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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
Medlemsblad:
Ansvarshavende Svend Aage Suhr
Journalist Poul Krabbe
Annoncekonsulenter for 2012:
Svend Aage Suhr................ tlf. 98 12 00 02
Jens Blauenfeldt.................. tlf. 40 16 78 55
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MÅLRETTEDE KURSER
- FOR DIG OG DINE ANSATTE
EKSEMPLER PÅ KURSER

IT
Uanset om du er begynder eller vant
til at arbejde med IT, har vi kurset for
dig, der gerne vil have opgraderet din
IT-viden.
LEDELSE
Vejen til god ledelse går via uddannelse. Med en lederuddannelse styrker du både din faglige og personlige
udvikling.
SPROG
Styrk dine sproglige kompetencer med
et kursus, der er tilpasset dit niveau og
arbejdsområde.

IT-KOMPETENCER 1.DEL
OFFICEPAKKEN
FRA IDÉ TIL TRYK MED CS5
IT-SUPPORTER / SUPERBRUGER

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE
PROJEKTLEDERUDDANNELSE
ØKONOMI FOR LEDERE
VÆRDIBASERET LEDELSE

ENGELSK
TYSK
INTENSIVE SPROGKURSER
ANDRE SPROG - RING GERNE!

ØKONOMI
Vil du vide mere om bogføring, økonomi og regnskab? Vores økonomikurser
findes på mange niveauer.

GRUNDLÆGGENDE REGNSKAB
BUDGETTERING
ÅRSREGNSKAB
NAVISION C5

HUSK: Der kan søges VEU-godtgørelse til mange af kurserne.

LÆS MERE PÅ WWW.AHKURSER.DK ELLER RING PÅ TLF. 9936 4740

!

FORMANDEN HAR ORDET

Brug dækningsafgiften
på præmiering
af lærlingeaftaler
Så er kommunalvalget ovre. Både Aalborg byråd og det nordjyske regionsråd har fået ny medlemmer, som i de
kommende fire år skal indfri valgkampens mange løfter. Aalborg Haandværkerforening ønsker de nyvalgte
”Tillykke” og håber, at de sammen
med ”gengangerne” vil arbejde for
udvikling og vækst – og lytte til håndværkerforeningen, når den stiller forslag, som trækker i samme retning.
Især et forslag har vi kastet ind i valgkampen i Aalborg: ”Brug penge fra
dækningsafgiften som belønning til
arbejdsgivere, der opretter elev- og
lærlingepladser”.
Dækningsafgiften var også i denne
valgkamp synlig på slagmarken. Det eksisterende flertal i byrådet forsvarer
den med næb og klør, skønt Aalborg er
den eneste i Nordjylland, der opkræver
denne ekstra erhvervsskat. Hos især
Venstre og Konservative var afskaffelsen – eller til nød en nedtrapning- af afgiften rangeret højt i valgprogrammet.
Aalborg Kommune opkræver godt 88
mio. kr. i dækningsafgift – udregnet
på det antal kvadratmeter, en virksomhed har til rådighed. Erhvervsvirksomhederne betragter den som en
ekstra afgift på deres aktivitet, mens
fortalerne ser den som et øget bidrag
til aktivitet i hele kommunen. Hvad de
mange penge faktisk anvendes til, kan
være vanskeligt at gennemskue.
Tidspunktet for Aalborg Haandværkerforenings forslag til specifik og

relevant anvendelse af penge fra
dækningsafgiften er velvalgt. Fra
2014 bortfalder den hidtidige, statslige præmieordning for etablering af
uddannelsesaftaler. I år følger der
33.000 kr. med hver lærlingekontrakt,
de to foregående år 70.000 kr.
Hvor mange lærlingeaftaler, præmieordningen har genereret, kan vi kun
gætte på. Mange virksomheder ville
formodentligt have indgået uddannelsesaftaler under alle omstændigheder.
Det er jo dem, som om få år kommer
til at stå uden svende, hvis de ikke
medvirker aktivt til uddannelsen af
fremtidens håndværkere. Men at ordningen har effekt, kan vi i håndværkerforeningen bekræfte efter samtale med medlemmerne. Derfor er det
indlysende, at ordningens bortfald alt
andet lige kan få en negativ effekt på
antallet af etablerede lærepladser.
Det er i den situation, Aalborg Kommune kan høste laurbær og på landsplan fremstå som en kommune, der
aktivt vil medvirke til at bløde op på
den katastrofale mangel på uddannelse af fremtidens håndværkere.
Situationen for mange små og mellemstore håndværkervirksomheder er
trods begyndende fremgang stadig
usikker, og optagelse af lærlinge er afhængig af ordrebeholdning – og antallet af svende til at uddanne lærlingene.
Ingen opgaver, intet arbejde ingen lærlinge. Alligevel bliver der indgået uddannelsesaftaler. I troen på en bedre fremtid og som udtryk for samfundssind.

Det kræver investeringer at påtage sig
uddannelsen af en lærling, og i den
pressede hverdag kan økonomien let
vinde over samfundssindet. Den statslige præmiering blev skabt for at gøre
det mindre bekosteligt at uddanne
en lærling. Samme indgangsvinkel bør
Aalborgs ny byråd vælge ved at bruge
en del af dækningsafgiften til præmiering af uddannelseaftaler.
I sin ungestrategi har kommunen nedfældet sin vilje til at medvirke til øget
tilgang til erhvervsuddannelserne. Nu
er der en konkret mulighed for at udmønte de smukke ord i handling. Administrativt vil det ikke være nogen
belastning: Håndværksmesteren indsender en kopi af den indgåede uddannelsesaftale til kommunen, og
præmiebeløbet fratrækkes den næste
opkrævning på dækningsafgift.
Så har den erhvervsvenlige Aalborg
Kommune vist sit samfundssind og
samtidig ydet et bidrag til, at der også i fremtiden er faglært arbejdskraft
i kommunen. Måske kan initiativet på
landsplan ligefrem blive kendt som
”Aalborg-ordningen”. Så er Aalborg forrest igen – også i argumenter for at
tiltrække ny virksomheder og fremstå
som en uddannelsesby på alle niveauer.
Svend Aage Suhr
Formand for
Aalborg Haandværkerforeningen
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Smedeoldermand Svend Erik Christensen,
Bellisvej 5, 9240 Nibe

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
Leif Jørgensen
Nysøparken 35, 9400 Nørresundby
Preben Johansen
Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby

Giv billetter
eller gavekort til en
god oplevelse!

Poul R. Jensen
Lyngholmsvej 25, 9200 Aalborg SV
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
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Malermester Evald Sørensen
Leandervej 12, 9000 Aalborg

Konsulent Per Bang,
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø
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Frisørmester Hanne Danielsen
Østergade 31, 9400 Nørresundby

Jes Porsmose,
Stenmarksvej 57, 9492 Blokhus
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Billetkontor: 9935 5566 (åbent hverdage kl. 12-17) · 24 timers billetservice: akkc.dk

Mere metal til unge Aalborg-frisører
Eleverne fra Salon Hårklip i Aalborg
har endnu en gang hentet ædelt metal
hjem ved DM. Salonen stillede med tre
deltagere – bakket op i Herning af deres mester, Bente Holst Sørensen.
Julie Haugaard Tagmose blev dansk
mester og vandt guld i disciplinen
”Evening Style” for juniorer, og i samme disciplin fik Pernille Kolding Sørensen sølv. De er begge første års elever.
I disciplinen ”Bridal” vandt Maria
Schou sølv og Pernille Kolding Sørensen bronze.

Politisk opbakning til
vore synspunkter
Under overskriften ”Til landets bedste” beskæftigede Aalborg Haandværkerforenings formand, Svend Aage
Suhr, sig i medlemsbladets septemberudgave endnu en gang med erhvervsuddannelsernes tilstand og
fremtid, og foreningens synspunkter
blev yderligere uddybet i et debatindlæg i NORDJYSKE. Holdningerne har
vakt politisk genklang.
Meget hurtigt meldte undervisningsminister Christine Antorini tilbage med
positive reaktioner på de lokale synspunkter og ikke mindst formandens
”Mit håb er, at reformen vil skabe en
tilbagevenden til ideen bag tidligere
tiders EFG uddannelse”. Hvorvidt ministeren – og flertallet bag erhvervsskolereformen – havde besluttet sig på
forhånd, eller inputtet fra Aalborg var
medvirkende årsag, kan vi ikke vide,
men reform-forslaget tilgodeser i et

ikke uvæsentligt omfang nogle af Aalborg Haandværkerforenings visioner.
Antallet af indgange på erhvervsuddannelserne er minimeret til fire, og
muligheden for, at eleverne kan ”smage” på flere fagområder inden den endelige beslutning om uddannelse, ligger lige for.
Aalborg Haandværkerforening videresendte også sine holdninger og forslag til Venstres partiformand, Lars
Løkke Rasmussen, som den 31. oktober kvitterede med svar. Her kan bl.a.
læses:
”Jeg er ganske enig med dig i, at vi
står over for en stor udfordring, når
det kommer til samfundets opfattelse
af erhvervsskolernes og erhvervsskolernes fremtid. Derfor er jeg glad for,
at du har rettet henvendelse til mig”.

”For mig at se handler det om at øge
det faglige niveau og gøre det mere
attraktivt at tage en erhvervsuddannelse. Der er positive takter i det, regeringen har lagt frem, men det er
også afgørende, at vi holder skarpt
fokus på at øge fagligheden, og at
elevernes faglighed matcher det, der
bliver efterspurgt i erhvervslivet”.
”Jeg synes, at det er nogle interessante overvejelser, du gør dig i forhold til
tidligere tideres EFG uddannelse, hvor
eleverne fik mulighed for at snuse til
de forskellige fagretninger det første
år. Det vil vi tage med i vore overvejelse omkring forhandlingerne. Dog er
det også vigtigt for Venstre, at unge,
der allerede er afklarede, får mulighed
for at starte hurtigt på hovedforløbet og ikke nødvendigvis skal vente et
år, skriver Lars Løkke Rasmussen i sit
svar til Svend Aage Suhr.
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AKTIVITETSKALENDER
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING
2014
� 	21. januar kl. 17.00
Borgmestermøde
� 	30. januar kl. 16.30
Bestyrelsesmøde
� 	27. februar kl.16.30
Bestyrelsesmøde
� 	12. marts, aften
Medlemsarrangement
� 	27. marts kl. 16.30
Bestyrelsesmøde
� 	27. marts kl. 18.00
Repræsentantskabsmøde
� 	24. april kl. 16.30
Bestyrelsesmøde
� 	24. april kl. 18.00
Generalforsamling

Din forening,
Dine fordele
Da repræsentanter for landets industri- og håndværkerforeninger i oktober mødtes i Håndværkerforeningen
i København, havde Aalborg Haandværkerforenings formand, Svend Aage
Suhr sit eget show. Han præsenteSvend Aage Suhr præsenterer
rede foreningens ny 20 siders folder
fordels-folderen i København
”Din forening, dine fordele”. Projektet
blev antaget med ros, og blandt de tilstedeværende var der stor interesse for en tilsvarende aktivitet.
Formålet med folderen er at fortælle, hvilke konkrete fordele, der er i
et medlemskab af Aalborg Haandværkerforening. Bl.a. rummer den en
oversigt over de mange besparelser, foreningens medlemmer kan opnå gennem foreningens og Håndværksrådets rabataftaler.
Og hvad får vi så?
-Både nuværende og potentielt kommende medlemmer spørger på
godt nordjysk: ”Og hvad får vi så ud af at være medlemmer af håndværkerforeningen?”. Foreningen er til for medlemmernes skyld. Ikke
blot ud fra et erhvervspolitisk udgangspunkt, men også når der skal
skabes festligt samvær og skaffes fordele, der luner i pengepungen
og på bundlinien. Alt det giver ”Din forening, dine fordele” indblik i,
siger Svend Aage Suhr.
For nogle medlemmer er det helt centrale, at Aalborg Haandværkerforening kæmper for bedre erhvervsuddannelse og flere praktikpladser. Andre mener, at vor indflydelse i Aalborg Erhvervsråd og de andre fora, vi er repræsenteret i, er af størst betydning. Men for alle er
det interessant, at et medlemskab også giver solide rabatter på f.eks.
forsikringer, arbejdstøj, telefoni og brændstof. Nu kan de ikke længere
komme og sige, at det vidste de ikke.
Folderen er allerede ude at arbejde, og resultatet er synligt. Inden for
den første måned efter udgivelsen fik foreningen syv ny erhvervsmedlemmer.

� 	6. maj kl. 19.00
Legatuddeling

Aalborg Haandværkerforening er Nordjyllands største, tværfaglige erhvervspolitiske forening
for små og mellemstore virksomheder inden
for håndværk, byggeri, industri og service.
Foreningen har i dag 1660 medlemmer.

� 	22. maj kl. 16.30
Bestyrelsesmøde
� 	26. juni kl. 16.30
Bestyrelsesmøde

Din for
e
dine for ning
dele
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De har holdt liv
i træ- og glasfagenes
traditioner i 25 år
I 25 år har Bevaringsforeningen De
Gamle Træ- og Glasfag medvirket til at
bevare den danske kulturarv. Blandt
de synlige eksempler er arkitekt Fritz
Kocks kiosk på Gabels Torv, klokkestablen i Gl. Hasseris og billedskærerarbejdet på bænk-gavlene i Vor Frue
kirke. I mange nordjyske hjem står arvestykker som chatoller, standkister
og andet bevaringsværdigt bohave,
der har fået nyt liv på værkstederne
i Haandværkerhuset. Jubilæet blev
markeret med reception og åbent hus
den 11. oktober.
Foreningen blev stiftet den 12. oktober 1988, da interesserede mestre,
svende og håndværkerorganisationer

mødtes på Aalborg Stadsarkiv med
det overordnede formål at bevare
træ- og glasfagenes traditionelle teknikker og værktøjer. Meget naturligt
blev værkstederne etableret i Haandværkerhuset i Kattesundet, hvor fire
andre bevaringsværksteder i dag også
har til huse.
Pensionerede håndværkere – både
svende og mestre – arbejder efter de
gamle fags normer og teknikker og
er i værkstederne omgivet af historiske værktøjer og maskiner – bl.a. et
komplet trædrejeri, testamenteret af
trædrejer Erik Nielsen, der var aktiv i
Haandværkerhuset til sin død i 2004.
Bevaringsforeningen indsamler til sta-

dighed ikke blot traditionsrige værktøjer, men også historiske effekter,
tekniske tegninger og billedmateriale,
som beskriver fagenes udvikling.
Hver onsdag er værkstederne i Haandværkerhuset åbne for besøg, og
træ- og glasfagene har gennem de 25
år haft utallige underholdende rundvisninger med deltagelse af aalborgensere, turister og f.eks. kongresdeltagere. En særlig glæde er det, når
skoleklasser melder deres besøg og
stifter bekendtskab med håndværk fra
dengang farfar var ung.
-Under vejs i de 25 år har vi i værkstederne naturligvis mistet gode kolleger, men der er hele tiden kommet
nye til, så foreningen og ideerne bag
den lever videre. Der vil altid være behov for fagfolk til at holde liv i de hæderkronede teknikker og medvirke til
at bevare den fælles kulturarv. Også i
et samfund præget af ”køb-og-smidvæk-mentaliteten” oplever vi familier,
der sætter pris på arvestykker og ønsker, at de skal gå nye tider i møde i
den originale form, siger Erik Filbært,
der har været formand for Bevaringsforeningen De Gamle Træ- og Glasfag
de seneste fem år.
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Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. A

Selskabslokaler og Diner Transportable
Fra 20 til 2000 couverter ud af huset

Restaurant

ORKIDEEN

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

RABATPORTALEN
Masser af rabatter - se vor hjemmeside www.aalborg-hvf.dk

UCN TEKNOLOGI

VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
TIL ERHVERVSLIVETS KRAV
• Bygningskonstruktør (PBA) - 3½ år
• Byggetekniker - 2 år
• Installatør EL/VVS - 2 år
• Energiteknolog - 2 år
• Automationsteknolog - 2 år

NYE MEDLEMMER
Atn Ren Luft
Allan B. Nielsen, Nibe
Restaurant MEAT
Gitte Jensen, Aalborg
Legaard Villaservice
Thomas Leegaard, Vadum
Aardestrup Byg & Montage
Hasse Aardestrup, Nørresundby
Karsten Kühn Hansen
Aalborg

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

JO Metal
Jens O. Gustavsen, Brønderslev
Bent Pedersen, sanger
Vestbjerg
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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.

www.ucn.dk

Det
går da
fremad
Det går fremad i Region Nordjylland.
Nordjysk Konjunkturbarometermed
meldinger om udviklingen i årets 3.
kvartal og virksomhedernes forventninger til 4. kvartal viser positive tegn
i beskæftigelsesudviklingen og forventninger til fremgang resten af året.
Analysen viser samtidig relativt store
branchemæssige forskelle. Det er især
industrien, som går forrest med posi-

tive signaler hjulpet på vej af fortsat
høje forventninger til eksporten. En
bred og stabil fremgang for beskæftigelsen for det samlede nordjyske
erhvervsliv forudsætter dog, at der
kommer mere gang i den indenlandske efterspørgsel, konstaterer barometret, der bliver til i samarbejde mellem Institut for Økonomi og Ledelse
på Aalborg Universitet, Vækstforum
Nordjylland og Spar Nord Fonden.
-Det er positivt med de ny tegn på
fremgang i beskæftigelsen, og forhåbentligt vil de næste måneder vise, at
virksomhederne er lidt for forsigtige
i deres forudsigelser. På den ene side
ved vi godt, at fornuften og tilpasningsevnen i de nordjyske virksomheder har båret os mere smertefrit gennem krisen end mange andre steder.

Men samtidig håber vi, at vi nu har set
et gennembrud, og at virksomhederne
tør slippe bremsen og øge beskæftigelsen til gavn for væksten i Nordjylland, siger Ulla Astman, formand for
Vækstforum, Nordjylland.
-Positive forventninger samlet set tre
kvartaler i træk burde kunne give tro
på en forestående opgavn i beskæftigelsen. Tegn på arbejdskraftmangel
i bygge- og anlægsbranchen understøtter dette. Det store spørgsmål
er imidlertid, hvornår forbrugerne giver slip på krisebevidstheden og øger
forbruget, så den indenlandske efterspørgsel for alvor kan begynde at
trække beskæftigelsen op, mener arbejdsmarkedsforsker Jørgen Stamhus
fra Aalborg Universitet.

DM i Skills i Aalborg slår alle rekorder
DM i Skills i Aalborg 23.-25.januar 2014
ser ud til at slå alle rekorder. Der er
280 erhvervsskoleelever til at dyste
i de 29 konkurrencefag. Desuden er
der 13 demonstrationsfag. 60 tremands hold stiller op i Skills Stafet efter en landsdækkende kvalifikation,
hvor 10.000 elever fra grundskolens
9. klasser har deltaget og ad den vej
har fået et udbygget kendskab til erhvervsuddannelsernes mange spændende muligheder.
DM i Skills afvikles i Gigantium, som
i tre dage forventes at tiltrække tusinder af tilskuere – voksne, børn og
unge. I Nodjylland er bl.a. inviteret
13.000 elever fra de 118 grundskoler i
regionen uden for Aalborg og 51 i Aalborg. Alene tilrettelæggelsen af transporten for de inviterede skoleelever er
noget af et logistikræs, men også det
er blevet løst af den lokale organisation, som under ledelse af projektleder
Per D. Kristensen holder til på Tech
College Aalborg.

Skills Stafet med de rekordmange hold
– 60 mod 50 ved det forrige DM i Skills
– er udformet som et kapløb i praktisk
arbejde. Som konferencier for den del
af arrangementet kommer skuespilleren Jacob Riise, der bl.a. er kendt fra
DR Ramasjang og fra børnene Melodi
Grand Prix.
Som et pilotprojekt er der denne gang
også en konkurrence for elever fra 8.
klasse. 25 hold fra skolerne i Aalborg
deltager i forsøget. De samles på scenen i Gigantium og sendes derfra ud
på opgaver i alle hallerne. Opgaverne
skal bl.a. løses ved besøg på standene i konceptet ”Prøv, Mærk og Føl et
Fag”.
Håndværkerforeningen
bemander 23 stande
Hvert af de 29 konkurrencefag får en
stand, hvor alle de besøgende kan
prøve, mærke og føle faget. Da konkurrencedeltagerne ikke må have kontakt med publikum, bliver det på disse

stande, der er mulighed for nærkontakt med de faglige muligheder og information om de enkelte fag og deres
uddanner.
Aalborg Haandværkerforening har ansvaret for bemanding af 23 af disse
stande og har mødt stor samarbejdsvilje i fagene. På hver stand er der en
lærling og en mester/svend til at ”sælge” faget og dets uddannelse.
DM i Skills arrangeres hvert år. I 2013 i
Aarhus, hvor klejnsmed Martin Thomsen Mattesen og kosmetiker Ditte
Molbech Sørensen fra Tech College
Aalborg blev danske mestre.
De nordjyske deltagere i DM i Skills
2014 er bl.a. fundet gennem regionale
mesterskaber, hvoraf det sidste blev
afviklet den 28. november i Thisted.
Som værtsskole får Tech College Aalborg lov til at stille med en ekstra repæsentation på 10 elever.
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Kunstudsmykningen
af AKKC’s scenetårn,
som rejser sig 30 meter op i himlen, står
nu færdigt og kan ses
fra store dele Aalborg.
I omkring en måned
har fem lærlinge fra
Construction College,
Aalborg, efter detaljerede skitser malet det
320 kvadratmeter abstrakte vægkunst af
Thorvald Odgaard og
Bruno Kjær.

Projekt MurMal
sikrer praktikaftaler
Vægmaleriet er lavet i samarbejde
med BRF Kredit, Det Obelske Familiefond, Aalborg Kommunes Kunstfond
og Construction College, og er en del
af BRF Kredits projekt Murmal, der siden 2010 har forskønnet Aalborg med
adskillige murmalerier.
Lene Hjort fra BRF Kredit er meget tilfreds med facadeløftet og håber der
er skabt fælleskab mellem eleverne
fra Construction College, de involvere-

de fra erhvervslivet og kunstnerne.
- Jeg håber vægmaleriet og det store
løft af facaden bliver til glæde for
Aalborg og Aalborgenserne. Jeg håber så sandeligt også, at det der
er blevet skabt af fællesskab under
processen er til glæde for de mange
involverede, fortæller Lene Hjort fra
BRF Kredit.

samarbejdspartnere og involverede i
projektet. Udover de førnævnte har
Aalborg Malerlaug bidraget med professionelle malere under det forberedende arbejde til blandt andet nedvaskning og forsegling af facaden, og
Dyrup har været konsulent og sponsoreret alt malingen til selve kunstværket der endte på hele 170 liter.

Udsmykningen af scenetårnet har ikke
kunnet lade sig gøre uden de mange

Stor chance for lærlinge
Udover at forskønne Aalborg har

Spar tid
og penge
i tolden
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Selv en kort tur til Norge kan komme
til at koste dyrt i told og afgifter. Få
udstedt et ATA-Carnet inden du tager
af sted og spar tid og penge ved rejser til lande uden for EU.
Du kan spare penge, hvis du enten er
medlem Aalborg Haandværkerforening
eller direkte medlem af Håndværksrådet. Som medlem får du 50 % rabat på
ATA Carnet prisen, så det billigste ATA

Projekt Murmal
BRF Kredit tog initiativ til projekt MurMal i 2010 og allerede i 2011 bidragede
det til et imageløft i boligområdet på
Skallerupvej i Aalborg Øst ved at skabe
et kunstværk, der udtrykte beboernes
drømme og ønsker. Projektet blev også
dengang sponsoreret af flere erhvervsdrivende med materialer som maling
og stillads, og lavet med hjælp fra Construction College Aalborg. I 2013 rykkede MurMal til Vestbyen med kunstneren Jeppe Jensen og det var igen i et
samarbejde med Construction College.
Desuden var Det Obelske Familiefond
kommet til med en donation. Udsmykningen af AKKC’s scenetårn blev også
en stor succes, og de kommende år vil
stadig flere vægmalerier se dagens lys
med projekt Murmal, hvor næste skridt
er Eternitten i Aalborg.

projekt MurMal haft fokus på at give lærlinge fra Construction College,
Aalborg, chancen for at bidrage til maleriet som en del af deres praktikperiode og dermed udvikle deres faglige
kompetencer.
- Det har været rigtigt spændende at
være med til det her projekt, og det
skiller sig meget ud fra hverdagen,
og det vi har været vant til. Specielt
med det høje stillads, som vi lige
skulle vænne os til. Det er virkelighedsnært at komme ud og prøve noget så stort som det her, fortæller

Carnet, der koster kr. 2380 i stedet
koster kr. 1.190 – men uanset prislejet på et ATA Carnet vil du som medlem få 50 % rabat.
Og det bliver nemmere for virksomheder i Nordjylland, da det indenfor
nær fremtid bliver muligt at få udstedt et ATA Carnet hos Aalborg Haandværkerforening.

Lasse Nielsen fra Construction College, som har brugt sin praktikperiode i projekt MurMal.
Lærlingene fra Construction College har
hele tiden været et vigtigt fokus i projekt MurMal, og det har vist sig at bære
frugt. Hver og én har efterfølgende fået praktikaftaler ud af forløbet.
Til glæde for mange
Projektet har i det hele taget været til
glæde for de mange involverede, især
Ernst Trillingsgaard, direktør for Aalborg Kongres og Kultur Center, er be-

Med et ATA-Carnet undgår du at
spilde unødvendig tid og penge i
tolden. Carnetet er ét samlet tolddokument, som tillader midlertidig
indførelse af varer i ikke EU-lande.
Et ATA-Carnet gør det let at få vareprøver eller udstyr over grænserne
uden at betale told og afgifter. Det
kan derfor spare din virksomhed for
både tid, penge og besværlige toldprocedurer.

gejstret for AKKC’s nye varetegn.
-S
 cenetårnet rejser sig jo op i godt 30
meters højde, og er synligt fra store
dele af Aalborg, så for AKKC har det
været et ønskeprojekt at få udsmykket scenetårnet med kunst, og vi er
mere end glade for, at det nu lader
sig gøre, og vi bliver en del af BRFKredits projekt MurMal, som kommer
til at betyde noget helt nyt for den
visuelle oplevelse af Aalborg, siger
Ernst Trillingsgaard, direktør i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Told og afgifter forbindes normalt
med varer, som skal eksporteres og
sælges i udlandet, men faktisk gælder told- og afgiftsreglerne også for
udstyr, som eksempelvis håndværkere medbringer til en opgave i udlandet. Dette regnes også for indførelse af varer i et andet land, da
udstyret kan sælges og dermed influere på det nationale marked i det
land, man besøger.
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� Af Poul Krabbe

Den 1. oktober trak Erik
Groth sig tilbage til en
aktiv tredje alder efter 27
år som apoteker på Løve
Apotek i Algade – og 49
år i apoteksbranchen. Her
fortæller han om drengetiden i Vestbyen, om livet i apoteksverdenen og
om, hvorfor han først begyndte at spille fodbold
som 40-årig
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Vestby-drengen,
der blev
Løvens apoteker
Efter 27 år som bevillingshavende
apoteker på Løve Apotek og 15 foregående år som provisor samme sted
sagde Erik Groth den 1. oktober afgørende farvel til den hvide kittel. Havde
han fortsat et år til, kunne han have
fejret, at det var 50 år, siden han indledte sin farmaceutiske karriere på
Nørresundby Apotek. Men nu er tiden inde. Ønsket om at stadig at have
kræfter til at blive en aktiv pensionist
– bl.a. som 68-årig fodboldspiller på
Gug Boldklubs veteranhold – er mere
tiltrækkende end et fortsat liv blandt
recepterne.

at præge, hvad han kalder ”et fantastisk dejligt liv”.

Med beslutningen om at sige farvel til
de to nyforgyldte løver i Algade er også fulgt 20 papkasser med minder fra
de mange år. Nu er Erik Groth hjemme
i Gug gået i gang med at sortere de
mange papirer, og under oprydningen er han bl.a. faldet over et næsten
ubrugt kittel-navneskilt med betegnelsen ”Chefprovisor”.

-Vi var mange unger i Vestbyen, og
der var et godt sammenhold. Her kunne man godt tillade sig at sige til en
bilist: ”Kan du ikke lige parkere rundt
om hjørnet, for vi spiller altså rundbold her”. Og vi var i gang hele tiden. Der var altid nogle at lege med,
og ind imellem var der slåskampene
med drengene ovre fra Fjordblink. Det
foregik på Fjordmarken; med lange
bambuskæppe og i sæsonen bag barrikader af brugte juletræer. Det var vel
aldrig helt alvor, og ingen kom alvorligt til skade.

-Da jeg kom til Løve Apotek i november 1971, var der tre farmaceuter. Efter nogle år udnævnte apoteker Gustav Rasmussen mig til at være
næstkommanderende. Det skulle så
markeres med skiltet ”Chefprovisor”,
men til Gustavs store fortrydelse ville
jeg ikke bruge det. Den slags går man
bare ikke med, når man er vokset op i
Ivar Huitfeldts Gade i Aalborgs vestby,
fortæller Erik Groth og anslår dermed
en af de toner, der har været med til

Vestbyens sammenhold
Erik Groth er født i Randers og kom
via Hadsund til Aalborg, hvor han begyndte i 3. klasse på Ryesgade skole.
Med far, mor og tre søskende flyttede
han ind i en treværelses lejlighed i Ivar
Huitfeldts Gade 2. Efter den tids forhold var det en stor lejlighed; Eriks
senere kone – som også kom på skolen i Ryesgade – boede således sammen med sine forældre og fire søskende i en toværelses i Valdemarsgade.

Børnene skulle selv tjene penge for at
finansiere deres fritidsakjtiviteter. Erik
Groth var bl.a. bud hos Buksehjørnet
på hjørnet af Borgergade og Vesterå –
med udsigt over gården til den forfaldne bygning, som i 1988 blev til Håndværkerhuset. På cykel kørte han rundt

med bukser, der var blevet lagt op og
glemmer aldrig, da han placerede et
par nypressede bukser foran døren til
et havehus på Kvædevej i Mølholm i
stedet for på Kvædevej i Nørresundby.
Budpengene blev bl.a. brugt til medlemskab af Aalborg Håndboldklub, der
spillede i byens dengang eneste hal:
Tennishallen på Annebergvej.
Farmaceut, hvad er det?
Da Erik fra Vestbyen skulle i gymnasiet, valgte han det netop indviede Aalborghus Gymnasium helt ude på den
anden side af Østbyen.
-Jeg ville være skolelærer, men en dag
fik vi besøg af en erhvervsvejleder,
der fortalte om, hvilke uddannelser, vi
kunne vælge efter studentereksamen.
Farmaceut blev nævnt. Selve ordet var
så fremmed for mig, at jeg måtte undersøge det nærmere, men det lød
spændende og blev så mit valg.
I 1964 blev Erik Groth antaget som discipel (lærling) på Nørresundby Apotek. Det var ikke så ligetil, for apoteker Duch var aktiv i Det Danske
Spejderkorps og så gerne, at hans ny
disciple også var gule spejdere. Erik
Groth var FDF’er i Aalborg 5. kreds,
Tabor, men hans far var ansat på Motorkontoret lige ved siden af apoteket
og lagde et godt ord ind for sønnen
og FDF. I 1970 var cand.pharm titlen i
hus, og efter et år som soldat i Randers blev Erik Groth budt velkommen
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Som lokalbank har vi meget at tilbyde
din virksomhed - ring og hør nærmere!
NØRRESUNDBY BANK · Vesterbro 79 · Tel. 98 70 59 00

Kystens Perle
3TRANDPAVILLONEN

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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
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af apoteker Gustav Ramussen på Løve
Apotek.
Løve Apoteket er oprettet ved kongelig resolution i 1813, og over døren
stod ”Aalborg Ny Apothek”. Kun Svane
Apotek i Jens Bangs Stenhus var ældre
– oprettet antagelig i 1639.
Pigernes lange bukser
-Da jeg tiltrådte i 1971, var Løve Apotek et af seks apoteker i Aalborg centrum. De seks apoteker havde frem til
1. januar 1977, da Budolfi Apotek overtog den faste nattevagt, nattevagt en
uge af gangen, og i næsten to år havde jeg vagter på Budolfi Apotek ved siden af mit job på Løve Apoteket – for
at tjene lidt ekstra. Men så ”købte”
Gustav Rasmussen mig fri. Han syntes
ikke, at hans førstemand skulle arbejde andre steder end hos ham på Løve
Apoteket. Gustav Rasmussen var lidt
af en myte. Han havde som 28-årig
arvet bevillingen efter sin far – som
også hed Gustav Rasmussen – og da
jeg efterfulgte ham i 1986, havde han
været apoteker i Algade 28 i 46 år.
Gustav Rasmussen var en dygtig apoteker og et ordensmenneske af den
gamle skole. Som talsmand for personalet blev det min opgave at overbevise ham om, at de kvindelige ansatte
måtte bære lange bukser under kitlen i
vinterperioden, fordi det trak voldsomt
fra døren. Hjælpsom var Gustav også.

Under oprydningen har jeg fundet et
stykke papir, som fortæller, at han lånte apotekets chauffør penge til et nyt
gebis. Til gengæld forpligtede chaufføren sig til at forblive i på apoteket, indtil han havde betalt pengene tilbage.
Det liberale erhverv
Da Erik Groth overtog bevillingen til
Løve Apotek, krævede Sundhedsstyrelsen, at apotekets ekspedition og laboratorium blev moderniseret. Især laboratoriet var en bekostelig opgave, og
pengene viste sig tre år senere at være
givet dårligt ud. Kravene til apotekernes egenproduktion var blevet så omfattende, at produktionen på det enkelte apotek blev nedlagt. I dag har kun
apotekerne i Skanderborg og Glostrup
egen produktion af human medicin.
-At være apoteker er at have et liberalt erhverv med, hvad deraf følger af
økonomi og administration. Men samtidig er apotekerbranchen centralt styret – både med hensyn til” lagkagens”
størrelse og størrelsen af de enkelte
stykker. Samtidig er det en branche
med stor bevægelse i produkterne.
Når patentperioden på et præparat
udløber, kommer der kopier til en helt
anden, meget lavere pris. For apotekets indtjening betyder det ikke noget,
da avancen er pr. pakning, uanset hvor
stor prisen på pakningen er. Lige nu
er Viagra et markant eksempel på den
udvikling. Som apotek skal man tilbyde

Nu lukker de to ældste
Indtil nytår driver apoteker Finn Ossian både Løve Apotek i Algade og Svane
Apotek i Jens Bangs Stenhus. Derefter lukker begge, og i stedet åbner Løve
Apotek på Nytorv 3, hvor tidligere tøjforretningen Møller holdt til. Ombygningen af de ny apotekslokaler blev indledt i november.
Finn Ossian er blevet tildelt Erik Groths bevilling til Løve Apotek, og tanken
var, at der stadig skulle være apotek i Algade 28. Men den ny apoteker har
ikke kunnet blive enig med bygningens ejer – City Ejendomme – om huslejen i den renoverede bygning og har valgt at fortsætte sin apotekerkarriere
et helt tredje sted. Torsdag den 2. januar er åbningsdag på Nytorv. Dermed
forsvinder Aalborgs to ældste apoteker på én gang; Svane Apotek fra 1671
og Løve Apotek fra 1813.

det billigste præparat. Økonomisk er
det et godt system set fra brugersiden og det offentlige, men for dem,
der har behov for medicinen, er det en
ulempe, at den så ofte skifter navn.
Apoteks-situationen i Aalborg er et
aktuelt eksempel på den centrale
styring. Som led i tilpasningen af betjeningen i det centrale Aalborg har
Sundhedsstyrelsen besluttet at nedlægge bevillingen til byens ældste
apotek, Svane Apoteket. Apotekeren
der, Finn Ossian, overtager i stedet
bevillingen til Løve Apoteket efter Erik
Groth. Samtidig bliver Nibe Apotek,
som Erik Groth siden 2005 har haft
bevillingen til, en filial af Budolfi apotek.
Og så kom fodbolden
Tidligt i dette interview manglede
spørgsmålet: ”Hvorfor blev du som
vestbydreng ikke Freja spiller?”. Svaret
kommer nu:
-Jeg spillede håndbold og ikke fodbold. Jeg begyndte først at spille fodbold som 40-årig. Sammen med andre
fædre stod jeg ved Gug Boldklubs baner som tilskuer, når drengene spillede. En dag kom der en leder hen til
os og sagde: ”Hvorfor spiller I ikke
selv i stedet for at stå her og råbe
og skrige?”. Det tog jeg til mig og debuterede på et lukket serie 6 hold.
Med alderen er det blevet til oldboys,
grand oldboys og nu veteranholdet,
fortæller Erik Groth, som også fortsat
er aktiv badmintonspiller og glæder
sig til nu at få tid til at genoptage sin
botaniske interesse med opsporing af
sjældent forekommende planter i den
danske natur.
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Alt i
diamantskæring
og -boring i beton

Skæremanden.dk
v/ Tommy Funke
Tofthøjparken 10
9280 Storvorde
Tlf.: 60 91 43 79
www.skaeremanden.dk
info@skaeremanden.dk

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.

sangforeningen:

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

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

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

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

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, Varelotteriet, ASE og
Aktive Kvinder. Adressen er:

MEDLEMSARRANGEMENT
Aalborg Haanværkerforening
byder velkommen til byens ny borgmester.
Mød borgmesteren i foreningen med temaet:

Aalborg i fremtiden
Tid:
Tirsdag den 21. januar
2014, kl. 17.00
Sted:
Håndværkerhuset,
Kattesundet 20,
9000 Aalborg
Foreningen er vært ved et let traktement.
Tilmelding:
Kontoret tirsdag-torsdag kl. 09.00-12.00
på telefon 98120002/98125232, eller på
email: info@aalborg-hvf.dk senest den
14. januar 2014.

Thomas Kastrup-Larsen

www.aalborg-hvf.dk
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Nordjyllands hidtil største
byggeprojekt er gået i gang
Nyt Aalborg Universitetshospital bliver på 135.000 m2 og
har en byggeperiode på syv
år. Udbuddene bliver tilrettelagt, så også små og mellemstore virksomheder kan være
med – hvis de lever op til regionens sociale klausuler
Den 18. oktober blev der taget første spadestik til Nordjyllands hidtil
største byggeri: Nyt Aalborg Universitetshospital, NAU. Hospitalet bliver
på 135.000 m2, forventes at koste 4,1
mia. kr. i 2009 priser og skal stå færdigt i 2020. Det eksisterende universitetshospital er fordelt på syv matrikler, og inden det ny supersygehus blev
endeligt vedtaget i regionsrådet, var
det planen at udvide Aalborg Sygehus
Syd for 3,2 mia.kr. Nu bliver stort set
alle specialer samlet på det ny hospital placeret mellem Hadsund Landevej og Selma Lagerløfs Vej i det østlige
Aalborg.
Placeringen – og udformningen af projektet – er bl.a. valgt af hensyn til det
tætte samarbejde mellem det nordjyske sundhedsvæsen og Aalborg Universitet og University College Nordjyllands – begge med placering tæt på
det ny hospital. De to institutioner uddanner mange af de faggrupper, der
vil blive beskæftiget på NAU. På hospitalet vil der i samarbejde med Aalborg
Universitets sundhedsvidenskabelige
fakultet foregå klinisk forskning.
Politik med fokus
på tre områder
NAU – Nyt Aalborg Universitetshospital – bliver til i overensstemmelse
med Region Nordjyllands ny indkøbsog udbudspolitik, der har fokus på tre
områder:

Balance mellem økonomi og
kvalitet
-Vi vil sikre, at vi køber de rigtige varer til den rigtige pris. Vi vil have mest
mulig kvalitet for pengene under hensyn til patientsikkerheden, siger regionsrådsformand Ulla Astman.
Intelligent offentlig efterspørgsel
Det betyder, at regionen kan være
med til at fremme innovationen både i
regionen og hos leverandøren.
Sikre at ikke kun de store virksomheder men også små og mellemstore
virksomheder (SMV) kan få opgaverne
--I det omfang, det er muligt, vil regionen gennemføre udbud, som ta-

ger hensyn til SMV. På den måde får
det nordjyske erhvervsliv også en reel
mulighed for at byde ind på relevante
opgaver. Regionen kan som udgangspunkt ikke tilgodese de nordjyske
virksomheder i forbindelse med udbudsprocessen, men der er inden for
lovgivningens rammer mulighed for at
medinddrage hensynet til de små og
mellemstore.
Det kan vi gøre ved enten at opdele
udbuddet i flere delaftaler eller udbyde mindre dele/lokaliteter. Der vil
f.eks. ved håndværkerydelser være
mulighed for at udbyde relativt små
opgaver og dermed sikre, at SMV kan
være de mest konkurrencedygtige tilbudsgivere, siger Ulla Astman.

Facts om NAU
•N
 yt Aalborg Universitetshospital bliver på 135.000 m2. Første spadestik
blev taget 18. oktober i år, og byggeriet forventes afsluttet i 2020 med en
etableringssum på 4,1 mia. kr. i 2009 priser
• Lige nu bliver der etableret et 3,5 km langt hegn med overvågning omkring
byggefeltet mellem Hadsund Landevej og Selma Lagerløftsvej. Næste skridt
er etableringen af en skurby, som i første omgang skal kunne rumme 300,
senere 500-600 og til slut op mod 1.000. Regionens projektorganisation
rykker ind i 2014
• Der forventes at blive brugt 3.330.000 mandetimer i byggeriet, og der regnes med 800 beskæftigede, hvoraf op til 60 lærlinge. Der vil løbende gennem byggeperioden blive licitationer
• Bygningshøjden er 39,2 meter. Der skal anvendes 1.600 km kabel, 30.000
lysarmaturer og etableres 700 toiletter
• Bassiner på tagene kan opsamle 22.848 m3 regnvand til genanvendelse
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EUX = STUDENT + SMED

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

EUX = STUDENT + MURER
EUX = STUDENT + TØMRER
EUX = STUDENT + ELEKTRIKER
EUX = STUDENT + DATATEKNIKER
EUX = STUDENT + INDUSTRITEKNIKER
EUX = STUDENT + AUTOMATIKTEKNIKER
EUX = STUDENT + LASTVOGNSMEKANIKER
EUX = STUDENT + VVS- OG ENERGISPECIALIST
EUX = STUDENT + PERSONVOGNSMEKANIKER
Flere brancher har fået en ny uddannelse, der hedder EUX. Hvis din branche er en af
dem, kan du fremover ansætte elever, som tager en studentereksamen samtidig med deres
håndværksuddannelse. Fordi de er ambitiøse og vil holde alle muligheder åbne.

IVÆRKSÆTTERSERVICE
Aalborg Haandværkerforenings rådgivningsinitiativ skal hjælpe nye ideer til
verden. Nu er også SKAT Nordjylland
gået ind i projektgruppen.

Løn- og ansættelsesforholdene for EUX-elever er akkurat de samme som for ordinære
elever, mens deres praktikperiode er lidt kortere. Til gengæld kan du forvente, at en EUXelev hurtigt når et højt fagligt niveau – og bidrager til øget vækst i din virksomhed.

Kontakt formand Svend Aage Suhr for
yderligere information.
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techcollege.dk/eux

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

-Det er vigtigt for Region Nordjylland,
at leverandører og samarbejdspartnere ligesom regionen i et vist omfang
påtager sig socialt ansvar. Gennem
udbud og udlicitering er der en direkte
mulighed for at stille krav til leverandøren og dennes underleverandører
om socialt ansvar og arbejdsmiljø, siger regionsrådsformand Ulla Astman.
Socialt ansvar i hele kæden
I udbudsmaterialet er indarbejdet sociale klausuler vedrørende lærlinge/
praktikanter samt løn- og ansættelsesvilkår.

Det er af betydning, at de sociale forpligtelser bliver et kædeansvar, så ansvarsforflygtigelse ikke kun gælder for
den direkte leverandør, men også for

Velkommen til

Julemarked
i HÅNDVÆRKERHUSET,

Kattesundet 20, Aalborg, lørdag og søndag
den 14. og 15. 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.

Salg af varme drikke og æbleskiver i kantinen.

underleverandøren. Ad den vej sikrer
vi, at entreprenøren f.eks. ikke henter
ulovlig, billig arbejdskraft i udlandet.
Det er vigtigt for samfundet og for de
brancher, som er berørt.
I perioder op til 60 lærlinge
Region Nordjylland stiller – i lighed
med staten – krav om, at entreprenører ansætter lærlinge og elever, og for
at sikre et vist niveau af lærlinge- og
praktikpladser, skal 10 % af arbejdstimerne i et større byggeri udføres af
lærlinge og elever. Det forventes, at
der i sygehusbyggeriets travleste perioder vil være beskæftiget op mod 60
lærlinge på byggepladsen.
I regionens præsentation af lærlingekravet som del af entreprisehavernes
sociale ansvar kan læses:
”Her er det dog væsentligt at se på
faktorer som udbuddets størrelse,
længden af den udbudte kontrakt
samt størrelsen af de mulige leverandørers virksomheder, før det besluttes
at opstille sådanne sociale klausuler”.
Regionen nævner et eksempel på fortolkningen: I forbindelse med et udbud
i 2012 på et bygge- og anlægsprojekt
skulle entreprenøren sikre, at mindst
2,5 % af entreprisesummen (ex. moms)
blev afsat til aflønning af lærlinge/
praktikanter på den aktuelle opgave.

Vinder projekt
Da konkurrencen om det ny
sygehus’ udformning blev udskrevet, var der seks indbudte
deltagere. De blev under vejs
reduceret til to, og i sommeren
2012 blev konsortiet Indigo kåret
som vinder. Indigo består af:
• Aarhus Arkitekterne
• Creo Arkitekter
• Schmidt Hammer Lassen Architects
• NNE Pharmaplan
• Royal Haskoning
• Oluf Jørgensen
• Brix & Kamp
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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
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.

Når det drejer sig om

Grafisk Produktion
er vi klar til 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

Kompetenceudvikling
Sæt fokus på kompetenceudvikling i
din virksomhed.
Kontakt Håndværksrådet på telefon
33932000, hvis du vil vide mere eller
guides videre. Vi har informationsmateriale på vort kontor, Kattesundet 20,
9000 Aalborg.

Prepress | DTP | Web | Offsettryk | Bogbinderi
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� Af Poul Krabbe

Begejstring for udbudsformen,
men ikke for klausuler med kædeansvar

Til Projekt NAU har Region Nordjylland valgt en udbudsform, der tilgodeser de små og mellemstore virksomheder, men stiller samtidig nogle betingelser, der kan være svære at håndtere
Nordjyske håndværkervirksomheder
har tæt fulgt Region Nordjyllands udmeldinger omkring mulighederne og
betingelserne for at få opgaver i forbindelse med opførelsen af det ny
supersygehus. Det kan ikke komme
bag på nogen, at begejstringen for en
udbudsform, som også giver små og
mellemstore virksomheder mulighed
for at påtage sig entrepriser, er noget større end for de sociale klausuler,
der nu også udstrækkes til at omfatte
kædeansvar – ansvar for at entreprisevinderen også skal påtage sig ansvaret for, at eventuelle underleverandører lever op til f.eks. kravet til
lærlingeantal og ikke medvirker til social dumpning gennem beskæftigelse
af billig, udenlandsk arbejdskraft.
En af de mestre, som satser på opgaver i Projekt NAU, er tømrermester
Erik Toppenberg, og der er grund at
tro, at han taler på mange kollegers
vegne, når han siger:
-Vi er glade for regionens udmeldinger
om hensynet til de små og mellemstore virksomheder; at en del af byggeriet
vil blive udbudt i mindre entrepriser, og
at det bliver fagentrepriser. Det bety-

der, at vi er flere, der kan deltage, så
der er grund til at rose Region Nordjylland. Til gengæld er jeg som udgangspunkt ikke tilhænger af faste, sociale
klausuler. De er op til en konkret, offentlig opgaver svære at overskue og
at styre. I stedet bør der allerede ved
prækvalifikationen lægges vægt på, at
firmaet overordnet set har en social
profil, som samfundet kan være glad
for, siger Erik Toppenberg og uddyber:
Forskellige firmaer har forskellige muligheder for at oparbejde en social
profil. Ikke blot med hensyn til antal
indgåelser af uddannelsesaftaler, men
også med beskæftigelse til f.eks. kontanthjælpsmodtagere og til mennesker
med fysiske eller psykiske skavanker.
Det er ikke rimeligt, at to tømrerfirmaer med forskellig opgaveprofil skal
have den samme procentdel af lærlinge eller flexjobbere. Hvis et firma har
specialiseret sig i for det meste at lave
lofter, er der grænser for, hvor mange
lærlinge, der kan gennemgå et fuldt
tømrer- uddannelsesforløb der. Der
kan til gengæld være en større chance
for at ansætte flexjobbere. Set med
mine øjne er det den overordnede –
og naturligvis dokumenterede – vilje til

at påtage sig et socialt ansvar, der skal
indgå i vurderingen forud for en offentlig entreprise. På hvilket tidspunkt
skal vi have det krævede antal lærlinge? Er det ved prækvalifikationen, ved
kontraktunderskrivelsen, ved opgavens begyndelse eller eventuelt senere. Det bliver umuligt at tilrettelægge.
Det svære kædeansvar
Erik Toppenberg er ikke glad for, at
Region Nordjylland som den første
udmelder kædeansvaret.
-Det kan jeg ikke overskue hverken
økonomisk eller juridisk. Et eksempel:
Når jeg køber Velfac vinduer, som jeg
kvalitetsmæssigt kan stå inde for, ved
jeg godt, at produktionen finder sted i
Polen. Hvordan vil jeg være stillet med
at skulle tage ansvar for arbejdsvilkårene på fabrikken i Polen?
Hvis jeg har skrevet kontrakt med en
underleverandør, jeg plejer at bruge
og arbejder godt sammen med, og
han så økonomisk bliver presset så
meget, at han i en periode ansætter billigere, udenlandsk arbejdskraft.
Hvad skal jeg så? Hvis jeg allerede har
underskrevet en kontrakt med ham
som underleverandør på en opgave,
kan jeg jo ikke stoppe ham. Jeg ved i
hvert fald ikke, hvordan jeg skal kunne
gøre det. Og hvor lang tid skal garantierne i et kædeansvar gælde?
Hvis vi som håndværkervirksomheder bliver afkrævet garanti for, at vore
underleverandører gør det, de skal,
Erik Toppenberg: Vi er glade for regionens udmeldinger om en udbudsform, som tager hensyn til de små
og mellemstore virksomheder.
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Besøg
Håndværkerhuset
Onsdage kl. 9.00-16.00
Arbejdende værksteder:
• smede
• træ/glas
• polster/sadelmager
• urmager
• navere (lørdag kl. 11-13)
• maler

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

Alle er velkommen

BRUG AF
FORENINGENS LOKALER
Foreningens medlemmer har mulighed
for at benytte vore lokaler til visse arrangementer.
Kontakt formand Svend Aage Suhr på
telefon 98 13 53 10, eller
email: aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
for yderligere oplysninger.

Aalborg Tømrerog Murerlaug
AKTIVITETSKALENDER
� 	Onsdag den 11. december
Julefrokost i Håndværkerhuset.
Gavespil og hygge
� 	23. april Generalforsamling
� 	12. maj Seniormøde
� 	15. august Sommerudflugt
� 	3. september Golf
� 	31. oktober Torskegilde
� 	10. december Julefrokost
� 	3. februar Bestyrelsesmøde
Der vil blive sendt indbydelse ud til
enkelte arrangementer.
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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.
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På gensyn i
Spar Nord Østeraa

tættere på

rækker det ud over de 15 % af entreprisesummen, som vi allerede skal
stille som garanti over for bygherren
til dækning af eventuelle fejl og mangler. Hvis vi får en opgave til 20 mio.kr.,
skal vi altså stille en garanti på 3 mio.
kr, og den sidste del af den frigøres
først efter fem år. Hvis vi også skal
stille garantier for kædeansvar, bliver
det voldsomt kompliceret og økonomisk krævende.
De tunge garantier
-Selv en velkonsolideret virksomhed
med en fornuftig egenkapital stiller
allerede i dag garantier, der rækker
ud over egenkapitalen. I Toppenberg/
H.O.K stiller vi i dag garantier på 60
% af vor omsætning, og andre firmaer
har det måske endnu værre.
Finanstilsynet har pålagt bankerne at
betragte garantistillelse på linie med
et lån. Det gør både kassekredit og råderum mindre. Jeg kender kolleger, der
efter at have vundet en licitation, opgiver at gennemføre opgaven, fordi de
ikke kan opnå de nødvendige bankgarantier, fortæller Erik Toppenberg.
Passende entreprisestørrelser
Regionens udmelding om SMV-venlige
entreprisestørrelser hilses velkommen.
-For at vi små og mellemstore virksomheder overhovedet kan magte
opgaver i forbindelse med sygehusbyggeriet, er det nødvendigt, at de
enkelte entrepriser inden for vore
specialer ikke bliver for store. Også af
hensyn til garantisummen, for vi kan
jo ikke lægge hele vor omsætning i
én opgave og være bundet af den og
dens garantier.
Derfor glæder det mig, at regionen
melder ud om mindre entrepriser og
fagentrepriser. Det er min opfattelse,
at regionen får et både billigere og
mere fleksibelt projekt på den måde
og med mere præcis indflydelse på,
hvad den får for pengene, end hvis
den vælger totalentrepriser. Regionen
udfordring bliver så at styre de man-

ge entrepriser, men det bør der være
økonomisk plads til.
Konsortier i god tid
Erik Toppenberg ser også konsortiedannelser som en mulighed for, at
lokale virksomheder kan byde ind på
sygehusopgaverne. Men det er ikke
problemfrit.
-Et konsortium er en juridisk konstruktion efter mottoet ”Én for alle, alle for
én”, og både bygherre og banker skal
acceptere at flere garantier bliver lagt
sammen til én, som konsortiet så hefter for. Derfor tager det tid at etablere
et konsortium; at finde de rigtige at gøre det sammen med. Skal det være en
branchekollega, eller skal det være sammen med f.eks. en murer eller en maler? Det kan kun lade sig gøre, hvis bygherren i god tid melder ud om opgavens
indhold og omfang. Hvis det er for tæt
på licitationen, kan vi ikke nå det.
Hvis vi kan bevare – eller skabe – arbejdspladser i regionen, er det en god
ting, men Region Nordjylland kan og
skal ikke give os særbehandling blot
fordi, vi er lokale. Hele regionen har en
interesse i, at de ting, som sker her, er
til glæde for alle, og vi må ikke glemme, at et så stort og avanceret projekt

som NAU er med til at give de medvirkende firmaer ny viden og et boost til
den samlede viden i regionen.
Lærlingeansvaret
Toppenberg/H.O.K beskæftiger i øjeblikket godt 30 timelønnede medarbejdere, hvoraf de seks er lærlinge.
-Vi føler et ansvar over for de unge i
deres søgen efter en uddannelse, og
samtidig ved vi, at hvis vi ikke medvirker til at uddanne dem, kommer
vi til at mangle svende om ganske få
år, Seks lærlinges uddannelse kan vi
håndtere i forhold til de opgaver, vi
har, og vi giver dem hele den brede
uddannelse og har dem på kontrakt i
hele praktikforløbet.
Hos os er vi ikke i tvivl om, at vi overordnet set lever op til vort sociale ansvar, og eftersom udbudsformen også
bliver tilpasset vores størrelse, vil vi
satse stærkt på at få opgaver på sygehusbyggeriet. Mine kritiske holdninger til nogle af præmisserne er
lige så meget tænkt som inspiration
og oplæg til overvejelser hos Region
Nordjylland, som allerede har taget
markante skridt i den rigtige retning
i udmeldingerne om byggeriets gennemførelse, siger Erik Toppenberg.

Søg legater nu
Foreningens medlemmer kan allerede nu indstille emner til modtagelse
af foreningens legater 2014, målrettet nyuddannede lærlinge/elever.
Legatets størrelse er fra 5.000,00
kr. til 10.000 kr.
Tildelte legater uddeles i byrådssalen den 6. maj 2014, 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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Husk, at hver dag tæller. Så kom i gang med
pensionen og få indbetalt så meget du kan;
inden årsskiftet.

- det siger sig selv

Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

www.prinfoaalborg.dk · 98 18 98 99

Ring på telefon 33 93 86 00 og bestil et gratis
pensionstjek eller besøg os på www.pfs.dk

