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Restaureringen af sandstenene i Jens
Bangs Stenhus skrider planmæssigt
fremad. Læs om projektet på side 23.
Læs også om restaureringen af
Svalegaarden på side 18 og om
det gamle posthus’ omdannelse til
sparekasseafdeling på side 14
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Erhvervs- og medlemsorientering udkommer fire gange
årligt: 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december.
Meddelelser, artikler eller emneforslag til det
førstkommende blad skal være redaktionen i hænde 
senest tre uger inden udgivelsen.

Revisionsfirmaet

Erling G. Jensen

Tofthøjvej 11 b · 9280 Storvorde
Tlf. 98 31 88 55 · Fax 98 31 77 88
Email: egj@egj-revision.dk

Otto Mønsteds Vej 2
9200 Aalborg SV
Tlf. 98 18 50 99

Kursusafdelingen

Bestyrelse:
Formand Svend Aage Suhr......... 98 12 00 02
Næstformand Henrik Thomas Pedersen,
tømrermester................................ 23 82 55 18
Kasserer Allan Østergaard,
skorstensfejermester............... 40 40 21 44
Jens Blauenfeldt, bogtrykker..... 98 11 59 03
Gert Spender-Andersen,
direktør ��������������������������������� 40 51 38 00
Søren V. Nielsen,
udviklingschef������������������������� 98 38 39 12
Finn Lange, 
erhvervskonsulent������������������� 25 20 15 41
Formand for repræsentantskabet
Frede Skrubbeltrang����������������40 84 96 65
Sekretariatets
tlf. 98 12 00 02 - 98 12 52 32
Formand Svend Aage Suhr træffes efter
nærmere aftale med foreningens kontor.
Sekretariatets åbningstider:
Tirsdag - torsdag fra kl. 09.00 til 12.00

KLAR TIL UDFORDRINGERNE I 2014?
- FÅ NY INSPIRATION OG VIDEN. TAG PÅ KURSUS PÅ AALBORG HANDELSSKOLE
Vil du lære mere om økonomi? Skal dine talegaver støves
af? Trænger du til at blive udviklet som leder? Eller mangler
du viden om noget helt fjerde? Hos Kursusafdelingen arbejder vi for én ting: at holde dine kvalifikationer i top. Ring og
hør mere om, hvordan du kommer i gang.

Bladet sendes til medlemmer, Håndværksvirksomheder, Håndværkerorganisationer,
mesterforeninger, laugsmedlemmer,
offentlige myndigheder m.v. i stor-Aalborg.

info@aalborg-hvf.dk
www.aalborg-hvf.dk
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ØKONOMI OG REGNSKAB
FÅ STYR PÅ TAL OG ØKONOMI
SALG OG MARKEDSFØRING
SÆT FOKUS PÅ KUNDER OG MARKEDSFØRING
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SÅDAN UDVIKLER DU DIG SOM LEDER

Kursussekretær
JANNE LUND BECH
Tlf. 9936 4721 - jlb@ah.dk

SPROG
BLIV BEDRE TIL ENGELSK ELLER TYSK
ADMINISTRATION
FÅ KENDSKAB TIL DE NYESTE REDSKABER

Medlemsblad:
Ansvarshavende Svend Aage Suhr
Journalist Poul Krabbe
Annoncekonsulenter for 2014:
Svend Aage Suhr.................. tlf. 98 12 00 02
Jens Blauenfeldt.................... tlf. 98 11 59 03

IT
FOR BEGYNDERE OG SUPERBRUGERE

KOMMUNIKATION OG PRÆSENTATION
BLIV BEDRE TIL AT KOMMUNIKERE

Kursussekretær
TINA NØRGAARD
Tlf. 9936 4691 - tinn@ah.dk

HOLD DIG OPDATERET...
FIND DE NYESTE KURSUSKATALOGER PÅ VORES HJEMMESIDE
WWW.AHKURSER.DK. HER KAN DU OGSÅ TILMELDE DIG VORES
NYHEDSBREV, SÅ DU FREMOVER MODTAGER SPÆNDENDE
KURSUSNYHEDER DIREKTE VIA E-MAIL.

ÅBENT LÆRINGSCENTER
UNDERVISNING I EGET TEMPO
INTENSIVE KURSER
SMÅ HOLD - STORT UDBYTTE
AKADEMI- OG MERKONOMFAG
TAG ET AKADEMI-/MERKONOMFAG PÅ 6 UGER

Læs om kurserne på

www.ahkurser.dk
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FORMANDEN HAR ORDET

Hvorfor mangler der
13.200 praktikpladser?
Den seneste opgørelse – juni 2014 – viser, at 13.200 erhvervsskoleelever
mangler en praktikplads. Det er det højeste antal nogen sinde. 7.800 af dem
er i gang med deres hovedforløb på et af landets 50 praktikcentre.

I starten af november præsenterede
den neutrale tænketank DEA en analyse, som viser, at 30 % flere virksomheder vil ansætte lærlinge, hvis lønnen
til dem var lavere. 47 % vil ansætte
flere, hvis staten finansierer eleverne
over SU. En lærling i de danske fremstillingserhverv koster virksomheden
132 kr. i timen i løn og sociale bidrag.
I Tyskland er det tilsvarende beløb 62
kr. En tømrerlærling får i gennemsnit
en månedsløn på 14.700 kr. før skat.
Hvis han/hun i stedet for løn var på
SU og udeboende, ville beløbet være
ca. 6.000 kr. om måneden.
I DEA analysen svarer 30 % af de virksomheder, der gerne vil indgå flere
uddannelsesaftaler, at de ikke kan
finde fagligt kvalificerede elever, og
20% at de ikke kan finde elever, der
kan passe et arbejde. Misforholdet
mellem virksomhedernes forventninger og eleverne kompetencer er
skræmmende.
Håndværksrådet har blandt medlemmerne, de små og mellemstore virksomheder, undersøgt virkningen af
præmieringsordningens bortfald pr. 1.
januar i år. I 2012 udløste en elevan-

sættelse en præmie på 70.000 kr. og i
2013 på 33.000 kr.. Ifølge Håndværksråde tager hver anden medlemsvirksomhed færre lærlinge efter præmieringsordningens afskaffelse. Samtidig
beklager mange håndværksvirksomheder, at boligjobordningen, der har
fungeret siden 2011, forsvinder ved
årsskiftet, så familien Danmark ikke
længer via fradrag på selvangivelsen
bliver motiveret til håndværkerbesøg.
Præmieringsordningen for indgåede
uddannelsesaftaler var primært finansieret af virksomhederne gennem
arbejdsgiverbidraget til uddannelseskassen. Det solidariske bidrag går nu
hovedsageligt til skolepraktikken i stedet for til de virksomheder, der rent
faktisk tager elever.
Og der står vi så nu….
Det er velkendt, at Danmark inden
for ganske få år kommer til at mangle
tusinder af faglærte, og det er iøjnefaldende, at manglen på reelle praktikpladser er en hæmsko. På 10 år er
antallet af elever, som fra folkeskolens 9. og 10. klasse vælger en erhvervsuddannelse faldet fra 30 til 19
%. Usikkerheden om de praktikplad-

ser, der er en forudsætning for at
gennemføre uddannelsen, kan være
en af hovedårsagerne. Det problem
har gymnasierne ikke.
Mange har forventninger til følgerne af
erhvervsskolereformen og folkeskolereformen; et håb om at flere kvalificerede søger en bedre erhvervsskoleuddannelse. Reformerne træder i kraft
juni 2015, og der kan gå en rum tid, før
de positive effekter slår igennem.
Arbejdsmarkedets parter og undervisningsministeren har for nylig præsenteret en ny strategi til forøgelse af
praktikpladsantallet. Understøttet af
55 mio.kr. til konsulenter, som skal opsøge virksomhederne. Strategien forventes at kunne skaffe et sted mellem
1.000 og 2.000 praktikpladser. Det er
selvfølgelig et fremskridt, men nyskabelsen lægger også pres på de unge.
De skal være mere mobile – både med
hensyn til geografi og valg af uddannelsesretning – og de skal i højere grad
selv opsøge praktikpladserne. Det er
der ikke noget nyt i, og mange elever
opfylder allerede de forventninger.
- fortsættes side 5 
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REPRÆSENTANTANTSKAB
VVS-installatør Torben Hansen
Østerbro 103, 9000 Aalborg
Frisørmester Hanne Danielsen
Østergade 31, 9400 Nørresundby
Malermester Evald Sørensen
Leandervej 12, 9000 Aalborg
Smedeoldermand Svend Erik Christensen,
Bellisvej 5, 9240 Nibe
Jes Porsmose,
Stenmarksvej 57, 9492 Blokhus
Konsulent Per Bang,
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
Advokat Jens Rye-Andersen,
Hæsumvej 108, 9530 Støvring
Afdelingsleder Mogens Kjeldsen
Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup
Frede Skrubbeltrang
Thulevej 14, 4.th., 9210 Aalborg SØ
Henrik Gertsen
Vestergade 122, 9700 Brønderslev

Julegaven, der
vil glæde alle!
Vi har noget for enhver smag!

Se vores spændende program
på akkc.dk, hvor du
også kan købe gavekort.
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Leif Jørgensen
Nysøparken 35, 9400 Nørresundby
Preben Johansen
Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby
Poul R. Jensen
Lyngholmsvej 25, 9200 Aalborg SV

akkc.dk

Bent Melholt Andersen
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg
Henning Raunholt
Klosterjordet 5, 9000 Aalborg
Svend-Ove Sørensen
Pærevangen 12, 9000 Aalborg
Evald Sørensen
Kornblomstvej 14 B, 9000 Aalborg
Poul Krabbe
Under Lien 5, 9000 Aalborg
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 fortsat fra side 3...
Når alt kommer til alt – hvad det ifølge
Niels Hausgaard aldrig gør – vil virksomhedernes største inspiration til at
etablere flere praktikpladser være ordrebogens indhold. For de kan godt
forudse den krise, som opstår, når deres nuværende medarbejdere forlader
arbejdsmarkedet, og der ikke er tilstrækkeligt mange til at erstatte dem.
Den katastrofale situation er et resultat af, at arbejdsmarkedets parter
ikke har kunnet præstere det fornødne samarbejde om erhvervsuddannelser med tiltrækningskraft til nutidens
unge. Fulgt op af politikere, som trods
gode intentioner og reformvilje ikke i
tilstrækkelig grad har fornyet ”verdens
bedste erhvervsuddannelser” baseret
på vekselvirkningen mellem skole og
virksomhedspraktik.
•E
 rhvervsuddannelserne skal tiltrække
flere – og flere kvalificerede - unge.
• Erhvervsskolerne skal gøre sig selv
mere attraktive
• Virksomhederne skal levere det fornødne antal praktikpladser.
• Samfundet skal solidarisk levere den
nødvendige finansiering.
OG DET KAN KUN
GÅ FOR LANGSOMT

Svend Aage Suhr
Formand for
Aalborg Haandværkerforeningen

Mange snyder sig selv
for tusindvis af kroner
Mange selvstændige har valgt dyre opsparingsprodukter i bankerne uden livsforsikringsdækninger. Pension for Selvstændige
har sikret sine medlemmer en billigere og bedre pensionsaftale
gennem Danica.
Pension er måske ikke det, der står højest på agendaen hos de fleste. Det er
jo først noget, som skal bruges om mange år. Men især for selvstændige erhvervsdrivende er pension blevet et vigtigere opsparingsmiddel, da det ikke
længere er så nemt at sælge sin virksomhed, når pensionsalderen nærmer sig.
I juni måned var en række af Håndværksrådets medlemmer derfor samlet i
Skydeforeningen i Aalborg for at høre mere om pension.
”Når jeg besøger selvstændige i dag, oplever jeg meget ofte, at pensionsopsparingen er placeret i banken og deres investeringsforeninger. Det er typisk
meget dyrt. Mere bekymrende er det, at de selvstændige ofte ikke har en
forsikringsdækning, der sikrer dem og deres familie, hvis de bliver syge eller
dør. Det kan jo i værste fald koste både ens virksomhed og bolig, hvis man
bliver sygemeldt i en længere periode og ikke får en økonomisk kompensation,” sagde Bjørn Nørbak fra Danica Pension.
God pensionsløsning fra Pension for Selvstændige
Han fortalte videre, at pensionsselskabernes løsning er både billigere og
dækker bedre. Pension for Selvstændige er en organisation, der er sat i verden for at sikre sine medlemmer de bedste pensions- og forsikringsløsninger. Sammen med Danica Pension tilbyder Pension for Selvstændige en
skræddersyet løsning til sine medlemmer. Blandt andet kan man lave et pensionstjek på nettet, hvor man på få minutter får overblik over sin pension.
Et trafiklys viser, om man sparer for meget eller for lidt op, eller om man er
over- eller underforsikret.
”Svend Aage Suhr – citat : Vores medlemmer må naturligvis selv vurdere deres
pensionsbehov – men det er vigtigt for foreningen hele tiden at sikre, at vore
medlemmer får information om de mest konkurrencedygtige tilbud på markedet”
Sidste chance for at udnytte skattefradrag i år
Oven på arrangementet har omkring halvdelen af de deltagende kontaktet Bjørn
Nørbak for at høre mere om pensionsløsningen fra Pension for Selvstændige.
”Mange af de selvstændige erhvervsdrivende er blevet overrasket over, hvor
meget billigere vores løsning er, og hvor meget det betyder for deres økonomiske tryghed at have de rigtige forsikringsløsninger. Desuden har vi talt om,
at det er sidste chance i år for at udnytte 30%-ordningen på ratepension,
hvor selvstændige kan sætte 30 % af overskuddet ind på deres pensionsordning, forklarer Bjørn Nørbak.
Kontakt Chefrådgiver Bjørn Nørbak for en uforpligtende pensionsgennemgang på bjn@danicapension.dk eller telefon 45 12 62 32.
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 Af Poul Krabbe

Det er viljen, der skaber
”Vi udpeger ikke talenter. Vi dyrker dem, der
har viljen til det, for
hvis de har viljen, bliver de talenter”.
Så enkel og så usædvanlig er filosofien
bag den ”talenttræning”, som siden begyndelsen af 2013 har fundet sted på
industritekniker-uddannelsen på Metal
College. Indtil nu har 25 elever investeret deres fritid i projektet. En af dem
var Danmarks dygtigste industritekniker ved DM i Skills 2013, Rasmus Ellgaard Klysner Jensen, og Nordjyllands
repræsentant i DM i Skills 2014, Martin
Pedersen, er en af de 16 på det aktuelle talenthold på Metal College.
Det er faglærer Kenneth Abel, der er tovholder på talenttræningen fredag kl. 1216. Eleverne, hvoraf de fleste er i ordinær
virksomhedspraktik, kommer af egen
lyst for at arbejde med særlige aspekter

af teknologien ud over dem, som ligger
i uddannelsen, og ikke blot dropper de
fredagsbaren, men bruger også efterfølgende fritid. Hjemmefra kan de logge ind
på skolens server med alle de tilgængelige softwareprogrammer.
De brænder for faget
-Det er elever, som brænder for deres
fag. De har selv ideerne til, hvad de vil
fremstille på fredags-værkstedet og
hvilke forarbejdningsprocesser, de skal
kunne magte for at komme i mål. Deres aktivitetsniveau bliver ikke mindre
af, at de møder andre, der også tænder på teknologien, og de afsøger alle
muligheder, inden de vælger den bedste til den aktuelle opgave, fortæller
Kenneth Abel.
-Det er vigtigt, at vi giver de særligt
interesserede elever mulighed for at
udvikle deres talent, og at vi har faglærere, der brænder for projektet og
er med til at udvikle de processer, eleverne står overfor. Uddannelsen til
industritekniker har med sine mange

computerstyrede processer et højt
indhold af teknologi og stiller store
krav til viden. Her har vi nogle elever,
der griber teknologien, tager den i anvendelse og bringer den med ud i deres praktikvirksomheder. Jeg kender
flere virksomheder, hvor ”fredagseleverne” teknologisk set er så langt
fremme i skoene, at de inspirerer andre i løsningen af de daglige opgaver,
siger uddannelseschef Niels Kjeldsen.
Der mangler lærlinge
Om talenttræningens etablering fortæller Kenneth Abel: - Der var i forvejen elever, som ikke ville tidligt hjem
om fredagen, fordi de ville træne og
kvalificere sig til konkurrencer. Så kunne vi lige så godt gøre det til et åbent
projekt. Der er i sagens natur ikke mødetvang. De kommer, når de kan og
bestemmer selv, hvor længe, de vil deltage. Blot de er i gang med uddannelsen til industritekniker og er på hovedforløb eller i praktik, er de velkomne,
og så er det min opgave, at de får noget ud af det. I kraft af deres interes-

”Talentvejen” Hvad er et talent?
I Håndværksrådets aktuelle
projekt ”Talentvejen” er der
seks karakteristika:
*Vilje
*Engagement
*Nysgerrighed
* Sociale kompetencer
* Innovation
* Overblik
”Talentvejen” er finansieret af EU’s socialfond og Erhvervsministeriet og har
været i spil fra 1. januar 2013 og løber
til årets udgang. 12 erhvervsskoler –
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blandt dem Tech College Aalborg – indgår i projektet. De deltagende skoler
har fokus på talentpotentiale og giver
”de udvalgte” mulighed for deltagelse i
særlige talentforløb.
Samtidig skal elever allerede i folkeskolen gennem brobygning kunne forberede sig på at gennemgå et talentforløb. Det er lærere og UU vejledere,
der medvirer på det tidspunkt og som
ad den vej kan gøre elever interesserede i at vælge en erhvervsuddannelse
med udviklingsmuligheder frem for
gymnasiet.

Virksomheder kan deltage i ”Talentvejen” senest på det tidspunkt, hvor
eleven efter endt grundforløb starter i
praktik. Det er Aalborg Haandværkerforening, der formidler det samarbejde
og har givet tilsagn om også at formidle
virksomhedsbesøg og besøg af gæstelærere og iværksættere i folkeskolen.
Talenttræningen på industriteknikeruddannelsen hører ikke hjemme under
aftalen om Talentvejen, men er et særskilt tilbud baseret på filosofien om ”Vi
udpeger ikke talenter. Hvis de har viljen, bliver de talenter”.
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talentet
se for den nyeste teknologi og deres
vilje til at undersøge dens muligheder i
praksis, bliver de talenter.
-Efterhånden som virksomhederne
opdager, hvor stor viden, disse elever
bærer, bliver det måske også mere attraktivt at tage en lærling. På den led

kan de medvirke til at gøre hele uddannelsen interessant for nogle flere, og
det er der behov for. Fremstillingsindustrien i almindelighed efterspørger lærlinge. Vi har i øjeblikket 25 årselever på
industriteknikeruddannelsen og skal op
på det dobbelte for at tilfredsstille efterspørgslen, siger Niels Kjeldsen.

Velkommen til

Julemarked
i HÅNDVÆRKERHUSET,

Kattesundet 20, Aalborg, lørdag og søndag
den 13. og 14. december kl. 11.00-15.00.
Besøg værkstederne og de mange boder,
som fremviser og sælger
unikke produkter.
Buslinierne: 1, 2,
12, 13, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 52, 53
kører næsten lige
til døren
i Borgergade.

AKTIVITETER
� 	12. januar, kl. 16.30
Bestyrelsesmøde med T&M lauet
� 	30. januar, kl. 18.00
Nytårsbestyrelsesmøde
� 	26. februar, kl. 16.30
Bestyrelsesmøde
� 	12. marts, kl. 19.00
Ølsmagning
� 	26. marts, kl. 16.30
Bestyrelsesmøde
� 	26. marts, kl. 18.00
Repræsentantskabsmøde
� 	23. april, kl. 18.00
Generalforsamling
Bestyrelsesmøde kl. 16.30
� 	5. maj, kl. 19.00
Legatuddeling
� 	Medio maj
Medlemsarrangement
- annonceres senere
� 	28. maj, kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

Salg af varme drikke og æbleskiver i kantinen.

� 	25. juni, kl. 16.30
Bestyrelsesmøde
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Selskabslokaler og Diner Transportable
Fra 20 til 2000 couverter ud af huset

Restaurant

ORKIDEEN

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. A
Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66
Malerfirmaet
Alt i malerarbejde

Henning Sørensens eftf. ApS

Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst
Fax 98 15 77 25 · www.orkideen.dk

Tlf. 98 15 89 68

Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66
Alt i malerarbejde

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

SAMARBEJDSAFTALE
MED ADVOKATFIRMAET
VINGAARDSHUS A/S

UCN TEKNOLOGI

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
TIL ERHVERVSLIVETS KRAV
• Bygningskonstruktør (PBA) - 3½ år
• Byggetekniker - 2 år

”Aalborg Haandværkerforening har
indgået samarbejdsaftale med Advokatfirmaet Vingaardshus A/S, der sikrer vores medlemmer juridisk bistand
lokalt og på højt niveau.

• Installatør EL/VVS - 2 år
• Energiteknolog - 2 år
• Automationsteknolog - 2 år

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

• Produktionsteknolog - 2 år
• Laborant - 2½ år
• PBA i Produktudvikling og teknisk integration - 1½ år

Advokatfirmaet Vingaardshus A/S
beskæftiger 22 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.

• Datamatiker - 2½ år
• IT teknolog - 2 år
• PBA i Softwareudvikling - 1½ år
• PBA i Webudvikling -1½ år
• Designteknolog (grafisk) - 2 år
• Multimediedesigner - 2 år
• PBA i E-konceptudvikling - 1½ år

PBA står for en Professionsbacheloruddannelse, som man kan tage som
en 3½ års fuld uddannelse eller som en 1½ års overbygning (top-up) på en
erhvervsakademiuddannelse.

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 Aalborg Haandværkerforening.”
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 Af Poul Krabbe

Ingen innovation
uden håndværkerne
I mange år har samfundet glemt
håndværkerne i innovationskæden.
Fokus har været på den forskning og
udvikling, som primært finder sted
i de akademiske miljøer, men i den
sidste ende er det håndværkerne,
som bringer innovationen i spil ved
at omsætte ideerne til praksis, og
slutbrugerne, som afgør anvendeligheden og inspirerer til videre udvikling af f.eks. sundhedsteknologi.
Sådan mener uddannelseschef Henrik
Routhe fra Tech College Aalborgs Construction College, og han og skolen arbejder for i højere grad at bringe den
”tværfaglige innovation” i spil. Et af
initiativerne er samarbejdet med SOSU
Nord om et årligt arrangement med
fokus på innovation. Det første blev
afviklet i 2013, og 17. og 18. september
var der 200 deltagere i ”nKNOWation”
(grafisk stavemåde for INNOVATION).
Deltagerne kom fra Construction College, Technology College, Media College, HTX og EUX på teknisk skole og
fra SOSU Nord, og efter børne- og
undervisningsminister Christine Antorinis videotransmitterede åbningstale
fordelte deltagerne sig i grupper for
at arbejde med temaet ”Hvordan skabes fremtidens boliger og teknologi,
så borgerne kan blive længst muligt i
deres hjem?”. Blandt de medvirkende,
inspirerende eksperter var både repræsentanter for iværksættermiljøet
og for slutbrugerne; bl.a. en døvblind.
Et bredt sammensat dommerpanel
vurderede gruppernes resultater.
Ideer på tværs
-Det unikke er at bringe forskellige
uddannelser sammen for at løse
praktiske problemstillinger, og det har
været en stor oplevelse at være vidne
til, hvordan ideer inden for et konkret

tema opstår i samarbejdet på tværs af
uddannelser, siger Henrik Routhe.

et nyt hold elever fra TCAA og SOSU
Nord, fortæller Henri Routhe.

Mange af de udfordringer og muligheder, der ligger inden for fremtidens
sundhedsteknologi, kræver kompetente håndværkere med kendskab til ny
teknologier. Et eksempel er de trykfølsomme gulve, som i stigende omfang installeres i ældreboliger og bl.a.
slår alarm, hvis beboeren er faldet.
Der skal tømrere til at lægge gulvet og
elektrikere til de styrende elementer.

Regional klyngedannelse
Aalborg Universitet er blandt de førende i Danmark i udviklingen af sundhedsteknologi, og der arbejdes på
gennem klyngedannelse at gøre Nordjylland til landsdelen, hvor forskning
omsættes til praksis – og til etablering
af producerende virksomheder.

-Til opførelsen af det ny universitetshospital er der brug for alle typer
håndværkere med teknologiske kompetencer, men også den fortsatte udvikling af sundhedsteknologi er afhængig af mennesker, som både kan bruge
hænderne og hovedet. Nogle af dem
ender forhåbentligt som iværksættere.
Den inspiration ligger også i nKNOWation, og vi har allerede kalendersat et
tilsvarende arrangement i 2015 med

I november 2013 blev taget et stort
skridt: Aalborg Universitet, University
College Nordjylland, SOSU Nord og Aalborg Tech College indgik en aftale om
etablering af et ”knowhow cluster” omkring sundhedsteknologi. Her er nedfældet visionerne om et regionalt fællesskab med synlighed inden for forskning,
uddannelse og iværksætteri. At håndværket og dets uddannelser er formelt
placeret i udviklingens ”maskinrum”, er
en inspirerende nyskabelse, som den
tekniske skole har store forventninger til.

Indstilling til legater NU
Foreningens medlemmer kan allerede nu indstille
emner til modtagelse af foreningens legater 2015,
målrettet nyuddannede lærlinge/elever.
Legatets størrelse er fra 5.000,- kr. til
10.000,- kr.
Tildelte legater uddeles i byrådssalen
den 5. maj 2015, kl. 19.00. Læs mere
om kriterierne for legatmodtagere
og indstilling på vor hjemmeside:
www.aalborg-hvf.dk Her kan du også se
billeder fra de seneste års legatuddelinger.
Venlig hilsen bestyrelsen
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Skorstensfejermester

AALBORG
GULVSERVICE

Allan
Østergaard

Vesterled 14 . 9000 Aalborg
Tlf. 98 16 80 23 . Fax 98 12 30 41

Kystens Perle
3TRANDPAVILLONEN

APS

GØRTLERVEJ 15 · 9000 AALBORG
TLF. 98 11 75 22 · BIL 30 99 05 05

Velkommen i en helt ny - gammel

Restaurant Strandpavillonen
- kom og se vores nye flotte lokaler
samt et nyt og udvidet menukort.
Glæder os til at se dig på
Bådehavnsvej 10 · 9000 Aalborg · Tlf. 9811 4187
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ERHVERVSPOLITISK FORENING
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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 netværkshus, 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 problemstillinger i
virksomheden.
• Gratis medlemskab af et landsdækkende virksomhedsnetværk. Over
3.440 er medlemmer af VirksomhedsnetværkCabi, 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

Målrettede kurser
og erhvervsuddannelser
elses
Uddann 2014
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Inden for: Byggeri l Transport og logistik l Elektronik og teknologi
l Servicefagene l Det grønne område l Flygtninge/indvandrere

AMU
EUD

l Arbejdsmiljø og energiforbedringer l Proces og automatik
l Organisationsudvikling l IT l Ejendomsservice
Se vores uddannelseskatalog på www.amunordjylland.dk
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Vær med til at gøre din forening
til et endnu stærkere talerør
Som Nordjyllands største erhvervs-politiske forening taler Aalborg Haandværkerforening på godt 1700 medlemmers vegne. Til gavn for små og mellemstore virksomheder
gør vi vores indflydelse gældende i de fora, hvor beslutningerne træffes. Jo flere medlemmer, vi har, desto højere stemme kan vi tale med.
Derfor vil vi gerne have endnu flere medlemmer.
Hvis du skaffer et nyt medlem, deltager du i lodtrækningen om:
• 2 billetter til en forestilling i Aalborg Kongres & Kultur Center (værdi: 1.000 kr.)
• 2 billetter til et kulinarisk arrangement på Food College Aalborg (værdi: 1.000 kr.)
Hvis du kender nogen, som har interesse i at blive medlem af Aalborg Haandværkerforening, skal du blot bede dem klikke ind på www. aalborg-hvf.dk/bliv medlem
senest den 15. januar. Når dit navn er anført i rubrikken ”indmeldt af”, deltager du
automatisk i lodtrækningen om de fine præmier. Jo flere ny medlemmer, du skaffer,
desto flere lodder har du med i kapløbet.
Det kommende medlem kan læse om
foreningen og dens medlemsfordele på
vores ny hjemmeside www.aalborg-hvf.dk

Samarbejdsaftale med
Huset Venture Nordjylland
Aalborg Håndværkerforening har
indgået en samarbejdsaftale med
Huset Venture Nordjylland, som sikrer medlemmerne fordelagtige tilbud
på hjemmesider og grafisk arbejde.
Som medlem af Aalborg Håndværkerforening får du et gratis formøde
samt fordelagtige priser på vores produkter. Huset Venture Nordjylland er
en socialøkonomisk virksomhed etableret i 2007. Vi er en not for profit
virksomhed, hvor et eventuelt overskud geninvesteres i virksomheden.
Vores primære formål er at skabe beskæftigelse for mennesker med en
funktionsnedsættelse. Vi stiller samme faglige krav til vores medarbej-

dere, som man gør på andre arbejdspladser, men vi organiserer arbejdet
på en sådan måde, at der tages højde
for den enkeltes særlige udfordringer.
Ved at handle hos os løfter I således et
socialt ansvar samtidig med, at I får et
kvalitetsprodukt til en fornuftig pris.
Vi tilbyder følgende ydelser:
• Udarbejdelse og vedligeholdelse af
hjemmesider
• Salg og reparation af IT-udstyr
• Fjernsupport af din PC
• Lay-out og trykning af al slags graﬁsk
materiale, f. eks. flyers, magasiner,
visitkort, plakater mv.
• Bogføring/regnskab
• Administrativ hjælp
• Momsregnskab

Direktør Inger Steen Møller er klar med
et godt tilbud til medlemmer af Aalborg
Håndværkerforening.
For et uforpligtende møde/tilbud kontakt:
Bogholderi/regnskab:
Afdelingsleder Jette Christiansen
jc@hv-nord.dk tlf. 4178 5645
Web/graﬁsk/IT:
Teamleder Peder Markussen
pma@hv-nord.dk tlf. 4178 8565
Du kan læse mere om vores
virksomhed på www.hv-nord.dk
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FÅ NYE SKILLS

SAMARBEJDSAFTALE
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har
indgået samarbejdsaftale med
revisionsfirmaet Beierholm. Aftalen
giver vores medlemmer adgang til
Beierholms ydelser.
Beierholm er blandt landets førende
revisionsvirksomheder med 650 medarbejdere. I Aalborg er der ansat 130
medarbejdere. Du kan også få hjælp
til andre ydelser, f.eks.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revision
Regnskab
Bogføring
Skat, moms og afgifter
Etableringsvejledning
Potentialevurdering af ny idé
Budget
Vurdering af finansiering
Likviditetsvurdering
Ledelsesstøtte
Køb-og-salg af virksomhed
Generationsskifte

Læs mere på beierholm.dk – eller
ring på tlf. 98 18 72 00 til en af de
tre kontaktpersoner:
Statsaut. revisor
Niels Jørgen Kristensen
Statsaut. revisor
Thomas Nic. Nielsen

Er du håndværker med mod på lidt ﬂere skills til hverdagen, så skulle
du ta’ at kigge nærmere på HåndværkerAkademiets Bygge og anlæg
PLUS. Det er en række kurser for den moderne håndværker med
fokus på energirenovering, teknologi og kreativ håndværk.
Ring til Finn Pedersen på 7224 6167 eller Kjeld Pedersen på 7224 6161
og hør mere om Bygge og anlæg PLUS på HåndværkerAkademiet.

Statsaut. revisor
Jesper M. Møller
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Arkitekten holder liv
i vores bygningsarv
Med en baggrund som tømrer har arkitekt
m.a.a. Søren Kibsgaard specialiseret sig i
restaureringen af fredede bygninger og i at
tilpasse dem til ny funktioner
Der er 9.700 fredede bygninger i Danmark – foruden kirkerne – og landets
kommuner har vurderet 350.000 bygninger som ”bevaringsværdige”. Få arkitekter kender som Søren Kibsgaard
den danske bygningsarv, og hans navn
er knyttet til restaureringen af nordjyske klenodier som Drachmanns Hus i
Skagen, Kalines Tanghus på Læsø, Thisteds gamle rådhus, Tinghuset i Fjerritslev, Krudtmagasinet ved Hals Skanse,
velkomst- og besøgscentret på Børglum Kloster og Havnemesterboligen i
Skagen Lige nu ligger det gamle posthus i Aalborg og restaureringen af fire
nordjyske kirker på Søren Kibsgaards
enmands-tegnestue i Hellum sammen
med nyhugningen af sandstene til Jens
Bangs Stenhus. Desuden er han i forbindelse med om- og nybygningen af
Skagen Museum byggerådgiver for museumsdirektør Lisette Vind Ebbesen.
Siden Søren Kibsgaard i 1976 fik svendebrev som tømrer i Nykøbing Mors,
har han stilet mod sin nuværende position som specialist i renovering og
restaurering af den danske bygningstradition. Da han i 1985 forlod Arkitektskolen i Aarhus, var det med specialet
”restaurering, by- og bygningspleje”.
Samme år blev han ansat på Jacob
Blegvads tegnestue og fulgte de følgende år den kongelige bygningsinspektør på mange af hans opgaver i
marken. Da Søren Kibsgaard i 1999
etablerede sit eget firma, var han ikke
blot fagligt klædt på til at være vogter
af bygningsarven, men også brændende engageret. Som tømrer og arkitekt

m.a.a. og med Jacob Blegvads viden og
inspiration som en væsentlig bagage.
Gammelt og nyt
-Restaureringsbegrebet skifter. I
1800-tallet var der tendens til en meget hårdhændet tilbageføring af de fredede bygninger. I dag er der en idé om,
at hver tidsperiode har sin berettigelse.
Når man føjer noget nyt til noget gammelt – som f.eks. i tanghuset på Læsø
og besøgscentret i Børglum, må man
gerne kunne se, hvad der er nyt, og
hvad der er gammelt, siger Søren Kibsgaard, som på Arkitektskolen havde
professor Johannes Exner som afdelingsleder og derfor kender hans citat:
”Indgreb må aldrig sløre eller udviske
den naturlige forfaldsproces og skal udføres med respekt for det autentiske”.
-Når forfaldet bliver synligt på en fredet bygning, er der tre muligheder til
overvejelse: Man kan overlade bygningen til en død i skønhed. Hvis den
indgangsvinkel var blevet valgt op
gennem tiden, ville f.eks. Jens Bangs
Stenhus ikke eksistere i dag. Man kan
også vælge at lappe på skaderne, men
netop med stenhuset gælder det tredje valg: Vi ved, materialerne har en
begrænset levetid, så med udgangspunkt i en systematisk vedligeholdelsesplan skifter vi bygningselementer
ud, efterhånden som de forfalder.
Enhver restaurering af fredede bygninger lægger op til diskussion, og alle
implicerede skal argumentere for netop deres ønske og løsning.

-Der er ingen facitliste. Bygherre/ejer
har nogle ønsker i forhold til bygningens brug. Arkitekten skitserer sine
visioner, og Kulturstyrelsen er sat i
verden for at tage hånd om de gamle
bygninger. Det er styrelsen, som i den
sidste ende vender tommelfingeren op
eller ned, siger Søren Kibsgaard.
Dygtige håndværkere
-I langt de fleste restaurerings- og
renoveringsopgaver, jeg er arkitekt på,
er der brug for gammelt håndværk;
mennesker der kan lide deres fag, er
omhyggelige og glade for at arbejde
med de traditionelle materialer. Bortset fra nogle få – som f.eks. stenhuggere og stukkatører – er der ikke
behov for specialister, men for håndværkere, der er dygtige til deres fag.
Så opstår en god stemning på byggepladsen med engagement og ansvar
og med håndværkere, som bagefter
er stolte af at have været med til lige
den opgave.
Det er i de faglige diskussioner, de
gode løsninger opstår. Nogle bygherrer har nogle faste meninger, men oftest er det bygningen selv, der er med
til at forme projektet, og det udvikler
sig undervejs i samspillet mellem bygherre, arkitekt og håndværkere. Det
spændende er det, som sker på byggepladsen. Derfor anvender jeg som
ansvarlig, udførende arkitekt en tredjedel af mit honorar til at være til stede lige der, hvor projektet finder sin
endelige form, siger Søren Kibsgaard.
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Fra fredet posthus til
moderne sparekasse
Den 22. december indvier Sparekassen Vendsyssel sin ny Aalborg-afdeling i underste etage af det tidligere
posthus i Algade. I det ekspeditionsrum, hvor der tidligere blev
solgt frimærker, afleveret pakker og
breve og indbetalt girokort, vil der
i fremtiden være 15-20 sparekassemedarbejdere i et åbent miljø med
tilhørende mødelokaler og personalefaciliteter.

2013, og allerede i september 2010
blev budstuen for de over 100 postbude afviklet. I stedet udgår alle Storaalborgs postbude i dag fra postdistributionscentret Rustenborg, der også
fungerer som ”selvbetjent døgnposthus” og som erhvervscenter. De kundeekspeditioner, som tidligere fandt
sted på hovedpostkontoret i Algade,
er i dag flyttet til postbutikker i supermarkeder.

Post- og telegrafbygningen med den
nationalromantiske herregårdsfacade
blev tegnet af Hack Kampmann og
indviet i 1911. Den sidste ekspedition
på postens sidste bemandede ekspedition i Aalborg fandt sted 9. oktober

Sparekassen Vendsyssel, hvis historie går tilbage til 1871, var hurtig til at
reagere, da nedlæggelsen af posthuset blev bebudet. Med vækst i Aalborg
som målet var den eksisterende afdeling på Vesterbro 52 blevet for lille, og

CARNET (varepas)

Ny
service

fra Aalborg
Håndværkerforening
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det tidligere posthus med den centrale placering og det præsentable ydre
levede op til visionerne.
Lagene skrælles af
Siden indvielsen for 103 år siden, har
Hack Kampmanns bygning undergået
mange forandringer indendørs. Bygningen blev fredet i 1988, og facaden har
stort set stået uændret siden 1911. Til
gengæld har udnyttelsen af lokalerne
i stueplan været udsat for mange ændringer – og ikke altid lige nænsomt i
relation til de oprindelige materialer.
-Der er tale om en gennemgribende
renovering, hvor vi skræller alle de
ting af, som er tilført huset gennem

Hos os kan du spare tid og penge ved
at få udstedt et ATA carnet, når du
rejser med udstyr eller skal på messer
udenfor EU.
Et ATA Carnet har den fordel, at det
er gældende i et år, og i den periode
kan man rejse med ATA Carnetet og
de varer Carnetet er udstedt med,
ubegrænset, ligesom carnetet i gyldighedsperioden kan bruges til rejser til
næsten alle lande uden for EU – der
er i skrivende stund 70 lande med i
ordningen, så det kan bruges over det
meste af verden.
Et ATA Carnet er et godt og billigt alternativ som erstatning for at fortolde
varerne. Og hvis I er medlem af en organisation, der er medlem af Håndværksrådet som f.eks. Aalborg Håndværkerforening, ydes der 50 % rabat
på ATA Carnet prisen, når ATA carnetet

de mange år; gulve, nedhængte lofter og forsatsvægge for blot at nævne
nogle af de mest synlige. Opgaven har
været at få fat i bygningens oprindelige hovedstruktur og med den som
udgangspunkt at gennemføre en renovering i overensstemmelse med det
ny formål. Under vejs har vi fundet interessante bygningsdetaljer, som er
blevet skjult af de mange forandringer. De indgår nu i det samlede billede
sammen med ny, gedigne materialer
i overensstemmelse med posthusets
oprindelige karakter, siger Søren Kibsgaard, der er projektets arkitekt.

udstedes af Håndværksrådet/Aalborg
Håndværkerforening.
For et Carnet med en vareværdi på op
til kr. 49.999 vil den ordinære pris være kr. 2380,- men hvis du er medlem
kommer prisen ned på kr. 1190,Benyttelse af et ATA Carnet giver ﬂg. fordele:
• Medlemmer af Håndværksrådet eller
en organisation, der er medlem af
Håndværks-rådet får 50 % rabat på
ATA Carnetprisen – se nedenstående
• Der skal ikke betales told/afgifter
eller stilles sikkerhed/depositum for
indførte varer/fagligt udstyr. Og der
skal ikke udfyldes nogen form for
toldblanketter.
• Det er ikke nødvendigt at benytte
udenlandske speditører til at ordne
de omstændelige toldformaliteter.

Ibrugtagningen var sat til
september, men bliver nu i
stedet 22. december. Forsinkelsen skyldes, at Kulturstyrelsen i første omgang
ikke ville godkende Søren
Kibsgaards forslag til det
ny ankomstområde med en
”gangbro” af Ølands fliser
omgivet af et gulv med brede
Douglas planker. Styrelsen
ønskede stengulv i hele rummet med henvisning til, at det er den
oprindelige løsning. Men hvad er oprindeligt? Det oprindelige gulv i indgangspartiet, som i øvrigt var sænket 20 cm,
var af terrazzo, og da forsænkningen i
1980’erne blev udfyldt, blev den belagt
med skifergulv. Resultatet af meningsudvekslingerne mellem arkitekt og styrelse endte med, at Søren Kibsgaards
kombinationsløsning blev godkendt.
Det omfattende projekt er ved en indbudt licitation blandt sparekassens
håndværkerkunder udbudt i fagentrepriser.

Aalborgs 103-årige posthus er blevet ”strippet”
indvendigt inden den ny funktion som
Sparekassen Vendsyssels ny Aalborg afdeling

• ATA Carnetet betyder hurtig og gnidningsløs toldekspedition for varer
og fagligt udstyr, som passerer over
grænserne.

Carnetværdi over 750.000
kr. 6.360 kr. (HVR medlem: 3.180 kr.)

Prisen på et ATA Carnet afgøres af varelistens værdi og er inddelt i følgende
intervaller:

Ekstra sæt blade:
45 kr.
(HVR medlem: 40 kr.).

Carnetværdi op til 49.999
kr.: 2.380 kr. (HVR medlem: 1.190 kr.)
Carnetværdi 50.000- 99.999
kr.: 2.720 kr. (HVR medlem: 1.360 kr.)

Udfyldelse/rettelse af Carnet:

450 kr.

Kontakt:
Aalborg Haandværkerforening,
Kattesundet 20, 9000 Aalborg,
telefon 98125232
email: sekretariat@pc.dk
Kontaktperson:
Maj-Britt Holme

Carnetværdi 100.000-199.999
kr.: 3.130 kr.
(HVR medlem: 1.565 kr.)
Carnetværdi 200.000-499.999
kr.: 3.870 kr. (HVR medlem: 1.935 kr.)
Carnetværdi 500.000-749.999
kr.: 4.860 kr. (HVR medlem: 2.430 kr.)
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Alt i
diamantskæring
og -boring i beton
Vi kan levere diamantskæring i beton
og boring i beton i hele landet.
Hos os finder du udelukkende kvalitetsarbejde,
som er udført effektivt og med stor omhu.

Skæremanden.dk
v/ Tommy Funke
Tofthøjparken 10
9280 Storvorde
Tlf.: 60 91 43 79
www.skaeremanden.dk
info@skaeremanden.dk
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Huset Venture Nordjylland er en anderledes virksomhed. Vi
skaber arbejdspladser
til mennesker med
en nedsat erhvervsevne – og et
eventuelt overskud geninvesteres i
virksomheden.
Mangler du en let læselig, brugervenlig
og overskuelig hjemmeside, som kan
hjælpe dig med at markedsføre dit
produkt?
I så fald er du meget velkommen til at
kontakte os for et uforpligtende tilbud.
Vi kan oprette en visitkorthjemmeside for under kr. 4000, + moms. Vi
er også eksperter i at sørge for, at
netop din hjemmeside kommer frem,
når dine kommende kunder søger på
google eller en anden søgemaskine.
Se evt. mere om huset og vores ydelser på www.hv-nord.dk

SVENDEBREV ELLER STUDENTERHUE?
Du behøver ikke vælge

Med en EUX får du både gymnasiefag og lærer et håndværk. Så kan du søge job med
det samme eller læse videre. Du bestemmer. En ting er sikkert: EUX åbner mange døre.
Start med at åbne døren til Tech College Aalborg. Så får du en skole, der går op i EUX.
En skole, hvor du kan møde andre EUX-elever, der er længere i deres uddannelse. En
skole, hvor du bliver en del af et fedt studiemiljø for EUX-elever, på tværs af håndværksfag.
Så er du allerede godt på vej.

EUX

– en hue, to uddannelser

HJEMMESIDE
Foreningens medlemmer og interessenter kan læse om foreningens aktiviteter
samt artikler fra medlemsbladet på
hjemmesiden. Der findes også informationer om foreningens historie, bestyrelsessammensætning og tilbud om
rabatordninger. Der er endvidere links
til Håndværksrådet, Pension for Selvstændige og Varelotteriet. Adressen er:

HVAD VIL DU VÆRE?
På Tech College Aalborg kan du tage en EUX og blive
•
•
•
•
•

Murer
Tømrer
Vvs-energispecialist
Lastvognsmekaniker
Personvognsmekaniker

•
•
•
•
•

Smed
Industritekniker
Elektriker
Datatekniker
Automatiktekniker

www.aalborg-hvf.dk
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Øster Uttrup Vej 1 · 9000 Aalborg
Tlf. 7250 1000 · www.techcollege.dk

 Af Anne Froberg
Centerleder, UU Aalborg

Reduceret
vejledning inden
uddannelses-valg
Der er vedtaget en erhvervs-uddannelsesreform,
og det er rigtig spændende at følge
forberedelserne til implementering af den.
Selve revisionen af erhvervsuddannelserne
træder jo i kraft i 2015.

Men allerede nu er der gennemfør ret
væsentlige ændringer af den vejledningsindsats, som skal være med til at
sikre et af reformens mål: At få flere
unge bliver interesserede i at vælge
en erhvervsuddannelse.
Fra den første august i år er Vejledningsloven ændret. Det betyder, at der
sker en ændring og en reduktion af
den vejledning, som UU-centrene giver
eleverne i grundskolens ældste klasser.
Det er nemlig kun en lille del af eleverne, som fremover skal have individuel
vejledning med en UU-vejleder.
I begyndelsen af 8. klasse (og inden 1.
december), skal lærerne i skolen give
eleverne karakterer, og de skal vurdere, om deres elever har de personlige
og sociale forudsætninger for at tage
en ungdomsuddannelse. Hvis eleverne
har det – og hvis de har mere end 4 i
snit – så antages de at være uddannelsesparate, og de har derfor kun ret
til kollektiv vejledning – dvs. vejledning i klassen. Det antages også, at
de og deres forældre vil være i stand
til på egen hånd at tilmelde eleverne

til en ungdomsuddannelse, så deres
ansøgning skal ikke, som tidligere, underskrives af en UU-vejleder.
De elever, som har lavere karakterer
og/ eller som lærerne mener, har mangelfulde personlige eller sociale forudsætninger, kan fortsat være sikre på
individuel vejledning. For disse elever
skal UU-vejlederne og skolerne iværksætte en særlig skolemæssig og vejledningsmæssig indsats, for at de kan
blive uddannelsesparate inden afslutningen af skolen.
Det er stadig sådan, at alle elever i 8.
klasse skal på 5 dages introduktion på
ungdomsuddannelser – heraf mindst
en erhvervsrettet uddannelse. Men
fremover er det alene de ikke-uddannelsesparate, som tilbydes en mere
individuelt tilpasset vejledning.
Vi, i UU-centrene, er naturligvis betænkelige ved disse ændringer. Vi mener, at alle unge har brug for at have
adgang til en personlig vejledning. En
vejledning, der bygger på, at vejlederen kender den unge, skolesituatio-

nen, det lokale uddannelses- og arbejdsmarked etc. Samt at alle unge i
14-16-åris alderen har brug for – også
individuelt og personligt – at blive udfordret på deres og deres forældres
forestillinger om, hvad der er relevante uddannelser.
I Aalborg kommune har Byrådet heldigvis til dels lyttet til dette. I budgettet er
der afsat ekstra midler til at bevare erhvervspraktikken til alle elever, til ekstra information om og oplæring i digitale vejledningsredskaber og til at hjælpe
alle elever og forældre i tilmeldingsprocessen til ungdomsuddannelse.
Det er vores klare holdning, at hvis
det skal lykkes at få flere unge til at
interessere sig for erhvervsuddannelserne, så skal der ikke mindre, men
mere vejledning til. Det er eksempelvis
helt nødvendigt også at være i dialog
med de forældre, som ”automatisk”
tænker gymnasiet om deres dygtige
unge. Det er netop vigtigt, at også
meget dygtige unge opdager, at en erhvervsuddannelse kan være et skridt
på vejen til en spændende karriere.
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 Af Poul Krabbe

Nyt egetræ og ny
fuger i Svalegaarden

Tømrer Rasmus Jensen i gang med at tildanne en af de gamle stolper

For fjerde gang på 17 år
har Svalegaarden i Hasseris gennemgået en
større renovering. Denne gang er det udelukkende facaderne, der har
været i spil på den 400
år gamle købmandsgård,
som for 62 år siden blev
flyttet fra sin oprindelige
placering på Nytorv blev
til den bare mark i det
yderste Hasseris.
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Den aktuelle opgave, der er løst af
JM Totalbyg, har omfattet udskiftning
af egetræ i bindingsværkets stolper
og remme og ny fugning af murværket på de to sydvendte gavle. Det
er også i disse gavle, der primært
er udskiftet og ”udluset” bindingsværk. Næsten 40 meter egeplanker
fra Ørum Savværk er anvendt til opgaven.
-Det har været utroligt spændende at
få lov at arbejde med de gamle bygningskonstruktioner og at efterleve
kravene til den oprindelige byggeskik;
samlinger med trædyvler og dækning
med træpropper. I gavlen ud mod Einar Packness Vej har vi desuden i
skellet mod første plan udskiftet 13

tapender. Synlige og dekorative, fortæller tømrermester Jonas Hansen.
JM Totalbyg fik hovedentreprisen efter
en indbudt licitation og har til den afsluttende maleropgave hyret Malerfirmaet Bent Pedersen A/S. Opgaven er
speciel, eftersom der er anvendt linolie og tjæremaling til træværket.
JM Totalbyg, der har adresse på D.G.
Monrads Vej i Gug, har eksisteret i
fem år. Indehaverne er Jonas Hansen,
uddannet tømrer, og Martin Böttcher,
uddannet gulvlægger. I firmaet, som
beskæftiger sig med et bredt spekter
af opgaver, er der i øjeblikket ansat
syv medarbejdere: Tre tømrere, to murere, en maler og en arbejdsmand.
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Der bliver passet godt
på den 400 år gamle gård
Siden Svalegaarden blev genopført,
1950-52, og navngivet den 16. maj
1952, er bygningskomplekset
pietetsfuldt blevet vedligeholdt
og restaureret med respekt for de
oprindelige udtryk og kvaliteter.
I 2007 blev Svalegaarden totalrenoveret indvendig, og tre år senere kom turen til det udvendige træværk, hvor alle
de farvede flader blev malet. De sorte
fik tjæremaling og de farvede linolie.
Bemalingen med linolie – udvundet af
hørfrø – er en omstændelig proces. Farven skal blandes på stedet, og når den
tørrer, bliver den mat og dermed lysere. Der blev blandet og afsat en hel del
farveprøver, før malerne nåede frem til
den helt rigtige, grønlige nuance.
I juni 2011 indledte Nordjysk Tagservice
renoveringen af gårdens tag. Det skete
i tre etaper og med en fløj ad gangen.
Bygherren – Den selvejende Institution
Svalegaarden Hasseris – og arkitektfirmaet KPF valgte håndstrøgne Dantegl
vingetagsten fra Volstrup Teglværk.
Samlet blev der anvendt 11.000 tagsten. Nogle af dem var specialfremstillede sten uden hjørneafskæring. De
blev brugt ved tagfoden for at give den
smukkest mulige afslutning.

Forud for opgaven blev der gennemført en total fotoregistrering af Svalegaarden for at fastholde de mange
spændende detaljer. F.eks. er felterne
– spejlene – i bindingsværkets murstensforbandt forskellige i kraft af
små forskydninger hist og her.
Det ny tag var på plads i oktober
2011. Selve tagkonstruktionen var i
så god stand, at der kun skulle udskiftes fire hele spær. Og naturligvis
blev udskiftningen gennemført med
tapsamlinger. Nutidens vinkelbeslag
er bandlyst i bygninger af Svalegaardens karakter.
Fra Nytorv til Hasseris
Navnet ”Svalegaarden” blev af det
daværende Hasseris sogneråd valgt
som en ”hilsen” til den svalegang,
der på gårdsiden løber i bygningens
øverste stokværk, men nok også som
en markering af, at udflytningen og
genopførelsen gav bygningen en ny
identitet. Mens den endnu lå på Nytorv, var den kendt som ”Anders Jensens Gård” og senest som ”Mønsteds
Gård” – opkaldt efter de købmænd,
der havde deres domicil her.
- fortsættes side 20 

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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. 99311918 eller send en mail
til ik-sbu@aalborg.dk

NYE MEDLEMMER
Solsidens Malerfirma
Jan og Ronnie Thomsen
Lyngrøget Laks Danmark IVS
Mogens Klausen
Murermester David M. Pedersen
David M. Pedersen
Holt Byg ApS
Carsten Holt Hansen
Centrum Låse
Peter Nielsen
Svalegaarden har 400 års historie og er blevet pietetsfuldt vedligeholdt siden genopførelsen
i Hasseris 1950-52

Helle Nørholm Jansen
Kulturmedlem
Klaverstemmeren
Finn Møller
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Gamle By i Aarhus – ligesom flere andre
af Aalborgs historiske gårde - men enden blev, at Hasseris sogneråd i 1946 fik
tilbud om at overtage Mønsteds Gård.

 fortsat fra side 19...
Svalegaarden historie kan føres tilbage til begyndelsen af 1600-tallet, og
komplekset bestod oprindeligt af to
gårde i to stokværk. I 1691 købte ejeren af den vestre gård, overkøbmand
Jens Christensen Winther, den østre
gård og byggede de to gårde sammen
til én. Frem til 1904 blev der drevet
købmandshandel i den centralt beliggende bygning, og efterfølgende rummede den et værtshus – også kendt
som et godt spisested.
I 1930 købte Jydsk Telefon-Aktieselskab
ejendommen. I 1942 tilbød Jydsk Telefon Mønsteds Gård til Aalborg Kommune som gave under forudsætning af at
kommunen ville nedtage gården og opføre den et andet sted. Kommunen var
mere interesseret i at købe og bevare
gården på den oprindelige placering,
Nytorv 18. Den manglende enighed førte til forslag om at flytte gården til Den

Kgl. Bygningsinspektør Einar Packness
gik aktivt ind for flytningen til den dengang åbne mark i Hasseris, og i 1946
opmålte hans tegnestue bygningen
på Nytorv, inden den året efter blev
omhyggeligt taget ned og registreret
stump for stump. I 1952 var den klar til
indvielse med sognerådssal, udvalgsværelser og en filial af Det Nordjyske
Landsbibliotek. Samme år indledte Jysk
Telefon opførelsen af det ny telefonhus på den gamle gårds plads på Nytorvs sydside

i dag af en repræsentant fra hver af
de tre foreninger Hasseris Grundejerforening, Lions klubberne i Aalborg og
Aalborg Sangforening samt to byrådsmedlemmer.

Aktivt mødested
Inden kommunesammenlægningen i
1970 overgik Svalegaarden til en række lokale organisationer med tilknytning til Hasseris-området – for en
sum af 50.000 kr. Bestyrelsen består

I dag er Svalegaarden - i Familien
Bühlmanns forpagtningsregi – efterspurgt som festlokaler med højt gastronomisk niveau, og gården er også
fortsat hjemsted for mødeaktiviteter i
bl.a. Hasseris Grundejerforening.

Facaden mod syd er blevet forsynet med ny,
dekorative tapender

MEDLEMSARRANGEMENT
Tid: Torsdag den 12. marts 2015 kl. 19.00-22.00
Sted: Håndværkerhuset, Kattesundet 20, Aalborg

Smagning af og orientering om diverse produkter fra
THISTED BRYGHUS v./ brygger Kent Bastian Boalt
Der serveres endvidere brød og pølse.
Medlemspris pr. deltager, 100,00 kr.
Tilmelding på e-mail: info@aalborg-hvf.dk
Senest den 1. marts 2015
Mødesponsor:

Venlig hilsen BESTYRELSEN
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Kom og smag lækre danske klassikere

Dansk Mad i CENTRUM
Vi byder velkommen Ved Stranden 1 / Østerågade 27 · 9000 Aalborg · Tlf.: 9812 4252
www.cafelimfjorden.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
AnTon L Assens eFTF. A /sERHVERVSPOLITISK FORENING

PALLE MØRCH A/S

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

Tømrermester
malerfirma
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r
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AnTon L Assens eFTF. A /s

malerfirma

»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg
Fax 98 12 85 28 · E-mail: info@98128666.dk · www.pallemørch.dk

Peter Kinly
Løgstørvej 15
9240 Nibe
Tlf. 98 35 72 00
Mobil 21 42 26 47
Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

AnTon L Assens eFTF. A /s

malerfirma

Utzon Center, nybyg

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

Aalborg Slot, vedligeholdelse

Tlf.: 9812 0099

AnTon L Assens eFTF. A /s
www.antonlassen.dk

- siden 1887

AnTon L Assens eFTF. A /s
www.antonlassen.dk

- siden 1887

Tal forretning med en bank, der forstår dig
I Spar Nord har du markedets bedste erhvervsrådgivere lige ved
hånden. De går ikke og taler sammen i et
stort finanscenter.
De er placeret lige der, hvor det
sker. Book et møde med din lokale
erhvervsrådgiver.

FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

BESØG HÅNDVÆRKERHUSET
ONSDAGE KL. 9.00-16.00
Arbejdende værksteder:
• smede
• træ/glas
Aalborg Slot, vedligeholdelse
• polster/sadelmager
• urmager
• navere (lørdag kl. 11-13)
• maler

AnTon
L Assens eFTF. A /s
Alle er velkommen
www.antonlassen.dk

- siden 1887

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@aalborg-hvf.dk
for yderligere oplysninger.

AALBORG TØMREROG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER
� 22. april: Generalforsamling
� 12. maj: Seniormøde Aarhus
� 14. august: Sommerudflugt
� 2. september: Golf
� 30. oktober: Torskegilde
� 9. december: Julefrokost
Der vil blive sendt indbydelse ud til
enkelte arrangementer.

kobsen
Keld Ja
hverv
hef - er
Kundec
70
2
0
96 3 6
Telefon
k
arnord.d
kec@sp

På gensyn i
Spar Nord Østeraa

tættere på
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- for hyggeligt samvær

pbang • Niels Jernes Vej 10 • 9220 Aalborg Ø
Telefon +45 22 23 80 00
E-mail: per@pbang.dk • www.pbang.dk

Ta’ personalet med på udf lugt i det skønne
Vesthimmerland - vi har udsigt til Livø

Rekruttering • Kandidatbank • Udviklingsforløb

www.glenholm.dk

Se vore mange tilbud på oplevelser:

SANGFORENINGEN:
Vi øver hver tirsdag fra september til midt i maj, i Socialforvaltningens kantine,
hjørnet af Nygade og Vesterbrogade i Nørresundby.
Henvendelse til:
Formand Leif Simoni Jørgensen • leifsj@stofanet.dk • Mobil 20 42 90 19

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

SAMARBEJDE MED TRYG
Vi har indgået en samarbejdsaftale
med TRYG som giver store rabatter til
vore erhvervsmedlemmer.
Kontakt TRYG erhvervsassurandør
Filip Steenberg, 2220 8109 eller Esben
Nedermark, 2220 8174 og hør mere
om aftalen.

LICITATIONER

Mindre, mellem
eller stor virksomhed.
Hos os vil du altid
være nummer 1

Aalborg Kommunes udbudsmaterialer og licitationer kan du se direkte på
vor hjemmeside 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.

EJERSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge
og gennemføre generationsskifte,
ofte flere år.
Hvis du har planer om en ”virksomhedsoverdragelse” til familie eller andre, kan du få nyttige informationer
og hjælp ved at kontakte Håndværksrådet, telefon 33932000

Vores fokus har altid været de mindre og mellemstore virksomheder.
I Beierholm vil vi gerne tilbyde vores hjælp til dig, som måske har g jort tanken, at du
ikke helt får det fokus, du og din virksomhed fortjener. Hos os vil du altid være nummer 1, og få fuldt udbytte af vores fokus på din virksomhed.
Hos Beierholm tilbyder vi førsteklasses revision og rådgivning, bygget på kompetencer og nærvær. Vi tror på, at stort personligt engagement er med til at skabe
balance i vores kunders virksomhed, hvorfor det er afgørende for os at rådgive ud
fra faglig dygtighed, nærvær og løbende samarbejde.
Vi hjælper med glæde dig og din virksomhed.
Voergaardvej 2 . 9200 Aalborg SV . Tel. 98 18 72 00

RABATPORTALEN
Masser af rabatter - se vor hjemmeside
www.aalborg-hvf.dk
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Udskiftningen af sandsten blev indledt i 2012, og
stenhuggermester Jan Hemmsen (øverst til højre) er
i gang med at at udhugge ny sten, der bliver muret
ind i 2015

Fem ton ny sandsten
hugges til stenhuset
Lige nu arbejder stenhuggere i Odense og Vejen på at omdanne sandsten
fra stenbruddet i den nordtyske by
Obernkirchen til ny indfatning og ornamentering af fire vinduer og en dør
på henholdsvis Jens Bangs Stenhus’
østfacade og sydgavl. Sandstene vil
blive muret ind i foråret/sommeren
2015. Projektet blev indledt i 2012 med
udskiftning af sandsten ved det nordligste vindue på tredje sal, og i år er
der udskiftet ved tre vinduer og en
dør i østfacaden på tredje sal.
Til opgaven er indkøbt fem ton sandsten fra det 1000 år gamle stenbrud
vest for Hannover. Selve hugningen er
fordelt mellem to specialister: Stenhuggermester Jan Hemmsen på Vejen

Stenhuggeri tager sig af vinduerne, og
Thomas Neumeyer på Nordisk Stenrestaurering i Odense er leverandør af
dør-indfatningerne. Indmuringen af de
ny sten og udsmykninger varetages af
Hans Nielsen & Søn A/S i Klarup.
Der er i dag kun ganske få sandsten tilbage fra stenhusets indvielsesår, 1624.
Fra 1917 til 1932 gennemførte bygningens ejer, apoteker Valdemar Strøyberg
en omfattende udskiftning af sandstenene. Det var en bekostelig affære,
men tiden viste, at de valgte sten var
af en ringe kvalitet. De smuldrede i vejr
og vind.
1993-94 blev samtlige sandsten på de
fem kviste – tre på facaden mod Ny-

torv og to på gavlen – udskiftet.. De
fleste af dem var indmuret i 1920’erne,
og i 1972 blev de første af dem renoveret. Der var da dukket en ”mirakelkur” op: De afskallede områder blev
lappet med en specialmørtel og efterbehandlet med et siliconelignende
materiale. Det viste sig at være en
ringe løsning, fortæller arkitekt Søren Kibsgaard. Han var sagsarkitekt
hos Jacob Blegvad omkring udskiftningerne i 1993-94 og er i dag i eget regi
ansvarlig arkitekt for nyhugningen af
sandstenene. Opgaven udføres for
husets ejer:” Apoteker Strøybergs
Fond til bevarelse af Jens Bangs Stenhus”, der blev stiftet i 1973.
-Jeg regner med at stenenes kvalitet
nu er så god, at de kan holde de næste 200 år; bl.a. i kraft af en systematisk vedligeholdelse. Hvert femte
år bliver sandstenene behandlet med
kalkvand for at øge holdbarheden,
fortæller Søren Kibsgaard.
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Det er mens du tjener penge
at du skal spare op til pensionen
Uanset hvilken retning dit liv tager, er det vigtigt, at du fra
starten har besluttet dig for at spare op til din pension. Jo før
du kommer i gang; jo større valgfrihed får du.
Med en Velfærdspakke fra Pension for Selvstændige får du
pension med lave omkostninger og fordelagtige forsikringer

Smallegade 10 · 2000 Frederiksberg · Tlf. 33 93 86 00 · info@pfs.dk · www.pfs.dk

Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

www.novagraf.dk

og sundhedssikring med i købet. Så er kursen lagt.

