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Erhvervs- og medlemsorientering udkommer fire gange årligt: 
1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Meddelelser, 
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være redaktionen i hænde  senest tre uger inden udgivelsen.
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muligt at køre med forskellig ha-

stighed. Ny udsathed kan sætte sig 

igennem som oplevelser af at kæm-

pe for at hægte sig på og følge med, 

og også som oplevelser af at være 

blevet slynget af toget og stå tilbage 

på perronen.”

Men måske kunne det også være en 

del af forklaringen, at alle unge prø-

ver på at komme på det samme tog, 

der kører på de samme skinner, og 

kun i en bestemt retning. Det hele 

skal jo helst køre på skinner, mener 

mor og far. 

Gennem lang tid har de unge væ-

ret under forventningspres, pres fra 

omgivelserne, forældrene, vennerne 

og under indtryk fra tv og sociale 

medier. Det handler om hvad der er 

prestige i, om normer og somme ti-

der forkerte forbilleder.

Langt de fleste forældre mener, at 

det eneste, der betyder noget for 

børnenes fremtid er at de går den 

boglige lige vej via gymnasiet til en 

akademisk uddannelse – uanset om 

de vil eller kan eller om der er brug 

for alle dem med en middelmådig 

lang uddannelse i – et eller andet 

med fine bogstaver.

Samtidig står samfundet og skriger 

på arbejdskraft – i offentlige som 

f.eks. sygeplejersker og andet sund-

hedspersonale  og på det private 

arbejdsmarked  kommer der til at 

mangle  90.000 faglærte i 2030.  Det 

kan medføre flaskehalse og skade de 

private virksomhedernes mulighe-

der og samfundets vækst i alminde-

lighed.

Vi mener, at det er tid til at skifte 

spor og lave en ny køreplan, når det 

Vi skal ikke gøre os kloge 
på hvordan samfundet 
skal tage sig af, at mange 
unge har ondt i livet, og 
vi skal heller ikke vurdere 
hvor mange offentlige 
midler og ressourcer, 
der skal sættes ind for 
at bringe så mange som 
muligt af de ramte unge 
på ret køl på de mentale 
og psykiske områder. 
Men det er bekymrede, 
at den nye forskning om 
unges mistrivsel betoner 
årsagen til  unges 
mistrivsel skal findes i 
rammebetingelserne.* 

I en foromtale af en ny bog, Mistriv-

sel i lyset af tempo, præstation og 

psykologisering, står: 

 ”Forskerne har gennem samtaler 

med unge og bearbejdning af data 

også bud på, hvad vi kan gøre for at 

komme mistrivslen blandt unge til 

livs.

Vi kan se på uddannelsessystemet og 

skrue ned for det ensidige fokus på 

præstation, på faglige mål og på tem-

poet både i hverdagen og i skolen. 

Der er brug for mere bøjelige rammer 

i uddannelsessystemet, så du som 

ung ikke føler, toget kører, hvis du 

ikke kommer på i tide. Det skal være 

gælder om at vejlede de unge – og det 

skal ske allerede i folkeskolen. Der er 

andre spor at gå end blot følge strøm-

men hen mod de overfyldte tog der som 

nævnt kun har en retning, når det gæl-

der uddannelse – en akademisk.

De erhvervsfaglige uddannelse skal ha-

ve meget mere opmærksomhed og po-

sitiv omtale. Hellere blive en god bager 

eller en miljøbevidst tømrer end at bli-

ve en frustreret akademiker, der synes, 

at toget kører for stærkt. 

Vi skriver ikke dette for at træde på no-

gen, der har problemer i livet. Der skal 

sættes ind for at afhjælpe dem der har 

behov for hjælp. Men forskningen ta-

ler om pres, stress og angst, forårsaget 

af blandt andet højt tempo i det boglige 

uddannelsessystem og voldsomt fokus 

på karakterer og præstationer.

Det ville måske være en god ide at læg-

ge vægt på, at et arbejde hvor man skal 

bruge både hoved og hænder har en 

stor værdi både for den enkelte og for 

samfundet. Vi synes at der skal ske et 

sporskifte, så i det mindste at flere tog 

end i dag kan komme til at køre i en 

faglig retning.  Der skal jo være nogen 

til at køre toget og til at reparere det, 

hvis det går i stykker.

        

* forskningsprojekt ”Ny udsathed” er udført af 
forskerne Noemi Katznelson, Mette Pless og 
Anne Görlich fra Center for Ungdomsforskning 
under AAU.

 Af Svend Aage Suhr, Formand for SMVaalborg

Mistrivsel     
Tanker om et spor- 
skifte for de unge



4

 Af Finn Lange

Antallet af 
lærlinge er  
konjunktur- 
følsomt

Udviklings- og HR-chef Ole 
Mattesen Christensen, EUX-
lærling Anna Toft Petersen 
og direktør Martin Lampe 
diskuterer elev-aftaler og 
skolepraktik  
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Et af de store byggefirmaer, Færch & Co med afdelinger i 
Aalborg, Århus og Odense, har fuldført deres  vision om at 
have en andel på 25 pct. lærlinge i forhold til antal udlærte 
svende i virksomheden, men Folketingets vedtagelse i 2020 
af nye regler for elevaftaler sidste år, gør, at direktøren nu 
overvejer et lavere antal lærlinge:

- Selvom vi har ordrer til langt ud fremti-

den, gør markedet det lige usikkert både 

for os - og for vores lærlinge, at vi skal bin-

des op på hinanden langtidskontrakter, 

fortæller direktør og medejer af Færch og 

Co., Martin Lampe. Derfor falder elevan-

tallet hos os måske ned til 15 %.

Det er udsigten til en afmatning i bygge-

riet, der tænder advarselslamperne hos 

Færch og Co , som også har blik for kolle-

gerne i branchen:  

- Risikoen for afmatning skaber en tilba-

geholdenhed i at uddanne de unge i byg-

gebranchen lige nu, hvor det er svært at 

overskue situationen flere år frem.  Det 

gælder især de mindre virksomheder i 

byggefagene. 

Giv dem chancen
Tidligere kunne man lave op til to kort-

tidsaftale og en restaftale med eleven. I 

fremtiden kan der kun indgås èen kort af-

tale - og en restaftale for hele elevperio-

den. Det koster arbejdsgiverne penge at 

komme ud af dem. 

- Det er ikke fordi vi ofte indtil har benyt-

tet os af mulighed for at annullere vores 

elevkontrakter, at vi nu reagerer på de nu-

gældende regler. Men det er heller ikke til 

gavn for eleverne at være i et firma, hvis 

der i en periode ikke er noget at lave, for-

tæller HR- og udviklingschef hos Færch og 

Co, Ole Mattesen Christensen.

En af Færchs tømrerlærlinge er 18-årige 

Anna Toft Petersen, der er på EUX-uddan-

nelsen.

- Jeg har selv en lang aftale med Færch, men 

jeg har ikke noget imod korttidsaftaler, hvor 

begge parter har ret til at ophæve den. Og 

det siger jeg ikke, fordi jeg er utilfreds. Jeg 

forventer da også, at jeg vender tilbage til 

Færch, efter jeg skal et halvt år på skole til 

næste sommer. Jeg er glad for at være her.

- Men jeg har lige nu klassekammerater i 

skolepraktik, der er rigtigt dygtige. De er blot 

ikke så udadvendte, da de skulle søge prak-

tikplads. Det vil nok være til gavn for dem - 

og for virksomhederne, hvis de fik chancen 

på en korttidsaftale med en virksomhed.

Flere bliver på skolen
Der er lige nu cirka 50 tømrerelever, der er 

i skolepraktik på TECHCOLLEGE, men Ole 

Mattesen Christensen forventer, at tallet 

kan stige. Han vil gerne slå fast, at dem,  

der ikke opnår en læreplads i en virksom-

hed og derfor går i skolepraktik, ikke er 

mindre kvalificerede håndværkere end 

dem, der er ude i virksomhederne.

- Men det er meget ærgerligt, at en rigtig 

god positiv udvikling i antallet af indgåede 

lærepladsaftaler i byggefagene i Nordjyl-

land de senere år, nu kan få en ende.  Det 

er især en katastrofe for elever på den lan-

ge eux-uddannelse, hvis arbejdsgiverne 

skal til at indgå 4 ½ år lange uddannelses-

aftaler, mener Ole Mattesen. 

Frihed  til at vælge
Anna Toft Petersen er startet på sin uddan-

nelse i 2021 og er på den gældende elevaf-

tale. 

 - Jeg er selvfølgelig tilfreds med at have en 

lang aftale, men ærgerligt at reglerne gør, at 

andre fremover ikke kan komme ud i virk-

somhederne. En kort aftale giver også begge 

- fortsættes side 6 

parter en mulighed for at skifte hinan-

den ud. Det giver alle større frihed. 

Direktør Martin Lampe vil gerne slå 

fast, at Færch og Co. ønsker det bedste 

for eleverne i byggefagene:

- Vi ønsker at uddanne så mange lær-

linge som muligt,  men vi blive nødt til 

som virksomhed også at have fleksibi-

litet og kigge på en risikovurdering. 

Opnået midler  
til at løfte 
skolepraktikken
 

Ole Mattesen Christensen sidder 

i TECHCOLLEGEs lokale uddan-

nelsesudvalg, hvor man løbende 

drøfter og evaluerer svendeprøver, 

undervisningsplaner og forholdet 

mellem praktik- og skoleophold.

udvalget på TECHCOLEGE har søgt 

og fået en mio. kr. af de såkaldt 

AUB-midler.*

- Det er gjort for at sikre en høj 

kvalitet i skolepraktikken og pen-

gene skal bruges til give de ele-

ver, der kommer i skolepraktik de 

samme muligheder som dem der 

opnår en elevaftale med en virk-

somhed..

Meningen er, at projektmidlerne 

blandt andet kan bruge til at fri-

købe entrepriselederne i virksom-

hederne, så de kan stille eleverne 

i skolepraktikken nogle rigtige ar-

bejdsopgaver, som de så skal løse 

for et privat byggefirma.

- Med en fare for at skolerne frem-

over skal have flere i skolepraktik, 

kræver den indsats jo en større 

opmærksomhed fra skolens  side 

og beslaglægger øgede ressourcer. 

Der skal jo ikke være forskel på 

svendenes kvalifikationer, når de 

bliver udlært.
 
*AUB - Arbejdsgivernes Uddannelsesbi-
drag - finansierer og administrerer en 
række refusions- og tilskudsordninger på 
erhvervsuddannelsesområdet. Formålet 
er at skaffe flere praktikpladser.

Færch og Co har  for tiden cirka 170 ansatte  og 25 elever.  Målet for virksomheden 

var en ambition om at have op til 30 pct. lærlinge. Tallet var nået op på 25 

pct. men på sigt kommer ned på måske 15 pct. Der er uddannelsesgaranti i 

håndværkeruddannelserne, så skolerne skal have eleverne i skolepraktik, hvis 

ikke de får læreplads.
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   30. november kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

   21. december kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

2023

   25. januar kl. 16.30 
 Besytrelsesmøde

   22. februar kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

   8. marts kl. 17.30 
 Repræsentantskabsmøde

   20. marts kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

   19. april kl. 18.00 
 Generalforsamling

   26. april kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

   2. maj 19.00 
 Legatuddeling i byrådssalen

   31. maj kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

   28. juni kl. 16.30 
 Bestyrelsesmøde

Øvrige arrangementer annonceres  
via mail og på hjemmesiden.

 

AKTIVITETER 

Så det er faktisk tudetosset med de lange 

uddannelsesaftaler på op til 4 ½ år.

HR-chefen, Ole Mattesen Christensen sup-

plerer:

  - Ærgerligt, hvis rigide regler bremser 

den gode udvikling, der har været i Nord-

jylland. Nu vælger de unge måske andre 

erhverv, hvor reglerne ikke spænder ben 

for deres drømme. Der er ikke en god mar-

kedsføring af tømmerfaget.

- Så i fremtiden ligger der en stor opgave 

med at beskæftige de unge , der kommer i 

skolepraktik på de tekniske skoler. 

Vi håber dog, at vi derfra kan få lov til at 

rekruttere dem til nogle opgaver.

Færch og Co. vil nemlig hellere end gerne 

have, at de unge kommer ud i den virkeli-

ge verden. Martin Lampe afrunder:

 - Vi vil og skal jo gøre os attraktive, så de 

unge vælger os til som læreplads, og vi på-

tager os gerne et socialt ansvar for at ud-

danne unge i håndværkerfagene. 

De gældende regler på området er løben-

de blevet implementeret i branchen siden 

2020.  

- fortsat fra side 5 

SUPPORTCENTERET PÅ TECHCOLLEGE ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG, 
HVIS DU:

// mangler en elev/lærling og ønsker at finde det helt rigtige match.
// har spørgsmål til din elevs/lærlings skoleforløb.
// har brug for hjælp til at blive godkendt som praktikplads.
// har brug for hjælp til at udfylde en digital uddannelsesaftale.
//  har glemt, hvornår din elev/lærling har fødselsdag, og gerne vil  

overraske med en brunsviger.

 

På TECHCOLLEGE hjælper vi med det hele!

Ring på 7250 5775

HAR DU FÅET LYST TIL AT FÅ NY 
VIDEN, GÅ-PÅ-MOD OG EKSTRA 
HÆNDER I DIN VIRKSOMHED? 

TECHCOLLEGE · Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg · Telefon 7250 5775 · techcollege.dk
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED ADVOKATFIRMAET  
VINGAARDSHUS A/S
SMVaalborg har indgået samarbejdsaftale 
med Advokatfirmaet Vingaardshus A/S, 
der sikrer vores medlemmer juridisk bi-
stand lokalt og på højt niveau.

Som medlem af SMVaalborg får du et  
gratis formøde, og klar besked på din  
juridiske udfordring.

Advokatfirmaet Vingaardshus A/S  
beskæftiger 24 advokater, der bl.a. har  
følgende arbejdsområder:

 Byggeriets retsforhold
 Entrepriseret
 Indgåelse af kontrakter
 Ansættelsesret
 Inkasso
 Lejeret
 Køb og salg af fast ejendom
 Retssager og voldgiftssager
 Erstatningsret
 Udarbejdelse af testamenter
 Generationsskifte
 Køb og salg af virksomheder

Se mere på www.vingaardshus.dk.

Kontakt advokat Peter Lau Lauritzen eller 
advokat Henrik Søndergaard, telefon nr. 
46 92 92 00 for et uforbindende møde med 
oplysning om, at du er medlem af SMV-
aalborg.”

Se mere på akkc.dk

Hos os får I ikke bare fleksible, lyse lokaler og moderne
 teknisk udstyr, som er tændt og testet, når I ankommer. 
I får et arrangement i bæredygtige rammer. 

Og for at sikre den bedst mulige planlægning og afvikling får I:

• engageret og professionel projektstyring
• et bæredygtigt madkoncept i internationalt format
• fastinstalleret videokonferenceudstyr i mindre mødelokaler
• hjælp til udvikling og planlægning af events
• direkte tilknytning til Scandic Aalborg City med 168 værelser
• masser af transportmuligheder og +700 p-pladser

SMAG FOR  
BÆREDYGTIGHED?
 Hold jeres næste møde eller konference i AKKC

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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Ny viden om bæredygtighed i byggeriet skal starte et sted. På Eux-uddannelsen 
på TECHCOLLEGE har man taget fat om nogle af problemstillinger, når handler om 
ressourceforbruget og minimering af affald. Og de tre studerende, som vi har talt med, 
er både engagerede og begejstrede for at arbejde med at genbruge byggematerialer.

Brugte  
materiale       
er en ressource – ikke affald

 Af Finn Lange



 
- Det er jo fremtiden for byggeriet at 

tænke på de elementer det økonomi-

ske, det sociale og den  miljøbelast-

ning som byggeriet har på miljøet, si-

ger Nikolaj F. Jensen. 

Nikolaj F. Jensen, Sørine Slot Ipsen og 

Sebastian Broen Weis er startet på de-

res EUX-uddannelse i efteråret.  De 

har forskellige ambitioner med deres 

uddannelse, der giver deres både en 

studenterhue og et svendebrev om 

knap 5 år. 

De har på et projekt på skolen an-

vendt træ til at bygge en model af en 

bod på cirka 4 kvm.  Materialerne er 

nu igen skilt af igen og skal genbruges 

til andre formål. 

- Genbrugstanken fylder meget i vo-

res hverdag her på skolen. Det er vig-

tigt i den tid vi går ind i nu at tænke 

på miljø, når vi bygger. At spare på 

materiale betyder både noget for den 

pris, som kunden skal betale og det 

betyder noget for miljøbelastningen, 

siger Nikolaj F. Jensen.

De former fremtiden
Tømmerfaglærer Morten Ubbesen, TECH-

COLLGE fortæller, at det er nu, at de un-

ge skal lære om bæredygtigt byggeri, og 

at der gået sport i at genbruge både træ, 

søm og skruer i TECHCOLLEGEs tømmer-

værksteder:

 - Nu taler vi om de anvendte materialer 

i vores byggeprojekter som en ressource 

– ikke som affald. Og vi håber at EUX-ele-

verne bliver skarpe til miljøbelastnings-

beregninger og den dokumentation, der 

skal bruges i fremtiden. Så vi gør meget 

for at implementere miljøbegreberne i 

undervisningen.

Og den chance for at være med fremme, 

griber eleverne gerne. 

- Det er en ny måde at arbejde med sit 

håndværk på. Vi vil helst kunne noget 

som andre ikke kan på dette område - og 

det kan vi sælge os selv på, når vi skal ha-

ve læreplads og jobs, fortæller Sebastian 

Weiss.

En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder 
de nuværende behov, uden at bringe fremtidige 

generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”.

Alle tre EUX-studerende har planer 

om at bliver tømrere. Deres teore-

tiske uddannelse ud over den prak-

tiske, udvider deres muligheder for 

at videreuddanne sig. Sørine Slot vil 

f.eks. gerne være arkitekt. 

- Vi er lidt heldige fordi vi nu lærer 

om at ting og metoder, der skal bru-

ges i fremtiden, siger Sørine Ipsen.  

Og giver et eksempel:

- Hver gang vi bruger saven, skal vi 

tænke på at minimere spild – og der-

med skåner vi miljøet.   

Sigtet med bæredygtigt 

byggeri er at bygge gode, 

sunde boliger, samtidig med 

at man tager hensyn til det 

sociale, miljøet og klimaet. 

Bæredygtigt byggeri handler 

om at udvikle og bruge 

gode alternativer til de 

traditionelle byggemetoder, 

der tærer hårdt på naturens 

ressourcer. Byggeriet står 

for ca. 30 procent af CO2- 

udledningen i Danmark og 

udgør ca. 35 procent af al 

affaldsproduktion.

Morten Ubbesen 
faglærer på 
TECHCOLLEGE: 
eleverne lærer 
at tænke på 
ressourcerne.

Sørine, Nikolaj og Sebastian viser 
resterne af deres bar – kun 
skiltene kan ikke genbruges, alle 
de andre materialer genbruges.

9
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 Af Finn Lange 

Bæredygtighed      
skal på skoleskemaet
Bæredygtighed kan øge skolens attraktion og tiltrækningskraft. Grøn omstilling 
er nødvendig for det fremtidige samfund og de, der kan gå forrest, er de 
håndværkere, der skal opføre bygninger til praktisk taget alle formål. Sådan 
lyder det fra TECHCOLLEGE i Aalborg.

Nye byggeregler træder i kraft 1.jan 

2023 og det betyder, at der skal foreta-

ges CO2 beregninger for alle nye byg-

gerier og for ejendomme over 1000 

kvm. skal der foreligge dokumentation 

for belastningen af omgivelserne.

- De, der skal efterleve de nye krav, er 

byggefirmaerne og dermed er hånd-

værkerne pionerer på området. Den 

chance skal vi benytte os af på TECH-

COLLEGE, siger uddannelseschef for 

EUX, Mikkel Drejer Raunslund.

- Emnet giver allerede især på kort sigt 

mening for de unge, der kombinerer 

en håndværkeruddannelse med gym-

nasiale fag på vores EUX-uddannelser, 

og vi er i fuld gang med at udvikle en 

ny EUX-tømreruddannelse med fokus 

på bæredygtighed i byggeriet, men der 

er stadig en del uklarheder om, hvad 

vi kan, skal og må.

Kan uddanne bæredygtighedshelte
TECHCOLLEGE har allerede afprøvet 

tiltag på det grønne område i under-

visningen i pilotprojekter, og har pla-

ner om at bæredygtighed bliver en 

grundlæggende del at undervisningen, 

men afventer lige fra ministeriet an-

visninger på, hvordan bæredygtighed 

skal på skoleskemaet.

- Vi er jo underlagt regler for, hvad vi 

kan og skal undervise i, og hvilken vi-

den vi må teste de unge i. Sådan er det 

at drive en uddannelsesinstitution, si-

ger Mikkel Raunslund.

- Men fremtidens håndværkere kan 

blive helte, når det gælder de store 

omstillinger, som byggefagene udsæt-

tes for.

Bevidstheden om, at byggeriet er an-

svarlig for 30 pct. af den samlede CO2 

udledning gør, at det er her miljøind-

satsen batter noget.

- Med de krav til beregninger og do-

kumentation som samfundet stiller, 

giver det virkeligt mening for fremti-

dens håndværkere både at bruge deres 

gymnasiale evner og deres håndværk. 

Derfor skal der mere fokus på EUX-ud-

dannelserne.

Fokus på tre punkter
TECHCOLLEGE har fokus på at intro-

ducere  FNs 17 verdensmål for de stu-

derende på alle grundforløb,  men der 

er umiddelbart fire-fem mål, der er 

relevante for, hvordan man skal agere 

anderledes i byggefagene.

Chefkonsulent Karina Overgaard 

Holm, er indsatsansvarlig for  TECH-

COLLEGEs projektgruppe om bæredyg-

tighed. Hun ser gerne, at man primært 

kigger på  tre områder:

- Det handler om at forholde sig til 

miljøet, økonomien og de sociale 

aspekter i byggerierne. Det er til at for-

holde sig til, mener hun. Men det er ik-

ke altid er nemt i praksis, for det tvin-

ger os til at handle mere ansvarligt og 

ikke kun kigge på prisen, som vi må-

ske har haft for vane i en årrække.

- De tre elementer udgør til sammen 

hovedvægten i de såkaldte DGNB* be-

regninger for miljøbelastningen i et 

byggeri.

TECHCOLLEGE lægger vægt på, at un-

dervisningen skal være praksisnær, 

og derfor vil skolen gerne i kontakt 

med virksomheder, der kunne være 

interesseret i at indgå i udviklingen 

af undervisningsforløb, som sikrer at 

eleverne matcher de krav som virk-

somhederne møder i fremtidens ud-

bud.

Der vil nemlig være udfordringer for 

små og mellemstore byggevirksomhe-

der, når flere og flere miljøkrav imple-

menteres.

- Det handler om ændringer i materia-

levalg, byggemetoder, energi og den 

totale miljøbelastning i bygningernes 

hele levetiden. Dertil kommer krav til 

indeklimaet lys, lyd og ventilation, for-

tæller Karina Holm.

Med et mere optimalt materialefor-

brug kan det lade sig gøre at spare 

penge i byggeriet, noget som kunderne 

også lægger vægt på. Og en længere 

levetid og mindre driftsomkostninger 

betyder også noget.

Lærerne skal på skolebænken
Bekendtgørelsen om, hvordan lovene 

omkring bæredygtighed skal udmøn-
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SUNDE ARBEJDSPLADSER 
– GRATIS RÅDGIVNING
Vi tilbringer en stor del af tiden på vores 
arbejdsplads. Sundhed er ikke kun noget, 
der drejer sig om det derhjemme – de 
sunde valg skal træffes hele dagen – også 
i arbejdstiden.Spiser vi mad, der giver den 
rigtige energi til at arbejde? Kan vi holde til 
vores arbejde – også på længere sigt? Det 
handler om at se mulighederne i hverdagen 
– små skridt giver ofte bedre resultater på 
langt sigt end store forkromede projekter.  
Aalborg Kommunes sundhedsrådgiver 
tilbyder gratis rådgivning om, hvordan du 
kan sætte sundhed på dagsordenen i din 
virksomhed�

Kontakt sundhedsrådgiver Inger Kjelgaard, 
tlf� 99 31 19 18 eller send en mail til:  
ik-sbu@aalborg.dk

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

tes, kommer først i december, så både 

byggebranchen og fagskolerne får kun 

kort tid til at finde ud af hvordan ver-

denen ser ud for dem 1.jan.2023.

- Vi tripper for at komme i gang med 

at få de konkrete krav ind i undervis-

ningen. Lærerne skal jo klædes or-

dentligt på for at kunne hjælpe både 

virksomheder og levere lærlinge og 

uddannede håndværkere, der har de 

rette kompetencer indenfor bæredyg-

tigt byggeri., forklarer Karina Holm. 

Men indtil videre mangler de tekniske 

skoler retningslinjer og systematik i 

hvad der skal med implementeringen 

af grøn omstilling i deres uddannelser. 

Men byggevirksomhederne store som 

små risikerer at blive fravalgt i projek-

terne, hvis ikke de kan arbejde med de 

nye bæredygtighedsbegreber. 

- Så udfordringer er der nok af - men 

vi er klar til at hjælpe. Vi er så at sige 

på en brændende platform, når det 

gælder omstillingen i byggeriet. Men 

vi skal have flere ressourcer til at gøre 

håndværksfagene attraktive. Tænk 

hvis en ung håndværker kan sige, at 

hun eller han med sit fag er med til at 

redde verden, slutter Mikkel Rauns-

lund.

*DGNB bygger på FN’s definition 

af bæredygtighed DGNB er 

en bæredygtig certificering af 

bygninger. Ordningen vægter 

miljø, økonomi og sociale 

forhold ligeværdigt. DGNB er et 

omfattende værktøj til at skabe 

ro, retningslinjer og overblik i 

en ofte kompleks byggeproces. 

DGNB e en tysk forkortelse og 

står for Deutsche Gesellschaft für 

Nachhaltiges Bauen.

Uddannelseschef for EUX Mikkel 
Raunslund og Karina Holm leder af 
projektgruppe om Bæredygtighed på 
TECHCOLLEGE. – brænder for nytænkning 
i uddannelsen. 



12

 Af Finn Lange

Grøn tankegang  
- bag Grønnings Møbelsnedkeri

Klaus Grønning ser et stort potentiale i at producere bæredyg-

tige møbler, og han har store ambitioner for sin virksomhed, 

der ligger i det gamle bådeværftsmiljø i Aalborg Havn. Her 

skal ud over snedkerværkstedet indrettes firmakontor og ud-

stillingslokaler, hvor kunderne kan se møblerne og høre om 

tilblivelsen.

- Hvis jeg skruer tiden tilbage, havde jeg havde ikke for et år 

siden i min vildeste fantasi troet, at vi kunne komme hertil, 

hvor vi er nået nu. Så næste mål er at få vores egen signatur 

og identitet i møblerne. 

Genbrug af gulve
- Det spændende er dialogen med de kunder, der ønsker at kø-

be interiør af genbrugsmaterialer. Der er næsten uanede mu-

ligheder for af få ”enestående” møbler og samtidig være med 

i den grønne omstilling. Det giver god mening, at man kan 

spare i Co2 udledningen ved at fokusere på træ, der i forvejen 

findes i lokalområdet.

Idéen om at udvikle egne møbler opstod, da Klaus Grønning 

blev kontaktet af Titan Nedbrydning, der i forbindelse med 

den kæmpestore renovering, som Himmerlands Boligforening 

havde sat i gang i Aalborg Øst, stod med en masse ”træaffald”. 

Det inspirerede Klaus til at tænke kreativt og bæredygtigt. 

- Den historie endte med jeg fik tre containere med gulv og 

trappetræ – der skulle rengøres for lak og søm og skæres op i 

ensartede pinde. Og siden har jeg modtaget ”affaldstræ” fra et 

halgulv i Vestbjerg. 

- Men det var ikke bare en nem lille udfordring, så jeg måtte 

søge ny viden og inspiration til at se potentialet og økonomien 

i projektet.  Jeg har altid været ”forelsket” i det gamle hånd-

værk og de traditioner, der ligger bag møbelsnedkeri i Dan-

mark, men det har været et sejt træk omforme stavene fra de 

massive parketgulve til brugbare elementer i store bordplader.

Kunder med holdning
Store bordplader skal jo være robuste og stabile, så pladerne 

ikke slår sig – og de skal alligevel helst have et let udtryk. Det 

er lykkedes Klaus Grønning og snedkersvend Mikkel Ahren-

kiel at producere de første kontormøbler til at advokatfirma i 

Århus, der gerne vil signalere en grøn profil. 

Det er derude – alt det gamle træ i byg-
ningerne – der kasseres, når ejendomme 
skal renoveres.  Især masser af massive 
gulvbrædder, der normalt vis ender blot 
som en varmekilde, når affaldscontaine-
rens indhold kommer på genbrugsplad-
serne. Det har snedker Klaus Grønning 
fået øje på. Han brænder for genbrug og 
recycling af naturens ressourcer.

- Der er jo oceaner af resttræ og kasseret træ rundt omkring. 

Det er sindssygt, at så meget bliver smidt ud.

Klaus Grønnings passion har gjort, at hans firma Grønnings 

Møbelsnedkeri i Aalborg i gennem flere år har udviklet ideer 

og metoder, så de tonsvis af gulvbrædder, der fjernes fra huse 

og lejligheder kan genanvendes i moderne borde, stole og an-

dre møbler.

- Det er tidskrævende at skille brædderne fra hinanden, fjerne 

tusindvis af søm og dernæst opskære stavene til passende og 

ensartede ”pinde”, men det er sliddet værd, fortæller Klaus 

Grønning.

- Jeg vil gerne vise omverdenen, at det kan lade sig gøre, og 

vi går all in på projektet, fordi det handler om at arbejde med 

bæredygtighed. 

Stav på stav
For at bevare styrken i de kun knap 60 cm lange træstave, når 

de skal blive til f.eks. en bordplade, skal stavene stykkes sam-

men via en speciel flette metode, der sikrer en stor brudstyr-

ke.  Metoden fandt Klaus i en tyk japansk bog om snedkerar-

bejde.

- Vi er kommet rigtigt godt i mål med udviklingen og skal nu 

levere diverse borde til et større advokatfirma i Århus. Kun-

den har haft en række krav til funktionalitet og udseende, og 

vi har efterkommet deres ønsker med de unikke konference- 

og skriveborde. - fortsættes side 14 
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Grøn tankegang  
- bag Grønnings Møbelsnedkeri

Klaus Grønning anvender en 
speciel metode til at sammensætte 
bøgestavene til stabile elementer. 

Klaus Grønning 
har været selvstændig møbelsnedker siden 2015. Efter han fær-

diggjorde sin uddannelse med en sølvmedalje i 2014, har han 

gennemført  et iværksætterkursus ved Aalborg Kommune for 

at realisere drømmen om at starte egen virksomhed. Klaus 

Grønning har modtaget SMVaalborgs iværksætterlegat. 
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EJERSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge og 
gennemføre generationsskifte, ofte flere år.

Hvis du har planer om en ”virksomheds-
overdragelse” til familie eller andre, kan du 
få nyttige informationer og hjælp ved at 
kontakte SMV Danmark, telefon 3393 2000

LICITATIONER
Aalborg Kommunes udbudsmaterialer og 
licitationer kan du se direkte på vor hjem-
meside www.aalborg-hvf på forside hvor 
der er et direkte link til de seneste udbud. 
Benyt dig af denne lette adgangsvej samt 
vore tilbud om samarbejde. 

SAMARBEJDE MED TRYG
Vi har indgået en samarbejdsaftale med 
TRYG som giver store rabatter til vore 
erhvervsmedlemmer� 

Kontakt TRYG erhvervsassurandør  
Esben Nedermark, 2220 8174.

RABATPORTALEN
Masser af rabatter - se vor hjemmeside 
www.smvaalborg.dk

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

De havde ønsker - både til design, farver 

og et specifikt krav om, at bordene skulle 

kunne klappes sammen og flyttes ud af 

kontoret.

- Det gjorde at vi skulle opfinde en brug-

bar løsning på bordenes understel – helst 

med anvendelse at så få konventionelle 

metaldele og hængsler som muligt - men 

det er også lykkes. 

I Grønnings Møbelsnedkeri er de fort-

sat interesserede i at udføre almindelige 

snedkeropgaver. Men væksten bliver in-

den for genbrug af træ. Derfor har firma-

et oprettet en udviklingsafdeling kaldet 

Fragment Studio, hvor de værner om det 

gamle håndværk og samtidig laver bære-

dygtige møbler.

Har idoler i branchen
Det er målet at ansætte flere medarbejde-

re, der kan se sig selv producere bæredyg-

tige møbler,  der kan holde i generationer. 

Og Klaus Grønning har adgang til flere 

”hemmelige” lagre af kasserede trægulve, 

der i fremtiden kan blive til ”nye” møbler 

i træmandens eksperimentarium nær Ve-

stre Bådehavn i Aalborg.

Klaus Grønning erkender, at det er svært 

at komme efter de store danske møbelde-

signere og blive et stort navn i branchen, 

men han forsøger at finde sit firmas niche 

og han tror på, at kunderne er der.  

- Vi har fået masser af erfaring og net-

værk, vi opbygger hele tiden knowhow 

og vi kan levere varen. Jeg vil selvfølgelig 

gerne lave en ny møbelklassiker, så der 

konkurrerer vi med eliten af danske de-

signere og i den anden ende af skalaen 

konkurrerer vi med Ikea. Så målet for os 

er at opnå vores egen signatur og identi-

tet samtidige med at vi er bæredygtige.  

- Folk skal tro på det og have tillid til os. 

Vi er kommet et godt skridt på vejen, 

men på nogen måder står vi og alle andre 

ved foden af bjerget, når det gælder den 

nødvendige omstilling.  

- fortsat fra side 13 

Klaus Grønning har hentet 
et gammelt gulv fra en 
idrætshal og genanvendt 
træstavene til dette flotte 
bord, der nu pryder et 
advokatkontor i Århus.

Gulvbrædderne er renset 
for lak og søm og skåret i 
stave, som Klaus Grønning 
sætter sammen til stabile 
træ-enheder, der kan indgå i 
bordplader og andre møbler - 
eksempelvis bænke.  
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Nibe
Bredning

Støvring

Svenstrup

Brovst

Aabybro

Pandrup

Hjallerup
Dronninglund

Vodskov

Gudumholm

Hals

Nørresundby

Skørping

Aalborg

Aalborg Bugt

Kongerslev

Bælum

KØBMANDEN PÅ BOULEVARDEN
BOULEVARDEN 33

9000 AALBORG
31 31 01 74

VINSHOPPEN
HADSUNDVEJ 12
9000 AALBORG

98 12 63 35

HOLTE VINLAGER
BUDOLFI PLADS 5

9000 AALBORG
32 16 21 22

GULDBAGEREN VESTBYEN
KASTETVEJ 115
9000 AALBORG

98 12 53 55

PHOTOCARE AALBORG
ØSTERAAGADE 4
9000 AALBORG

98 16 71 77

VIN - GAVEN
VODSKOVVEJ 44
9310 VODSKOV

20 74 55 10

BOG & IDE NØRRESUNDBY
SKRÅGADE 10

9400 NØRRESUNDBY
98 17 10 77

BOG & IDE AABYBRO
AABYBRO CENTRET 1

9440 AABYBRO
98 24 20 40

PEN & PAPIR
JERNBANEGADE 17

9460 BROVST
98 23 10 41

SHELL SERVICECENTER
BREDGADE 36

9490 PANDRUP
98 24 62 11 KON-TUR HJALLERUP

SØNDERGADE 8
9320 HJALLERUP

93 89 11 30

KON-TUR DRONNINGLUND
STATIONSVEJ 34

9330 DRONNINGLUND
93 84 54 22

BYENS KIOSK
AALBORGVEJ 18

9370 HALS
98 25 16 99

FLAUENSKJOLD KORN
AALBORGVEJ 592

9330 DRONNINGLUND
98 86 10 22

SHELL GUNDERUP
HADSUND LANDEVEJ 520

9260 GISTRUP
98 33 22 55

RAGNA BOWMAN
SVENSTRUP SKOLE VEJ 13

9230 SVENSTRUP J
98 38 15 16

KORT OG GODT
DANMARKSGADE 26
9293 KONGERSLEV

98 33 22 59

SPAR BÆLUM
VESTERGADE 24E

9574 BÆLUM
98 33 70 01SANNE RIBERGAARD

MALTGØRERVEJ 1
9520 SKØRPING

98 39 11 44

STØVRING CYKLER
HOBROVEJ 72

9530 STØVRING
93 87 10 63

DAGLI'BRUGSEN GUDUMHOLM
AAGADE 40

9280 STORVORDE
98 31 60 26

Gandrup

BIRGITTE SLOTH HANSEN
SØNDERSKOVVEJ 271

9362 GANDRUP
26 36 67 45

Gistrup

Se mere på: www.varelotteriet.dk

Spil fornuftigt

FIND DIN NÆRMESTE FORHANDLERFIND DIN NÆRMESTE FORHANDLER
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98 33 22 59

SPAR BÆLUM
VESTERGADE 24E

9574 BÆLUM
98 33 70 01SANNE RIBERGAARD

MALTGØRERVEJ 1
9520 SKØRPING

98 39 11 44

STØVRING CYKLER
HOBROVEJ 72

9530 STØVRING
93 87 10 63

DAGLI'BRUGSEN GUDUMHOLM
AAGADE 40

9280 STORVORDE
98 31 60 26

Gandrup

BIRGITTE SLOTH HANSEN
SØNDERSKOVVEJ 271

9362 GANDRUP
26 36 67 45

Gistrup

Se mere på: www.varelotteriet.dk

Spil fornuftigt

FIND DIN NÆRMESTE FORHANDLERFIND DIN NÆRMESTE FORHANDLER
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 Af Finn Lange 

Alle tre lærlinge hos Haals Bageri har 
gennemført en studentereksamen før de kom i 
bagerlære. Fra venstre Anne Hastrup Petersen, 
Caroline Køpke og Astrid Wahl Jespersgaard.     

Bager hæver det  
faglige niveau
Der lyder ikke nogen klagesang fra bager Jan Haals, selvom tiderne lige 
nu ikke er til gunst for de mindre selvstændige fødevareforretninger:

16
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- Vi har valgt den positive tilgang til situationen. Vi tje-

ner mindre lige nu på grund af øgede indkøbspriser og en 

enorm elregning - og kunderne vil mærke en ”mindre” 

prisstigning på vores brød og kager, men hellere det end 

et bede om en energiafgift på hver ekspedition. Det er vo-

res tilgang til situationen.

Haals Bageri med afdelinger i Gistrup og Klarup beskæftiger 

cirka 40 medarbejdere hvoraf de 4 er bagersvende og 3 er i 

bagerlære. I Bageriet Haals holder man de gode håndværks-

traditioner i hævd og bagermester Jan Haals – der er 2. gene-

ration i bageriet – er uddannet både bager og konditor. 

Lærlinge er fremtiden
- Jeg synes, at det er ok at være bager, og vi vil ikke bekla-

ge os i medierne. Folk skal ikke handle hos os, fordi de har 

ondt af os. De skal købe brød og kager på grund af kvali-

teten.

De familiemæssige traditioner, der ligger til grund for ba-

geriet er stadig styrken i virksomheden. Her udvikles lø-

bende nye brødtyper og kager, som ikke er halvfabrika-

ter eller designet efter fælles koncept i en kædebutik. Jan 

Haals mener af den grund ikke, at den traditionelle bager-

forretning er truet:

- Men fremtiden bliver nok større enheder i både bager- 

og slagterfagene, så det er vigtigt at have ansatte der yder 

en indsats, og som kan tage ansvar, så vi alle - inklusive 

os ejerne - kan holde fri og tage på ferie ind imellem. Det 

har vi selv praktiseret i mange år. Der er jo ikke så mange 

unge, der kan se sig selv som et ”bagerægtepar” der alene 

skal drive bageriet og stå med hænder i bolledejen seks-

syv dage om ugen i mange timer.

Derfor har Jan Haals gennem mange år haft mange an-

satte og altid haft indtil flere lærlinge tilknyttet virksom-

heden. 

-Vi skal og vil have lærlinge, ellers får vi jo i branchen ik-

ke tilstrækkeligt med svende i fremtiden. Og det skal væ-

re attraktivt at få en læreplads i vores fag. 

 

Arbejder på lige fod
- Straks når de unge starter her hos os, får de at vide, at de 

ikke er håndlangere og opryddere for de udlærte svende. 

Alle skal hjælpe hinanden og have udfordringer fra star-

ten, så skaber vi en god håndværker med selvtillid – og så 

får vi jo også hurtigere en produktiv medarbejder i virk-

somheden.

En af dem som valgte bagerfaget er 21-årige Caroline Køp-

ke. Hun har altid haft lyst til faget, men en studentereksa-

men udskød lige uddannelsesvalget i tre år.

- Der var ingen, der i folkeskolen reklamerede for hånd-

værksfagene og så gjorde jeg som alle de andre. Jeg gik 

med strømmen og fik studenterhuen.

Først bagefter tog Caroline Køpke initiativ til at søge lære-

plads hos adskillige bagere. Første sted havde hun nogle 

uheldige oplevelser, fordi de der ikke havde opdaget, at 

verden har ændret dig siden 1970-erne, hvor lærlinge hav-

de en anden rolle i et bageri.

- Så da jeg fik chancen her hos Jan Haals slog jeg til, og det har 

kun været en fornøjelse.

Stiller op til DM i brød
Caroline Køpke er faktisk vokset så meget med opgaverne på 

kort tid, at hun har kvalificeret sig til Skills i Fredericia i fe-

bruar. Det er både Caroline og bagermesteren stolte af, og me-

ster håber, at Carolines eksempel kan være ned til at ændre de 

unges opfattelse af bagerfaget, og hvordan en moderne bageri-

virksomhed fungerer.

 - Jeg har stor respekt for de unge, der vil ind i faget, og det er 

spændende også, at dem med en studentereksamen kommer 

ind i branchen. Faktisk har vi tre studenter i lære lige nu.

 

Caroline Køpke husker godt, da hun mødte op første dag:

- Jeg var lidt nervøs, da jeg blev kastet ud opgaverne næsten 

med det samme, men jeg blev taget godt imod af alle her, hvor 

vi har et rigtigt godt arbejdsklima og alle hjælper hinanden.

Jan Haals håber, at Carolines eksempel kan være med til at 

ændre de unges opfattelse af bagerfaget og hvordan et moder-

ne bageri fungerer.

 - Og jeg ser med fornøjelse, at tv-programmer som den store 

bagedyst både for børn og voksne sætter fokus på det hånd-

værk, som vi står for. For vi skal gøre det tillokkende for de un-

ge at søge uddannelse og jobs i bagerfaget. 

Fri som andre i job
Jan Haals fortæller i den sammenhæng gerne, at hans virk-

somhed er indrettet således, at der bliver tid til at han og hu-

struen Gitte kan holde fri og ferier som alle andre på arbejds-

markedet:

- Som bagere vi selvfølgelig vant til at stå op tidligt og komme i 

gang, men når brødet er bagt og kagerne er kommet i vinduet, 

så kan vi klare alt det administrative på kontoret inden kl.14 og 

så har vi derefter fri, mens de dygtige medarbejdere sælger brød 

og kager resten af dagen i butikkerne. Og der skal helst være 

plads til 3 ugers sommerferie og en uges ferie i vinterhalvåret.

Jan Haals er kvalitets bager, og han var ikke nervøs, da kæden - 

Lagkagehuset ekspanderede med butikker i hele landet. 

- Det var sådan set en konkurrent, der kom ind i varmen, men 

samtidig er det et firma, der tør tage en fornuftig pris for deres 

varer. Derfor fik kunderne øjnene op for, at kvalitet koster lidt 

mere. På den måde kunne vi håndværksbagere også tillade os at 

sælge brød og kager til priser, der ligger over supermarkedspri-

serne. 

For Jan Haals gælder det nemlig om at hæve niveauet for faget 

i almindelighed. Det kræver, at de selvstændige bagere diffe-

rentierer sig fra det  bake-off brød, der sælges steder, hvor man 

også køber vaskepulver og cornflakes.

Og nu skal Caroline Køpke som nævnt næste år til ”Danmarks-

mesterskaberne” som bagerlæring. Det skal hun, fordi hun i 

september vandt TECHCOLLEGE Aalborgs skolemesterskab.

Det er efter Jan Haals opfattelse med til at styrke det gode 

image for bagerfaget, som han ikke synes, får den helt  til-

strækkelige positive opmærksomhed, hverken fra studievejle-

derne i folkeskolen eller fra de tekniske skoler.
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har indgået 
samarbejdsaftale med revisionsfirmaet 
Beierholm. Aftalen giver vores medlemmer 
adgang til Beierholms ydelser.

Beierholm hjælper mindre og mellemstore 
virksomheder med at høste de digitale 
fordele og skabe tid til vækst.

Beierholm BeJour er en online service, 
der letter hverdagen både for ledelse, 
bogholderi og medarbejder:

- Scan og godkend kvitteringer på farten
- Søg bilag frem på et øjeblik
- Godkend løn med et klik
- Sikker deling og opbevaring af dokumenter
- Se virksomhedens hovedtal
- Husk vigtige finansielle deadlines
- Gå i dialog med din revisor
- Og meget andet.

Læs mere på beierholm.dk/BeJour – eller 
ring til Beierholms kontaktpersoner:

Thomas Nic. Nielsen
Statsaut. revisor
Tlf. 51 30 03 31
 
Jesper Mosskov Møller
Statsaut. revisor
Tlf. 22 84 05 82

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

ATA-Carnet med 25% rabat!
Bliv oprettet og bestil online på 

www.smvdanmark.dk/ata
Afhent i Hirtshals, Herning, Haderslev 

eller København.

25% rabat til medlemmer af SMVaalborg, øvrige HIF’ere 
og medlemmer af erhvervsrådene.

 Af Finn Lange 

Praktikplads- 
situationen
Vi mangler og kommer til at mangle faglært arbejdskraft. 
Men lige nu er væksten i flere bygge- og anlægsvirksomheder 
aftagende. Det er set mange gange før, at efter et sandt 
byggeboom kommer der en mætning i en periode - hvor 
arbejdsudbud og arbejdskraft nærmer sig hinanden. 

I forhold til lærlingesituationen blev der i 

2020 indgået en trepartsaftale, hvor må-

let er 10.000 ekstra elever i 2025 og allerede 

nu kan vi se en stigning i antallet af unge, 

der er i uddannelse. Selv efter en periode 

med vækst i uddannelserne. Ser vi tilbage 

til 2017 har vi en vækst fra 75841 unge  i ud-

dannelse til nu 82666, en vækst på ca. 10%. 

Samtidig er der sket et fald fra 7338 oplæ-

ringselever på skolerne til nu 5282 - et fald 

på over 25%. I 2017 var andelen af EUX-ele-

ver på 3827, mens der nu er 7090 EUX-ele-

ver, altså næsten en fordobling. 

Tallene ovenfor er for hele landet, men erfa-

ringsmæssigt ved vi, at vi her i Nordjylland 

ligger lidt højere end landsgennemsnittet. 

Men de positive takter kan hurtig vende og 

derfor er det nu og fremover yderst vigtigt,  

at vi i brancherne tager lærlinge, når der er 

relevante aktiviteter. 

Vi, som SMV-virksomheder, kan være stol-

te af at løfte så mange ind i uddannelse - 

til glæde for samfund, den enkelte og virk-

somhederne.  Det skal lige nævnes, at  en 

lærling betaler mere i skat af sin lærlinge-

løn end uddannelsen koster i taxameter-

tilskud til skolerne, og samtidig får de ikke 

SU. Derfor er investering i erhvervsuddan-

nelserne fra statens side en meget god in-

vestering. 
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BRUG AF
FORENINGENS LOKALER
Foreningens medlemmer har  
mulighed for at benytte vore lokaler  
til visse arrangementer�
Kontakt formand Svend Aage Suhr  
på telefon 98 12 00 02, eller
email: info@smvaalborg.dk
for yderligere oplysninger.

BESØG HÅNDVÆRKERHUSET
ONSDAGE KL. 9.00-15.00
Arbejdende værksteder:
 smede
 træ/glas
 polster/sadelmager
 urmager
 navere (lørdag kl� 11-13)
 maler

Alle er velkommen

AALBORG FRISØRLAUG 
AKTIVITETSKALENDER
 Fyraftensmøde i Aalborg Dofk.  
 D� 26/9 kl 19 
 Kattesundet 20, 9000 Aalborg 

APV aften - Pia Børsting , som kommer og 
hjælper os med den lidt kringlede og sure 
tjans vi har , nemlig APV’en.  Hun er super 
dygtig til at forklare og gør det hele meget 
nemmere og smartere end det ser ud til� 

AALBORG TØMRER-
OG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER
 Udsendes direkte til medlemmerne

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER
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vi bygger din hjemmeside

Kontakt:

Pia Brix - Tlf. 5096 6688 - pbr@hv-nord.dk

Brigitta Rosengren - Tlf. 4178 5641 - bra@hv-nord.dk

Tlf. 9930 1616 - www.hv-nord.dk

Design og udvikling af brugervenlige hjemmesider

der fungerer på alle enheder 

fra kr. excl. moms
Hjemmesidermobilvenlige

599o,-
Vi designer eller opdaterer din hjemmeside, så den bliver et flot 

og effektivt mødested mellem din virksomhed og dine kunder. 

Du ejer selv hjemmesiden og har derfor ingen bindinger, 

licensudgifter eller abonnementer, du ikke selv har tilvalgt.

Priser starter ved 5.990,- excl. moms for en startklar, 

professionel hjemmeside, du selv kan redigere. 

Kontakt os for et uforpligtende oplæg og et godt tilbud.

Vo
re

s k
under ta'r 

socialt a nsva
r

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Bedre rådgivning
Prisgaranti
Fri telefonsupport

Se mere på 
www.revision-plus.dk
Tlf.: 88 44 77 99
kontakt@revision-plus.dk
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GRATIS
RÅDGIVNING 
Har du brug for tips til, hvordan du kan 
fastholde dine medarbejdere eller tackle 
et lidt for højt sygefravær? Eller ønsker du 
at vide mere om fx virksomhedspraktik, 
mentorordninger for unge eller den nye 
fleksjoblovgivning? Kontakt Cabi.

Vi er et landsdækkende videns- og net-
værkshus, og vi tilbyder blandt andet: 

  Gratis telefonisk rådgivning om 
fleksjob, sygefravær, mentor- eller 
seniorordninger og meget andet� Vi 
bliver ugentligt kontaktet af 15-20 
virksomheder på vores hotline, som vi 
hjælper med konkrete problemstillin-
ger i virksomheden�

  Gratis medlemskab af et landsdæk-
kende virksomhedsnetværk� Over 
3.440 er medlemmer af Virksomheds-
netværkCabi, som afholder cirka 30 
gratis arrangementer om året fordelt 
over landets fem regioner�

  Gratis viden, tips og nyheder. Cirka 
5.000 medarbejdere abonnerer på  
vores nyhedsbrev til virksomheder. 
Læs blandt andet om arbejdsmiljø, 
unge, jobrotation, sygefravær, seniorer, 
integration og fleksjob.

Du kan læse mere og tilmelde dig vores 
nyhedsbrev og netværk på www.cabiweb.dk.
Du er også velkommen til at ringe til os på 
telefon 8612 8855.

Cabi / Åboulevarden 70, 3 / 8000 Aarhus C / 
cabi@cabiweb.dk / 8612 8855 

– Med målrettede kurser og erhvervsuddannelser

Sofievej 61  |  9000 Aalborg  | Tlf. 9633 2211  |  www.amunordjylland.dk

Inden for: Byggeri  l  Transport og logistik  l  Ejendomsservice 

Servicefagene  l  Det grønne område  l  Proces og automatik 

Organisationsudvikling  l  IT  l  Elektronik og teknologi

Den lige vej til job

Kystens Perle STRANDPAVILLIONEN
Bådehavnsvej 10
9000  Aalborg

Traditionel dansk mad 
også som take away

Vi har åbent hele året 
fra kl 11.00
Se menukort på:
www.kystensperle.dk
Bookning
info@kystensperle.dk
tlf 98114187 (gerne sms)

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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Voergaardvej 2 | 9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 72 00 | beierholm.dk

	 Håndværkerløsningen
fra	Beierholm	giver
  mindre papirarbejde
	 	 	 	 og	mere	tid
   til kunderne

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

98 12 86 66
� Varmeregnskaber
� Koldtvandsregnskaber
� Varme- og varmtvandsmålere
� Brugsvandsmålere
� Energimålere
� Servicering af alle målertyper

»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg
          E-mail: info@98128666.dk · www.pallemørch.dk

ISO 9001

cer t i f
iceret

PALLE MØRCH A/S

HUSK  
AT MEDDELE ÆNDRINGER 
i medlemsoplysninger til sekretariatet 
på e-mail. Info@smvaalborg.dk
 
Så hjælper du os og dig selv.

Ordførende: 
Aalborg Smedelaug 
Oldermand  
Søren Rønnov Nielsen

Tekniq 
VVS-installatør 
Torben Hansen

Aalborg- og Nørresundby Malerlaug 
Morten Gadegaard

Aalborg Frisørlaug 
Hanne Danielsen

Aalborg Tømrer- og Murerlaug 
Jens Peter Nielsen

Dansk Bilbrancheråd 
Jan Bloch

Nibe Erhvervsråd 
Kim Nielsen

Maskinmesterforeningen 
Jan Blæsbjerg

Sangforeningen 
Henrik Gertsen

Journalist 
Poul Krabbe 

Hals Erhvervsforening 
Carsten Kristensen

Nordjyllands Slagtermesterforening 
Leif Tranholm 

Repræsentantskabsmøder 
afholdes den anden onsdag i marts  
og november måned. 

REPRÆSENTANTANTSKAB
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Vi løser din virksomheds 
opgaver - og gi’r social  
ansvarlighed med i købet

Huset Venture Nordjylland er en social-
økonomisk, non-profitvirksomhed, som 
udfører opgaver for små og mellemstore 
virksomheder indenfor:  
•  Administration og regnskab/bogholderi  
•  Praktiske opgaver som rengøring, lager, 

pedel, kantineservice m�m�  
•  Tekstforfatning, tryksager og digitale medier 

Opgaverne bliver løst af vores medarbejder-
stab, der helt unikt består af 90 % fleksjob- 
ansatte - og som med deres høje grad af 
faglighed garanterer dig en perfekt opgave-
løsning til konkurrencedygtige priser. 
Som kunde hos os tager du samtidigt et 
socialt ansvar�
    
Vi har bl.a. udført SMV Aalborgs hjemme-
side, og giver også gerne dig et godt tilbud. 
Se mere på: www�hv-nord�dk 

HJEMMESIDE
Foreningens medlemmer og interessenter 
kan læse om foreningens aktiviteter samt 
artikler fra medlemsbladet på hjemme-
siden. Der findes også informationer om 
foreningens historie, bestyrelsessam-
mensætning og tilbud om rabatordninger. 
Der er endvidere links til SMVdanmark, 
Pension for Selvstændige og Varelotteriet� 
Adressen er:

www.smvaalborg.dk

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER

VARELOTTERIETS FORHANDLERE FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/sTlf.: 4046 7944

Stort ansvar og mulighed for egen virksomhed
Er du elektriker, smed, VVS’er eller lignende, kan du blive 
installatør på UCN. Du kan læse fuld tid med almindelig 
undervisning eller læse fleksibelt online. Du kan også 
tage autorisationen ved siden af jobbet.

Læs mere på 
ucn.dk/elinstallatør  |  ucn.dk/vvsinstallatør

Har du spørgsmål? 
Kontakt Gitte Carstens på 
gc@ucn.dk eller tlf. 72 69 13 30

Klar til din 
autorisation?

Læs 
online



 Af Finn Lange 

Smedene skal have 
nyt udstyr 
og skal have luftet ud!
Et beløb på kr. 50.000 fra Varelotteriet gør det muligt for smedeværkstedet 
i Haandværkerhuset at få et nyt Udsugningsanlæg fra svejserøg og en 
svejsemaskine til såkaldt tig-Co2-El.svejsning.

Varelotteriet har i 2022 imødekommet en ansøgning fra Forenin-

gen til bevarelse af de gamle Smede-, Kobber- og Blikkenslagerfag 

på kr. 50.000. Det er formanden for foreningen Tonny Andersen 

taknemmelig for.  På billedet over bringer fmd. For SMVaalborg 

Svend Aage Suhr nyheden til smedeformanden. 

Smedeværkstedet i Haandværkerhuset samler onsdag i hver uge 

en gruppe af seniorer fra de sorte fag til arbejde og socialt sam-

vær.  Det samme gælder pensionerede faglærte fra tømrer, mø-

belpolstrer, maler og urmagerfagene, der også mødes i Haand-

værkerhuset. Hver onsdag bygger og hygger man i nogle timer 

og  imødekommer kunders mindre opgaver og svarer på faglige 

spørgsmål. Her er gode råd ikke dyre.            
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Bestyrelsen ønsker 
alle medlemmer og 
læsere en god jul  
og et godt nytår.

Tak for samarbejdet  
i 2022.

Vi ser frem til et  
aktivt nyt år.

Foreningens medlemmer kan indstille  
kandidater til modtagelse af legater�
Se yderlig på hjemmesiden:  
smvaalborg.dk afsnit legater.

INDSTILLING AF KANDIDATER
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Verden er under stadig forandring - bylivet ændres, og forandringer betyder 
forskydninger i, hvem der nyder gavn af ændringer i samfundet, og hvem der har 
toppet. Og der er aktuelt kommet nye spilleregler i det game, der handler om at 
tiltrække kunderne.

Oplev julen        
og stemningen i byen 

 Af Finn Lange



 

Oplev julen        
og stemningen i byen 

25

- fortsættes side 26 
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- Det skal være en god oplevelse at ose rundt i city dels 

for at købe varer og dels for at få gode oplevelser og nær-

vær. Og jeg ser også gerne at byens caféer og restauran-

ter emmer af god stemning og glade mennesker, udtaler 

restauratør Mikele Volpi.

Udviklingen sker ifølge Aalborg City Forenings nye for-

mand - uanset de store negative efterdønninger efter Co-

rona nedlukningen - og på trods af efterårets ekstremt 

høje energi og råvarepriser, der har slået nogle butikker 

af spillepladen.

Har oplevet kriser før
- Jeg er født optimist og tror på, at kunderne vil bakke op 

om detailhandlen, selvom vi alle i både detailhandlen og 

restaurationsbranchen har set markant øgede omkost-

ninger - så meget, at priserne over for kunderne er blevet 

sat op. Ellers havde butikkerne og restauranterne ikke 

haft en chance.

Der er nye betingelser og spilleregler i detailhandlen og 

for dem, der ikke har været polstrede nok til at stå imod 

de uventede høje energipriser, er det svært.

- Det er desværre den nye virkelighed, men jeg tror på, at 

kunderne nok skal bakke op om butikkerne. Det er måske ba-

re nye typer af butikker, der vinder terræn på bekostning af 

dem, der hidtil har kunnet tjene penge på at være her – og be-

tjent på deres kunder på traditionel vis.

Der skal mere til i dag for at konkurrere med nethandel og de 

ensartede konceptagtige indkøbscentre, mener restauratør 

Mikele Volpi fra San Giovanni.

- Vi har i den familiedrevne restaurant, som min far etablere-

de i 1988, oplevet adskillige ændringer i arbejdsbetingelserne 

og kundernes præferencer. Der har bare i de sidste 35 år væ-

ret finanskrise og andre nedgangsperioder - og såmænd op-

gav vi en periode af sælge pizzaer her i den italienske butik, 

fordi der var andre, der bød ind med, hvad de kunne levere og 

sælge varen til.

Siden 2012 har der dog kontinuerligt igen været varme på piz-

zaovnene - samtidig med at menukortet er blevet ændret i 

takt med nye kunders ønsker. Men lige nu har erkendelsen af, 

at strømmen er dyr, sat frituregryderne på standby, og køle-

skabene til drikkevarer kører ikke døgnet rundt i den italien-

ske restaurant.

Gode byrum for kunderne
- Det er måske sundt nok, at vi også i køk-

kenet kun tænder for blussene, når behovet 

er der. Lige nu er energipriserne en såkaldt 

gamechanger, der påvirker hele samfundet 

og handelslivet. Det er meget svære tider for 

midtbyen og vi står i en krise, som vi ikke helt 

kender enden på, men jeg tror på, at på sigt 

og ved hårdt arbejde og med det fællesskab 

og den støtte vores medlemmer har i Cityfor-

eningen, så skal vi nok få Aalborg Midtby til 

at summe af liv igen. 

Mikele Volpi lægger vægt på, at mange struk-

turelle og fysiske ændringer i bymidten har 

styrket mulighederne for at drive forretning i 

centrum. Der er de senere år skabt nye byrum 

for aktiviteter på havnen og bedre handels-

liv på f.eks. Mølleplads, på Budolfi Plads og på 

Nytorv, selvom ikke alle problemer efter Mik-

ele Volpis mening er løst lige godt i forhold til 

samfærdsel mellem gående, cyklister og biler 

på Nytorv og Boulevarden.
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Mikele Volpi er klar med decembers menukort 
og ønsker alle kunder, restauranter og 
butikker i Aalborg  en god jul. 

- fortsat fra side 25 
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- Men den største udfordring har gennem de sidste 

mange år været de talrige opgravninger og spærrede 

gader og veje som følge af Plusbus projektet. Det har 

kostet omsætning og desværre butiksdød, hævder 

Mikele Volpi.

Nok af p-pladser 
Ligesom i restaurationsbranchen, hvor der hele tiden 

kommer og går nye koncepter og nogle ofte skifter 

menukort - sker der i andre brancher også en natur-

lig tilpasning i antallet af butikker og koncepter. Ba-

gerbutikken og slagterbutikken er ikke længere ene 

om at sælge kød og brød og har udfordringer.

 Til gengæld opstår der nye koncepter f.eks. med en 

surdejsbager og andre specifikke koncepter, med de 

varer som kunderne gerne vil betale lidt ekstra for. 

Det er efter Mikele Volpis mening vigtigt at forny sig 

for at fastholde og tiltrække de kunder, som under Coro-

na krisen blev vænnet til at handle på nettet.  

- Butikkerne skal tage stilling til, at de ikke kan betjene 

alle mulige kunder: Vær den bedste til noget specifikt og 

tænk kvalitet kvalitet kvalitet. Nogle forretningskoncep-

ter skal derfor gentænkes.

Det kan betyde, at der bliver færre af nogle typer butik-

ker af forskellige årsager, men så kommer der andre til 

med nye ideer. 

Formanden for Aalborg City Forening er i øvrigt uenig 

med de mange, der i medierne udtrykker at de ikke kan 

finde p- pladser i midtbyen, når de skal shoppe i cen-

trum.

- Der er faktisk masser af parkeringsmuligheder i byen, 

og vi har i Cityforeningen fået lavet en P-app, der anviser 

de nærmeste muligheder. Men fordi vi er attraktive som 

en lille storby, må vi acceptere, at det koster at parkere. 

Det gør det også i København og Hamburg. Men vi har al-

tid p-muligheder i Aalborg.

Køb ind i den lille storby
- Jeg kan godt se, at nogle butikker rundt omkring har få-

et det svært ovenpå Corona krisen, og så kom energikri-

sen, og det er også synd for de borgere, hvis økonomi er 

slået i stykker af høje varmepriser, men overordnet set, 

så har mange mennesker fortsat penge til forbrug. De 

skal måske ændre lidt f.eks. ved  at undlade at betale ekstra 

ind til pensionen. Lev livet og brug penge mens du kan - det 

er mit råd.

Restauratør Mikele Volpi ser nu frem til at kunderne igen 

strømmer til midtbyen for at opleve byen, stemningen og få 

en personlig betjening i butikkerne.

- Indkøb skal være mere end et tryk på mobilen, og så lig-

ger varerne dagen efter oppe på tankstationen til udlevering. 

Kom ind i byen med hele familien, mød andre mennesker og 

sæt jer på en cafe og drik en kop kaffe eller en juleøl.

Den 46-årige Mikele Volpi er nu i år blevet formand for City-

foreningen som den første restauratør i cityforeningens liv. 

Tidligere havde restauratørerne deres egen forening, men det 

passer formanden godt at indsatsen for at skabe liv i byen er 

samlet under en hat.

- Find plads i økonomien til shopping, en pizza og en bio-

graftur – mens du nyder vores fantastiske by, der er på vej til 

at være en lille  bitte storby. Vi er alle trætte af at sidde der-

hjemme og kigge deprimeret ind en skærm efter tilbud.

- Vi savnede alle  oplevelser og nærvær med andre under Co-

rona-krisen, da alt var lukket ned. Der er nu igen oplevelser 

i byen og ikke mindst en december måned, hvor vi igen kan 

hygge og shoppe sammen, slutter en optimistisk formand for 

handelslivet i Aalborg city.

- Vi savnede alle  oplevelser og 
nærvær med andre under 

Corona-krisen, da alt var lukket ned. 
Der er nu igen oplevelser i byen og ikke 
mindst en december måned, hvor vi 
igen kan hygge og shoppe sammen.

De italienske aner skinner igennem i 
restauranten, der er udsmykket med 
italienske plakater og originale fodboldtrøjer 
fra italienske storklubber.
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