mere og 
mere almindelige på det danske arbejds-
marked. Ansættelsesformer hvor man 
undgår at give medarbejdere tillæg, løn 
under sygdom, opsigelsesvarsler m.m. 
Overenskomster kan omgås, underbydes 
og arbejdsgiverne har uforpligtende an-
sættelsesforhold.

Danske Regioner har udgivet en rap-
port, som beskriver netop de atypiske 
ansættelser i regionerne i Danmark - 
hvor det er ganske tydeligt, at dem er 
der rigtig mange af. Det er en rapport, 
som er aftalt skulle udarbejdes i forbin-
delse med de seneste overenskomstfor-
handlinger på det offentlige område. Der 
er ingen tvivl, at det stigende antal atypi-
ske ansættelser er bekymrende og at der 
skal handles på det.

Region Hovedstaden var – og er – 
desværre ingen undtagelse.

Region Hovedstaden overtog 
opgaven med blodprøvekørsel
Region Hovedstaden overtog en stor 
gruppe chauffører fra praktiserende læ-
gers laboratorium for nogle år siden. 
Chaufførerne opsamler blodprøver hos 

de praktiserende læger og køre prøver-
ne til laboratorier. De havde ikke over-
enskomst, men da de overgik til Region 
Hovedstaden blev de omfattet af 3Fs 
overenskomst for Specialarbejdere m.fl. i 
Regionerne.

Chaufførerne var ansat på forskellige 
kontrakter, men ens for dem alle var, at 
de var ansat uden fast timetal og løst an-
satte. De kunne ryge ud fra dag til dag. 
Chaufførerne meldte ind hver den 20. 
i måneden hvornår de kunne køre den 
efterfølgende måned og de blev herefter 
vagtsat i en fast plan.  Sådan havde de 
kørt i årevis og den løse ansættelsesform 
forsatte i Region Hovedstaden.

Overenskomsten ikke overholdt
Men den går ikke, for når de er ansat i 
mere end en måned, og de samtidig kør-
te i fast vagtplan, så skal de være må-
nedslønsansatte med rettigheder som 
følge af det, f.eks. løn under sygdom og 
længere opsigelsesvarsler. Endvidere op-
pebar de ikke pension, SH–betaling, se-
niorbonus samt det forhøjede ferietillæg.

3F København havde haft fokus på det 
i nogen tid og flere gange søgt at gøre 
Region Hovedstaden opmærksom på 
problemet – men der sket ikke noget.

Konkret afskedigelse, så rullede 
sagen.
Da en medarbejder blev afskediget, rej-
ste 3F København sagen og inddrog ho-
vedforbundet og så rullede det. Sagen 
kom helt op på Danske Regioners bord 
og tog meget lang tid : 24 timer over tre 
forhandlinger. Det blev afgørende, idet 
udfaldet jo ville få vidtrækkende betyd-
ning for de øvrige chauffører i Region 
Hovedstaden. 3F Københavns medlem 
fik medhold og fik efterbetalt 136.000 kr.

Stor beregning af efterbetalinger 
Efterfølgende har vi, sammen med Re-
gion Hovedstaden, været i gang med 
at beregne efterbetalinger på de øvrige 
chauffører. Der regnes og kontrolleres og 
det drejer sig både om de ophørte og de 
nuværende ansatte : i alt 172 personer ! 
Så efterbetalingerne er ikke kommet til 
udbetaling i skrivende stund.

Dog er der opstået en uenighed om-
kring ret til pension. Arbejdsgiverne 
mener ikke, at man har ret til pension, 
hvis man er påbegyndt udbetaling af en 
sådan fra en offentlig arbejdsgiver. Vi er 
uenige og den sag er videreført, og det 
vil tage tid, før den er afgjort. Den har 
betydning for en lang række af chauffø-
rerne, da de er pensionister.

Endelig korrekt ansættelse
Nu er alle blodprøvechaufførerne blevet 
fastansatte på månedslønnede med de 
tillæg og arbejdsforhold som følger her-
af, f.eks. korrekte opsigelsesvarsler som 
følge af funktionærloven.

Man kan undre sig over, at en offent-
lig instans som Region Hovedstaden lod 
hånt om at overholde gældende over-
enskomst. Ofte tror man jo, at alt er i 
den skønneste orden hos de offentlige 
arbejdsgivere, men det er desværre ikke 
altid sådan.

 Underbetaling i Region Hovedstaden

• Et medlem af 3F København fik tilkendt en 

efterbetaling på 136.000 kr., men sagen er 

langt fra slut endnu

Janette Schou, faglig sekretær i team 1 har været stuepige 
 for en dag på Hotel Bella Sky på Amager. Det er firmaet 
 De 5 Stjerner A/S som har rengøringen på hotellet.

Formålet med, at følge en stuepiges arbejde er primært, at 
få en større forståelse for og indblik i, hvilke udfordringer en 
stuepige har i sit daglige arbejde. Det var en hård men meget 
spændende dag.

En branche i stor vækst
Mange stuepiger/house–man, og andre faggrupper der arbejder 
på hotellerne, er ikke medlem af 3F København. Så det er me-
get vigtigt, at vi kommer mere ud på hotellerne i København, 
da det er en branche der er i stor vækst, og som vi gør klogt i 
at have stor fokus på i de kommende år.

I de kommende numre af 3F København vil der komme en 
præsentation af de to tillidsrepræsentanter Maria og Elena som 
er valgt på Hotel Sankt Petri og Tivoli Hotel. 

Stuepige for en dag

Af Caja Bruhn, faglig sekretær Af Janette Schou, faglig sekretær

Ansøgning om ledige konfirmationslegater

For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets Hjælpefor-
ening, der har børn, som skal konfirmeres i foråret eller efter-
året 2019, er der et antal legater som kan søges af medlemmer.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger:
Medlemmets navn, adresse, kontonummer, og navnet på kon-
firmanden samt cpr.nr., konfirmationens sted og dato.

Henvendelsen skal ske skriftligt til:
Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening
V. E. Gamborgsvej 13, st.mf., 2000 Frederiksberg
og være os i hænde senest den 19. april 2019.

Bevilgede legater vil være indsat på kontoen omkring den 
17. maj 2019. 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling, torsdag den 9. maj 
2019, kl. 19,00. Generalforsamlingen afholdes i Grøften i Tivo-
li, Vesterbrogade 3, 1620 København V.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg ifølge lovene
7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening, V. E. Gam-
borgs Vej 13, st. mf., 2000 Frederiksberg, i hænde senest den 
17. april 2019.

Bemærk!
For at kunne deltage i generalforsamlingen, skal du tilmelde 
dig enten på foreningens kontor på telefon 38 87 25 23 man-
dag til torsdag mellem kl. 10 og 12, eller sende en mail med dit 
navn og adresse til kontor@hjaelpeforeningen.dk. Tilmeldingen 
foregår efter først til mølle-princippet.
Sidste frist for tilmelding er onsdag den 3. april 2019.

Med venlig hilsen p.b.v. Tonny Olesen

Post– og Telegrafpersonalets 

Hjælpeforening
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Så kom vi godt ind i det nye år, og vi fortsætter de gode takter 
i foreningen. Blandt andet er det tid for vores

30 års Jubilæumsfest :
Kom til medlemsfest på Jens Jessens Vej 20, 2000 F ( Frederiks-
berg–hallerne ) tirsdag den 30. april 2019 kl. 16.30 – 24.00 med 
god mad, musik, underholdning, dans.

Dørene åbnes kl.16.30, og vi starter op med en velkomst-
drink, herefter er der festmiddag, og senere serveres der nat-
mad. Der er selvfølgelig både kaffe, the, og 1 avec til, ( Cog-
nac / Bailey) hertil vin, øl, og vand ad libitum under hele 
arrangementet.

Kom med til en festlig aften, og slå gækken løs.
Der sælges billetter til nummererede borde
Ring til Carsten på tlf: 51 80 99 96 og bestil din billet nu.
Pris for deltagelse i festarrangementet er for medlemmer : 

295.00 kr. Ikke medlemmer : 495.00 kr.

Kommende møder og arrangementer : 
Tirsdag den 2. april 2019 kl. 10 – 12.
Peter Ipsens Alle 25, 2400 NV ( Store sal ).

Så er der lagt op til en oplevelse med Allan Mylius Thomsen, 
fhv. medlem i Københavns Borgerrepræsentation, skribent,  lo-
kalhistoriker – en mand med fingeren på pulsen, og med blik 
for hvad der rør sig i tiden. Efterfølgende serveres der sand-
wich. Fælles arrangement med E&P Klubben, Hotel og Restau-
ration,

Generalforsamling
OBS : Vær opmærksom på at årets Generalforsamling er flyttet 
en uge frem til onsdag den 17 april. 2019 kl.14.00, Peter Ipsens 
Alle 25, 2400 NV ( Store sal )

Københavns Post–Seniorer afholder ordinær generalforsam-
ling. Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let 

anretning. Tilmelding til spisning er nødvendig og skal ske til 
kasserer Keld Eksing på tlf: 22 79 06 14 onsdag den 10. april 
2019 kl.16.00 – 18.00

Skovtur på Bakken
Tirsdag den 7. maj 2019 kl. 11.00 – Vi mødes i Hvide Hest

Vi får en øl/glas vin, 1 spil banko, lidt underholdning og 
yderligere drikkevarer kan købes til meget rimelige priser.  Der 
sælger lotteri med rigtige flotte præmier. Frokosten nydes på 
Hvide Hest og består af frokostbuffet med sild, lune retter og 
ost. Hertil serveres 1 genstand, og bagefter er der kaffe med en 
avec.

Pris pr. deltager kr. 200. Tilmelding til Carsten Majgaard se-
nest fredag d. 5 april 2019 på mail : carstenmajgaard@gmail.
com eller på tlf. 51809996.

Betaling til turen indsættes senest mandag den 15. april på 
konto : 0434 0844012 mærket „Skovtur“.

Cirkusrevyen bakken 22. maj 2019
Billetterne er i år delt op i to grupper :
• Prisgruppe 1 koster 495 kr. Med Buffet, velkomstdrik i revy-

en efter eget valg ( øl, vin, vand ) og 1 flot bog om Cirkusre-
vyen pr. 2 personer. Derudover vil der til Restaurant Prego – 
hvor der er stor Buffet – kunne købes drikkebilletter ( øl, vin, 
vand ) til 25 kr. stk.

• Prisgruppe 2 koster 320 kr. Uden mad og bog, kun for bil-
letten. Vi har sikret os 50 billetter i hver gruppe, så vent ikke 
for længe. Kontakt Carsten Majgaard på tlf: 51809996 eller 
e-mail: carstenmajgaard@gmail.com

Husk at tjekke hjemmesiden ud for ændringer, information, og 
opdateringer. på postseniorer.dk. På gensyn til mange nye op-
levelser i 2019 og fremover.

Med venlig hilsen Carsten Majgaard, Formand.

19/3 kl. 10.00
Pernille Jensen, driftleder 3F København, fortæller om sig selv 
og om hvordan det er at komme til vores hus.

26/3 kl. 10.00
Bowling i Grøndalscentret, Hvidkildevej 64, 2400 NV. Vi har 
baner fra kl. 11.00. Kl. ca. 12.00 er der 3 stk. smørrebrød og ½ 
l. øl/vand.

2/4 kl. 10.00
Allan Mylius Thomsen underholder. I store sal fælles.

9/4 kl. 10.00
Foredrag om osteoporose. Ukendt foredragsholder.

16/4 kl. 10.00
Generalforsamling.
Tilmelding Hannes have 100,– kr.

23/4 kl. 10.00
Jytte Abildstrøm fortæller om sit liv og om det hun brænder 
for lige nu.

30/4 kl. 10.00
Hannes have.

7/5 kl. 10.00
Banko. Tilmelding skovtur 250,– kr.

14/5 kl. 10.00
Stig Dolleris, tillidsmand på Tivoli Hereford samt bestyrelses-
medlem i 3F København, fortæller om sig selv og sit tillids-
mandsjob m.m.

21/5 kl. 10.00
Skovtur.

28/5 kl. 10.00
God sommer.

Klubben forbeholder sig ret til ændringer i programmet, mø-
dested og pris.

Ledsagere, som ikke er medlem, betaler dobbelt pris ved klub-
bens arrangementer.

Lørdag den 30. marts 2019 kl. 11:00
Mødested: Foran Rema 1000 – Rosenørns Allé 31. Herfra går 
vi ned i Metroens cykelkælder for at se den „ukendte“ kunst. 
Derefter går vi over gaden for at besøge  Musikmuseet, der har 
til huse i det gamle DR. Museet råder over sjældne instrumen-
ter fra Europa, Asien og Afrika. Fra bronzealderen til i dag. I 
klangrummet kan man afprøve instrumenterne bl.a. harper, el–
trommer, klaver og xylofoner. Vi slutter dagen af med kaffe / te 
og blødt brød. 

Arrangementet koster kr. 75,–. 

Tirsdag den 2. april 2019 kl. 10:00
Allan Mylius Thomsen er en københavnsk byhistoriker og skri-
bent. Han underholder med forskellige emner denne dag. 

Mød talstærkt op, han er værd at høre på. Øl, bitter og vand 
kan købes. Fællesarrangement i den store sal

www.3fkbh.dk/hr-seniorer
Vil du holde dig ajour, så slå op på hjemmesiden.
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Historien bag 28. april er, at i 
 1970 i Amerika, besluttede en 
 sammenslutning af fagforenin-

ger at der skulle være en speciel dag for 
at ære alle de mennesker der dør af og 
på deres arbejde verden over.

Der er en formodning om, at der år-
ligt dør over 2 millioner mennesker på 
verdensplan af ulykker eller arbejdsbe-
tinget lidelser.

Arbejdsmiljøet i Danmark er stadig 
under pres, i 2017 havde vi det laveste 
antal arbejdsrelaterede dødsfald igen-
nem mange år. Desværre er antallet af 
dødsfald som er arbejdsrelaterede steget 
i 2018 med 4. Så kan det godt være du 
tænker; – kun 4. Men det er en stigning 
på 16 %. Der er årligt ca. 45.000 anmeld-
te arbejdsulykker og ca. 20.000 arbejds-
betingede lidelser.

3F København har igennem de sene-
ste par år fået tradition for at markere 
den 28. april sammen med 3F Kastrup, 
3F Sømændene, 3F Nordsjælland øst, 
3F Frederiksborg, 3F BMJF samt 3F–
ungdom.

I år afholder vi et fyraftensarrange-
ment i 3F København mandag den 29. 
april kl. 17.00 –20.00 hvor vi har fået di-
rektøren fra Arbejdstilsynet til at komme 
og fortælle om nogle af de udfordringer 
de står over for. Derudover laver vi en 
„Mads og monopolet“ hvor vi får en po-
litiker med viden inden for arbejdsmiljø 
som vil være med til at drøfte nogle af 
de dilemmaer i står i på arbejdspladsen.

Tilmelding sker til social-kbh@3f.dk

Vi oplever med jævne mellemrum 
angreb på lønmodtageres ret-
tigheder ved sygdom. Kommu-

nerne er begyndt at blive meget skarpe 
på, om man opfylder kriterierne for at 
modtage sygedagpenge. I korte træk er 
det således, at man skal have arbejdet 
mindst 240 timer indenfor de seneste 6 
måneder, og at man i mindst fem af må-
nederne skal have arbejdet 40 timer. Det 
er – om end lidt kompliceret – da til at 
forstå – eller hvad ?

Vi er i den seneste tid blevet konfron-
teret med, at lønmodtagere på løse an-
sættelser bliver prøvet hårdt – vikarer og 
folk med 0–timers kontrakter. Kommu-
nerne er nemlig begyndt at fortolke der-
hen, at hvis du ikke skulle have været på 
arbejde, den dag, du blev syg, så har du 
ikke ret til sygedagpenge. F.eks. opleve-

de jeg for nylig en vikar, som ikke havde 
noget arbejde på hånden tre arbejdsda-
ge. Han bliver syg på andendagen, og 
meddeler sit bureau dette, og de melder 
videre til kommunen. Der konkluderes 
det, at da manden ikke gik syg hjem fra 
arbejde, eller skulle have været på arbej-
de den dag, sygdommen udbrød, så har 
han ikke ret til sygedagpenge. Situatio-
nen kunne være undgået, enten ved at 
søge om dagpenge i a-kassen for de tre 
dage uden beskæftigelse, eller vente med 
sygemelding, til den dag, hvor han skulle 
være mødt op på et job.

Tilsvarende gælder for barsel. Hvis du 
ikke går direkte fra arbejde ( eller dag-
penge ) på barsel, så har du ikke ret til 
barselsdagpenge. Vi har haft en situati-
on, hvor en ung pige bliver færdigud-
dannet som kok. Tre dage efter afsluttet 

uddannelse, skulle hun på barsel, og hun 
tænkte : „Det financierer jeg selv i ste-
det for at få penge fra a-kassen for de tre 
dage“. Det betød, at udbetaling Danmark 
gav afslag på ansøgning om barselsdag-
penge, da hun var uden indtægt på an-
søgningstidspunktet.

Der er to moraler i dette. Hvis du er 
løst tilknyttet arbejdsmarkedet, så skal 
du ALDRIG melde dig syg på en dag, 
som du selv financierer. Og hvis du er 
på vej på barsel mellem to job, så husk 
altid at melde dig ledig i a-kassen og få 
dagpenge, om det så kun er for en eller 
to dage. Det samme gælder for vikarer i 
øvrigt, husk ALTID at anmode om dag-
penge for dage uden lønindtægt, da uar-
bejdsdygtighed jo kan indtræffe som lyn 
fra en klar himmel.

Sygedagpenge og barselspenge
– en truet art?

28. april international Arbejdsmiljø dag – Workers Memorial Day

Remember the dead – Fight for the living

Kransen symboliserer dem der er døde i 2017 på arbejdspladser i Danmark. Ballonerne blev brugt til at vise hvor mange der døde i 2016

Af Henrik Lund, faglig sekretær Af Rikke Helk, faglig sekretær

Husk ALTID at anmode om dagpenge for dage uden lønindtægt, da uarbejdsdygtighed jo kan indtræffe som lyn fra en klar himmel.
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Feriekontoret administrerer bookning af Ferieboligfonden for 
Hotel– og Restauranterhvervets ferieboliger og Postens feriebo-
liger. Vores boliger bookes pr. telefon ( bortset fra postens lod-
trækningsrunder ). Hvis du er i tvivl om, hvad du har ret til at 
booke, så ring til os ( Lisbeth eller Katja ) på tlf. 88 92 33 60.

Ledige ferieboliger
På www.3fpost.dk kan du følge med i, hvilke boliger og uger 
der er ledige. Det gælder også for Hotel– og Restauranterhver-
vet ferieboliger, selvom navnet ikke er retvisende.

Du skal klikke på „Ledige uger“ som ligger øverst på siden 
– den bliver som hovedregel opdateret hver dag. Uger som er 
markeret med sort, kan lejes af alle medlemmer af 3F. De røde 
uger er forbeholdt de forskellige brancher og vil blive åbnet for 
andre ca. 12 uger før. Dog med visse undtagelser.

På www.3f.dk /feriehuse kan du se billeder af Feriebolig-
fonden for Hotel– og Restauranterhvervets ferieboliger og på 
www.3fpost.dk kan du se Postens ferieboliger.

Returnering af nøgle
Vi skal stærkt opfordre dig til at returnere nøglen straks efter 
din hjemkomst og dette skal ske i den lille kuvert, som du fik 
tilsendt. På denne kuvert står et nummer, som vi skal bruge 

til registreringen og den giver os alle de informationer vi skal 
bruge. Du behøver f.eks. ikke skrive en seddel om, hvem du er, 
men husk at skrive afsender bag på kuverten.

Vi vil sætte pris på, at du ikke pakker nøglen ind i diverse 
køkkenrulle, stanniol, gaffatape, elastikker, plastikposer m.m., 
da det tit tager lang tid at „frigøre“ nøglen. Og vi sidder med 
rigtig mange returnøgler.

Rejse–/afbestillingsforsikring
Vi vil opfordre til, at der tegnes en rejse– / afbestillingsforsik-
ring således, at man ikke mister penge, hvis uheldet skulle 
være ude og ferieboligen må afbestilles. Kontakt dit forsik-
ringsselskab for at høre nærmere.

Leje af bil i udlandet
Vi har erfaret, at der kan være problemer i forbindelse med leje 
af bil i udlandet, hvis man ikke har et kreditkort med ( et Visa-
Debit og Visa / Dankort er ikke kreditkort, men det er f.eks. et 
MasterCard ). Vi skal derfor opfordre dig til, at du undersøger 
reglerne i det selskab, som du vil leje bil hos.

Du har mulighed for at få et LO Plus Kort ( som også er et 
MasterCard ) via dit medlemskab af 3F. Læs mere her :
https : / / www.loplus-guldkort.dk

På en regnfuld lørdag i december mød-
tes de unge fra fagforeningen et sted i 
Hvidovre til en juleafslutning, de fleste 
vil huske i lang tid fremover.

De 9 unge blev udstyret med nye sko, 
en kost og 20 kg tunge sten – nu skul-
le der curles ! Ingen af de unge havde 
før givet sig i kast med denne form for 
motion, og det skulle vise sig, at curling 
er meget sværere end det ser ud. En in-
struktør forsøgte at lære de unge hvor-
dan man sætter en sten i spil, hvordan 
man med kosten i den ene hånd og ste-
nen i den anden glider yndefuldt hen-
over isen. De unge gav sig i kast med 
sporten – det var på ingen måde ynde-
fuldt ! Derimod gav det grundlag for en 
masse grin blandt de unge. Mens de fle-
ste bare skøjtede rundt på isen og for-
søgte at få fodfæste, var der andre der 
begyndte at finde en balance med kosten 
og stenen.

 Feriekontoret
– en dejlig feriebolig til en fornuftig pris

Ungdomsnetværket

Af Tanja Fynbo, faglig sekretær

Der var hurtigt en fælles enighed om 
at billeder af de unge, mens de faldt 
rundt på isen, ikke skulle deles med an-
dre end de tilstedeværende, derfor fin-
des også kun dette gruppebillede efter 
seancen. Det forlyder at der hverken var 
brækkede ben eller arme.

Efter spillet var der middag, hvor der 
blev diskuteret nye møder og aktiviteter 
for 2019.

Sidder du nu og tænker : „Det vil jeg 
da også gerne være med til“, så kontakt 
Tanja i fagforeningen og hør mere om 
hvordan du kommer til at være med. 

Juleafslutning i ungdomsnetværket

Ditte er kok og netop valgt som arbejds-
miljørepræsentant på hendes arbejds-
plads, ISS, som har kantinen hos Ernst 
& Young på Frederiksberg.

Ditte deltog i afdelingens generalfor-
samling i november for første gang. Hun 
er en af afdelingens unge, der deltager 
i ungdomsnetværkets møder. Hun for-
tæller her : „Det var utroligt spændende 
at deltage. Jeg mødte rigtig mange nye 
mennesker, som både kom fra samme 
fag som mig, men også fra andre bran-
cher. Alle var de her fordi de bekymrer 
sig om hvordan samfundet ser ud og 
hvordan vores fagforening ser ud i det 
næste år. Jeg følte mig virkelig velkom-
men. Jeg skal helt sikkert med næste år. 
Måske går jeg endda på talerstolen og 
fortæller lidt“.

Generalforsamling for første gang

„Delegationen“ fra Ungdomsnetværket på generalforsamlingen.
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1. maj
i din fagforening

Tag gerne mand, kone, kæreste, børn 
og venner med i fagforeningen, når 
vi sammen skal markere Arbejdernes 
Internationale Kampdag.

Vi starter fra kl. 8.15 i gården bag 
3F København
Peter Ipsens Allé 25, 2400 Kbh. NV

• Der er sørget for diverse til at stille 
sult og tørst

• Der er musik og taler (bl.a. kommer 
Rina Ronja Kari fra Folkebevægel-
sen mod EU)

• Der er live musik
• Der er god stemning og dejlige 

mennesker
• Der er masser af aktiviteter for un-

gerne (bl.a. en stor hoppeborg)

Kl. ca. 11.15 går vi i samlet trop med 
demonstrationen til Fælledparken, 
hvor fagforeningen igen i år har et 
stort telt sammen med Byggefagenes 
Samvirke.

Vi glæder os til at se dig til en god 
dag i 3F København.


