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� Formanden har ordet
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� Bog om de gamle håndværk i nutidigt lys
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Frokost-Jazz
og Vinsmagning

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI
»Håndværkerhuset«
Kattesundet 20 · 9000 Aalborg
Telefon 98 12 00 02

Svend Aage Suhr

Frokost Jazz - New Orleans Four
18. september 2010
Aalborg Haandværkerforening
Pension For Selvstændige

Medlemslokalet var fyldt op med glade mennesker til de to
arrangementer, h.h.v. 18. september og 21. oktober. Det var
New Orleans Four som stod for den fornøjelige underholdning kombineret med en lækker buffet fra slagtermester
Stiller.

Der var også plads til en svingom til de glade toner og sang. Foreningens formand
havde tegnet en plakat i dagens anledning.
Ved vinsmagningen svingede det også,
det var blot vinglassene som fik en tur
efter opskænkning af ti udsøgte vine fra
Cotes du Rhone.
Vinmanden fra SuperBest i Skalborg, Erik
Hansen, stod for en seriøs gennemgang
af smagningen.
Der opstod en munter stemning kombineret med indtagelse af ost og brød.

Bestyrelse:
Formand Svend Aage Suhr
Næstformand Peter Kinly, tømrermester
Kasserer Allan Østergaard, skorstensfejermester
Jens Blauenfeldt, bogtrykker
Gert Spender-Andersen, direktør
Søren V. Nielsen, uddannelseschef
Anders Jørgensen, automekaniker
mester
Formand for repræsentantskabet
Frede Skrubbeltrang
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

Som lokalbank har vi meget at tilbyde
din virksomhed - ring og hør nærmere!
NØRRESUNDBY BANK · Vesterbro 79 · Tel. 98 70 59 00

Skorstensfejermester

Allan
Østergaard

# Pålæg og salater - dagens middag
# Smørrebrød og anretninger
# Alt i udskåret okse- og svinekød
Alt hjemmelavet

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

TLF 9810 3535 - www.delikates.dk
Østerbro 58

-

man-fre. Kl. 9.00 - 17.30

Revisionsfirmaet

Kom og få en god oplevelse...

Erling G. Jensen

Vi har løb 32 gange i 2010
- ring og hør nærmere...

Ansvarshavende:
fdm. for redaktionsudvalget,
Svend Aage Suhr
Annoncekonsulenter for 2011:
Svend Aage Suhr, tlf. 98 12 00 02
Jens Blauenfeldt, 98 11 59 03
Bladet sendes til medlemmer, Håndværksvirksomheder, Håndværkerorganisationer, mesterforeninger, laugsmedlemmer, offentlige myndigheder
m.v. i stor-Aalborg.

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

Skydebanevej 25 – 9000 Aalborg
Tlf. 96 30 37 00 – www.aav.dk

Erhvervslivets håndværkerfirma
Annonce 45 x 64 mm.indd 1
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Søren

A

S

03/02/10 12:55:1

TØMRER
SNEDKER • MURER
Aut. VVS INSTALLATØR

Mineralvej 21 A • 9220 Aalborg • Tlf: 98 12 20 43 • Fax: 98 11 78 66
Email: post@s-bernhard.dk
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Mod lysere tider
Selvfølgelig er det vemodigt, at
uret og havemøblerne er stillet tilbage, og den mørke tid sniger sig
ind på os med rusk og nedbør. Hos
nogle er det en anledning til at se
endnu mørkere på omgivelsernes
tilstand og hos andre til at glæde
sig over, at hver dag bringer os
mod lysere tider. Er glasset halvt
tomt eller halvt fyldt?
I Aalborg Haandværkerforening
har vi meget at glæde os over
– og til. Der er en stadig tilgang
af erhvervsmedlemmer, der har
fået øjnene op for en tværgående
interesseorganisation, som med
opbakning fra Håndværksrådet
varetager de små og mellemstore
virksomheders interesser i Aalborg
kommune. Uundgåeligt møder vi
også medlemmer, der siger: ”Hvorfor gør I ikke noget ved det?”. Der
kan være to svar: ”Det har vi gjort
noget ved” eller ”Hvis du virkelig
oplever det som et problem, skal
du sige til. Så gør vi noget ved
det”. Vi kan mere, end vi bliver
brugt til.
Nogle eksempler: Aalborg Haandværkerforening har været i dialog
med den ansvarlige rådmand om
afgifterne på affaldsdeponering
og har måske en smule af æren
for, at Aalborg på det område er
sluppet billigt: 5.720 kr. for virksomheder med 2-10 medarbejdere
mod et landsgennemsnit på 7.240
kr. og en rekord på 15.598. Det
er ikke ensbetydende med, at vi
synes, ordningen er en god idé.
Sammen med Håndværksrådet
arbejder håndværkerforeningen
fortsat for en tilpasning eller afskaffelse af loven.

Vi var også medvirkende til at
synliggøre kommunens positive
håndtering af parkeringen af
håndværkerbiler i midtbyen og til
at få lagt alle kommunens udbud ud på hjemmesiden. Med de
mange kommunale projekter i de
kommende måneder er der god
grund til at holde øje med udbuddene. Det kan gøres på håndværkerforeningens hjemmeside, og
vi er også til rådighed, hvis flere
mindre virksomheder ønsker at gå
i samarbejde om en større opgave.
Jamen, Nordjylland og Aalborg er
dømt ”udkantsområde”, en del af
den rådne banan. Den geografiske placering kan vi ikke ændre
på, men vi kan bruge den som en
positiv udfordring:
* I september blev Aalborg kåret
som ”Danmarks mest servicevenlige handelsby” og blev nummer to
i kampen om at være ”Danmarks
bedste handelsby”
* De unge fra andre dele af landet flytter gerne til Nordjyllands
videregående uddannelsesinstitutioner. Ved studiestart i 2009 kom
1.600 af de 4.900 ny studerende
fra adresser uden for Nordjylland
* En rapport fra Danmarks Regioner, 2009, viser, at Nordjylland
ligger øverst blandt de fem regioner, når det gælder investeringer
i projekter, som skal hjælpe små
og mellemstore virksomheder med
vækstpotentiale og et ønske om at
gå forrest og prøve noget nyt. Det
er Vækstforum, der formidler den
målrettede hjælp til selvhjælp –
Vækstforum, hvor Aalborg Haand-

værkerforening også er repræsenteret.
Aalborg Haandværkerforening har
været aktiv i kampagnen for at
skaffe flere praktikpladser og glæder sig over, at præmie og bonus
for etableringen af en ny uddannelsesaftale fra den 15. november
er forhøjet fra 50.000 til 70.000
kr.
Den 17. maj 2011 har vi igen legatfest for at hylde dygtige, unge
håndværkere. Som det fremgår
af artiklen inde i bladet, har vi
ændret kriterierne for modtagelse
af Aalborg Haandværkerforenings
legater og nyindstiftede medaljer.
Hvor det hidtil har været Aalborg
tekniske Skole/Tech College Aalborg, der har indstillet legatmodtagerne, bliver det nu mestrene.
Vel at mærke de mestre, som er
medlemmer af Aalborg Haandværkerforening – som enkeltmedlemmer eller som medlem af et laug
eller en mesterforening, der er
medlem af håndværkerforeningen.
De ny kriterier er endnu et eksempel på, at Aalborg Haandværkerforening er til for medlemmerne,
og at vi i vore initiativer ønsker at
profilere dem og deres fag.

Svend Aage Suhr
Formand for
Aalborg Haandværkerforening
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AALBORG
GULVSERVICE

Tømrermester
Peter Kinly
Løgstørvej 15
9240 Nibe
Tlf. 98 35 72 00
Mobil 21 42 26 47

APS

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

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB
VVS-installatør Lars Vase
Lindholmsvej 132, 9400 Nørresundby
Frisørmester Vibeke Carøe
Svalegaardsvej 70, 9000 Aalborg
Malermester Evald Sørensen
Leandervej 12, 9000 Aalborg
Smedeoldermand Svend Erik Christensen,
Bellisvej 5, 9240 Nibe
Tømrer og murer oldermand Ib Kjeldsen
Soldugvej 8, Søttrup, 9600 Aars
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
Leif Jørgensen
Nysøparken 35, 9400 Nørresundby
Preben Johansen
Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby
Poul R. Jensen
Lyngholmsvej 25, 9200 Aalborg SV
Poul Eriksen
Hüttel Sørensensvej 129, 9310 Vodskov
Charles Brandborg
Th. Olesen Løkkens Vej 10, 9200 Aalborg SV
Bent Melholt Andersen
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg
Henning Raunholt
Klosterjorden 2, 9000 Aalborg
Svend-Ove Sørensen
Pærevangen 12, 9000 Aalborg
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GVU

Grundlæggende
VoksenUddannelse

Bliv faglært uden at gå i lære!
Hvad er GVU?

GVU er en måde at få en uddannelse på, som tager kortere tid end normalt.
På de forskellige colleger i Aalborg kan du uddanne dig til næsten alt lige fra
bager til smed. Vi har flere end 75 forskellige uddannelser som du kan vælge
imellem. Der er 9 forskellige colleger med hvert sit fagområde.
Du skal være mindst 25 år og have 2 års relavant erhvervserfaring.
Du skal ikke have en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.
Du skal altså ikke være lærling...

Sådan melder du dig ind

Du henvender dig til colleget for dit fagområde. Her får du rådgivning hos en
uddannelses- og erhvervsvejleder.

Læs mere om GVU på:
www.agricollege.dk
www.autocollege.dk
www.construction-college.dk

www.dental-college.dk
www.foodcollege.dk
www.mediacollege.dk

www.metalcollege.dk
www.swcollege.dk
www.technology-college.dk
Øster Uttrup Vej 1
9000 Aalborg
Telefon 7250 1000
www.techcollege.dk

�  Af Poul Krabbe

Kirsten og Poul Bobach, fuldt aktive og med styr på generationsskiftet

Her er alderen
 også en kvalitet
Den 2. november i fjor overrakte
beskæftigelsesminister Inger Støyberg
”Senior Praksis Prisen 2009” til Poul
Bobach og hans virksomhed BOBACH
Smedeværksted som belønning for
ekstraordinær indsats for at fastholde
og tiltrække seniormedarbejdere. I
august besøgte ministeren virksomheden på Rørdalsvej for ved selvsyn
at opleve den arbejdsplads og de
mennesker, som tænker mere i kvalitet end alder. I aviser, radio og TV er
Aalborg-virksomheden blevet omtalt
- Al omtale er vel en form for reklame,
men jeg tror ikke, vi sælger flere stålkonstruktioner af den grund. For os

ligger betydningen i skulderklappet:
at nogen synes, det vi gør, kan være
til inspiration for andre, siger Poul
Bobach.
Da prisen blev uddelt, havde BOBACH
Smedeværksted fire medarbejdere
over 60 år. Siden da har de valgt at
forlade arbejdsmarkedet. De tre af
dem var 68, da de stoppede, så nu
har smede- og ingeniørvirksomheden
i Aalborg Øst kun en enkelt medarbejder over 60 år – ud over firmaets
indehaver, smedemesterPoul Bobach.
- Vi har ingen fast, nedskrevet seniorpolitik. Den skabes af situationen. Vi

havde på et tidspunkt nogle, der passerede de 60, og så tog vi en snak om
det. Vi ville gerne beholde dem. Det
er dygtig og stabil arbejdskraft, som
kan give viden og erfaringer videre til
de yngre. Løsningen har været nedsat
timetal. Nogle har valgt udelukkende
at arbejde om formiddagen, andre at
have en tredages uge.
Forberedt
generationsskifte
I dag er Poul Bobach 63 og arbejder ligesom sin kone, Kirsten, på fuld kraft

- fortsættes side 7....
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PALLE MØRCH ApS

98 12 86 66
 Varmeregnskaber
 Koldtvandsregnskaber
 Varme- og varmtvandsmålere
 Brugsvandsmålere
 Energimålere
 Servicering af alle målertyper
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»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg
Fax 98 12 85 28 · E-mail: info@98128666.dk · www.pallemørch.dk

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

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
AKTIVITETSKALENDER
2010 - 2011
� 1 6. december kl. 16.30-20.00
Bestyrelsesmøde
� 1 8. januar kl. 18.00
Bestyrelsesseminar
� 2
 7. januar kl. 16.30-17.30
Bestyrelsesmøde
� 2
 7. januar kl. 17.30- 21.30
Oldermands og formandsmøde
� 1 0. februar kl. 18.00
Medlemsarrangement på Søgaards
Bryghus
� 2
 4. februar kl. 16.30- 18.30
Bestyrelsesmøde
� 2
 . marts kl. 16.30
Fælles bestyrelsesmøde
Tømrer- og Murerlauget
� 2
 4. marts kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde

Når det drejer sig om

Grafisk Produktion
er vi klar til samarbejde

� 1 4. april kl. 18.00
Medlemsarrangement. Sted senere
� 2
 8. april kl. 16.00-17.00
Bestyrelsesmøde
� 2
 8. april kl. 17.00-18.00
Repræsentantskabsmøde
� 2
 8. april kl. 19.00
Generalforsamling
� 1 7. maj kl. 19.00
Legatuddeling i Byrådssalen
� 2
 6. maj kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde
� 3
 0. juni kl. 16.30-18.30
Bestyrelsesmøde
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i virksomheden. Et glidende generationsskifte er forberedt. Datteren, Helle
Bobach, er uddannet som civilingeniør
i byggeledelse på Aalborg Universitet
og har det seneste halvandet år været
i virksomheden.
- Helle vil gerne overtage virksomheden, og så kan vi gamle hjælpe til et
stykke tid. Hvis vi føler, vi begynder at
gå i vejen, så tager Kirsten og jeg hinanden i hånden og går stille og roligt
ud ad døren, siger Poul Bobach.
Helle Bobach bliver så tredje generation i virksomheden. Poul Bobach
blev i januar 1973 kompagnon med sin
far, Arthur Bobach, der i 1945 overtog
smedeværkstedet efter sin læremester, Kaj Jacobsen.
Kaj Jacobsen havde i 1918 overtaget
værkstedet i Helgolandsgade 6 efter
sin far, Laurits, der i 1897 sammen
med en bror etablerede smedeværkstedet i baggården og til en start beskæftigede sig med skoning af heste
og påsætning af jernbånd på vognhjul.
Det var således et 100 års jubilæum,
da Poul Bobach i 1997 flyttede virksomheden til Østhavnen.
Poul Bobach har været en flittig organisationsmand. Som formand for Smede- og Maskinvirksomheder i Danmark
frem til 2007 og i hovedbestyrelsen
for DI og Dansk Arbejdsgiverforening
frem til 1. oktober i år. I dag ”nøjes”
han med at være i bestyrelsen for DI
Aalborg og medlem af både det lokale
uddannelsesudvalg og den landsdækkende uddannelsesgruppe for smede
og svejsere.

Første og anden smedegeneration Bobach. Poul var i lære hos sin far, Arthur

7

Den nødvendige
Organisering og gennemførelse af bestyrelsesog foreningsarbejdet i Aalborg Haandværkerforening,
med udgangspunkt
medlemmernes/virksomhedernes
Organisering
og gennemførelse
af bestyrelses- og foreningsarbejdet
”livscyklus”

i Aalborg Haandværkerforening, med udgangspunkt
i medlemmernes/virksomhedernes
”livscyklus”
Foreningsarbejdet i en HIF (Håndværker og Industriforening)
kan udtrykkes via en livscyklus
for indsatsområder, med udgangspunkt i medlemmernes behov, som vist i det efterfølgende.

Samfundets fødekilde:
Dette giver en fornuftig indsigt i de
Foreningsarbejdet i en HåndværDette
giver
en
fornuftig
indsigt
i
de
opgaver
en
aktiv
forening
udfører
for sine medlemmer.
Foreningen
skal medvirker til, at
opgaver en aktiv forening udfører
kerforening kan udtrykkes via en
unge uddannelsessøgende får
formodel
sine medlemmer.
Deti er
samtidig bestyrelse.
livscyklusDet
for indsatsområder,
er samtidig en med
motiverende
for arbejdet
foreningens
opmærksomhed og viden om eren motiverende model for arbejdet i
udgangspunkt i medlemmernes behvervsuddannelserne og de mange
foreningens bestyrelse.
hov, som vist i det efterfølgende.

S
PF
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�  Af Svend Aage Suhr

livscyklus
muligheder, der er efter afsluttet
uddannelse, både som håndværkersvend og som selvstændig mester.
Dette sker via samarbejde med
folkeskolen, erhvervsskolerne, erhvervsråd, samt ved gennemførelse
af legatuddelinger, medaljefester og
presseomtale.
Denne fase er yderst vigtig for at
sikre fremtidig kvalificeret arbejdskraft i Danmark.
Samtidig ser Aalborg Haandværkerforening det som en af sine væsentlige opgaver at rådgive iværksættere
og andre, der ønsker at etablere
egen virksomhed. Vi vil endvidere
motivere og rådgive medlemmerne
om muligheder for innovation i eksisterende virksomhed.
Daglig drift:
Rummer alt arbejde som følge af
den enkelte forenings strategi,

målsætning og indsatsområder med
formålet at opfylde medlemmernes
behov og ønsker. Bestyrelsen bør
dog udvælge 3-4 mærkesager som
skal bearbejdes seriøst. Brug Håndværksrådet som sparringspartner.
Omfanget er naturligvis afhængig af
foreningens plads i lokalsamfundet.
Den sociale del skal også tilgodeses,
både for de unge, virksomhederne
samt foreningens kulturmedlemmer.
De bløde værdier er vigtige at pleje.
Vær i øvrigt altid opmærksom på
begivenheder i lokalsamfundet, som
kan være løftestang for nye initiativer i foreningen. En opgave for alle
bestyrelsesmedlemmer.
Konstant medlemshvervning.
Ejerskifte/udfasning:
Foreningen skal også spille en rolle
når medlemmerne skal afslutte et
aktivt liv som selvstændig. Her skal

vi motivere og vejlede medlemmerne
til i god tid at planlægge processen.
Der skal igangsættes et ejerskifteprojekt, som kan tage fra fem til ti
år. Her har vi stor støtte og erfaring i
Håndværksrådet.
Via ASE og PFS kan foreningen formidle den fulde rådgivning og støtte
til medlemmerne for et fornuftigt liv
som pensionist.
Sørg for at medlemmerne fortsætter
medlemskab af foreningen, evt. som
”kulturmedlem” som kan rumme
både sociale og faglige oplevelser.
Information og kommunikation:
For at opnå det fulde udbytte af
bestyrelsens arbejde er det absolut
nødvendigt at organisere og sikre
information og kommunikation til
medlemmerne og omverdenen. Brug
foreningens medlemsblad og hjemmeside, samt de lokale medier og
Håndværksrådet.
Mærkesager 2010-2011
- Kommunens udbudspolitik
- Kommunikation
- Uddannelse
- Innovation og iværksætteri
Svend Aage Suhr

Endelig en gæstelærer
I efteråret 2008 sammensatte Aalborg Haandværkerforening et gæstelærerkorps på 25 håndværksmestre fra
17 forskellige fag. Det skete som en udløber af Aalborg
Erhvervsråds idékatalog for ”Øget samspil mellem folkeskole og erhvervsliv”. UU-Aalborg skulle varetage administrationen af ordningen, og Aalborg Kommunes skoleafdeling skulle gennemføre markedsføringen af ordningen
ude på folkeskolerne.
Som det er fremgået af tidligere artikler her i bladet, er gæstelærerne ikke ligefrem blevet overbebyrdet. Der kom faktisk til at gå to år, inden den første invitation dukkede op.

I oktober kontaktede Aalborg Haandværkerforening igen
skole- og kulturforvaltningen, som efterfølgende kontaktede alle skolelederne med opfordring til at benytte
tilbuddet.
I skrivende stund har den fornyede henvendelse givet ét
resultat: Hals skole har henvendt sig for at få en gæstelærer i to timer, og ønsket var en tømrer. Valget er faldet
på Aalborg Tømrer- og Murerlaugs viceoldermand, Jens
Peter Nielsen, som i december besøger Hals skole.
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�  Af Poul Krabbe

Bog om de gamle
håndværk i nutidigt lys
”De gamle håndværk er i fare for
at uddø, hvis de da ikke allerede er
døde”. Påstanden dukker jævnligt
op, men den rummer ikke den fulde
sandhed: At behovet for traditionsrige, håndværksmæssige kompetencer
bevæger sig i bølger, og at der inden
for de fleste håndværk altid er nogle
”fortidige” specialister, der med glæde
genoptager deres aktivitet, når muligheden byder sig.

snirklede butiksskilte. Murere, der kaster sig over traditionelt stukarbejde
eller opbygger hvælv og buer efter
gamle skabeloner. Urmagere, der kan
restaurere bornholmere, tømrere, der
kan sammentappe tagkonstruktioner
efter århundredgamle modeller, tækkemænd, som kan lægge ny stråtag,
og møbelpolstrere (tidligere: tapetserere) holder liv i en ny generations
arvestykker.

Der er smede, som med forhammer
bearbejder glødende jern fra essen til

Sådan lyder nogle af de overvejelser,
journalisten og komponisten Evant-

hore Vestergaard har gjort sig som
forberedelse til et bogværk, der skal
udgives på Forlaget Nordkaft, og en
række TV udsendelser med arbejdstitlen ”Håndens Værk”. Han har tidligere
udgivet ”Indtryk – Udtryk” med 24
kunstnerportrætter og ”UNIKA –
kunsthåndværkere i Nordjylland”, og i
begge tilfælde blev det skrevne fulgt
op med serier i TV2/Nord.
Fokus på mennesker
- Jeg tænker ”Håndens Værk” som en
historisk sag, der skal skrives i nutid
og med fokus på de mennesker, der
mestrer håndværket og fører traditionerne videre. Omkring hvert eneste
håndværk er der et stykke kulturhistorie, men de fleste mennesker i dag vil
hellere høre og se, hvordan tingene
bliver til, og hvilke tanker og holdninger, der ligger bag, mener Evanthore
Vestergaard.
På nuværende tidspunkt er forfatteren i gang med at researche.
Bogen kommer til at rumme mindst
20 håndværkerportrætter, og hvert
af dem følges af en liste over ord og
begreber, der er specielt for netop det
håndværk.
TV2/Nord har tilkendegivet, at stationen efter positive erfaringer med de
to tidligere serier, Evanthore Vestergaard har produceret, er positiv
overfor at indgå¨samarbejde også om
produktion af en tv-serie om de gamle
håndværk.

Evanthore Vestergaard har bl.a. skrevet en bog om nordjyske kunsthåndværkere, og nogle af
portrætterne blev til en serie i TV2/Nord. Her keramikeren Rikke Precht og forfatteren

(Foto: Bruno Stagsted)
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- Jo mere, jeg graver mig ned i emnet, desto mere nutidsrelevant bliver
det, fordi der er så mange spændende mennesker, som med indsigt
og begejstring fortæller om deres

håndværk. Her i den indledende fase
henter jeg bl.a. råd og inspiration i
Aalborg Haandværkerforening, og
alene den kendsgerning, at Aalborg
har Haandværkerhuset med arbejdende værksteder bekræfter, at de gamle
teknikker lever i bedste velgående.
Ikke som et museumsstykke, men som
en efterspurgt, nutidig aktivitet, og
jeg er ikke i tvivl om, at jeg kan finde
alle de medvirkende håndværkere her
i nordjylland.

Aalborg
Haandværkerforening
ønsker alle en
glædelig jul
samt
et godt nytår...
Og svaret blæser i vinden
Siden 1993 har Haandværkerhuset i Kattesundet været prydet af en meget
speciel vindfløj. Den er tegnet af arkitekt Svend-Aage Jakobsen, og blandt
elementerne er en række noder i et rundet kobberbånd. Arbejdet er –
naturligvis – udført på kobberværkstedet i Haandværkerhuset. Noderne er
kopieret fra en håndskrevet komposition af Evanthore Vestergaard.
- Min drøm var, at vindfløjen skulle udsende helt enkel elektronisk musik;
computerstyret og aktiveret af vindens skiftende retninger. Det blev aldrig
til noget, men noderne er der stadig, skønt de kan være svære at få øje på
fra gadeplanet, fortæller Evanthore Vestergaard.
Rent faktisk har komponisten på klaver indspillet det stykke musik, der
skulle blæse i vinden. Det skete i 1993, da den konservatorieuddannede
Evanthore Vestergaard var programmedarbejder på Danmarks Radio i Aalborg. Musikken varer 12 sekunder, har titlen ”Kolon” og blev anvendt som
kending til skuespillerne Nis Bank-Mikkelsens og Lone Hertz’ radiooplæsning af den ny bibeloversættelse i 1993.
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�  Af Poul Krabbe

Maria
tænker
grønt
Når man skal gøre noget nyt,
skal man gøre det helhjertet –
eller lade være. Med den indstilling har frisørmester Maria
Sørensen åbnet en ny salon, der
er blevet certificeret af Energitjenesten som ”Grøn Salon”. På
landsplan har 27 frisørsaloner
certifikatet. I Jylland kun i Kolding, Århus, Randers og siden 1.
maj Aalborg.

økologiske produkter ikke umiddelbart
til stede. Jeg begyndte at sætte mig
ind i mulighederne og afsøgte markedet. Da jeg fandt de 215 m2 butik på
hjørnet af Jyllandsgade og Aagade, var
tiden inde, fortæller Maria Sørensen.

Jeg har åbnet ”Maria S Grün”, fordi
grøn tænkning er interessant. I min
dagligdag er jeg ikke fanatisk med
økologiske produkter. Fornuften skal
være med, og hvis prisen og kvaliteten
ellers er i orden, køber jeg gerne økologisk. Det blev også forudsætningen
for at åbne den ny salon og at få den
certificeret. Jeg ser en forretningsmulighed i den, og hos os er det økologiske ikke dyrere. Modsat fødevarer.

Maria Sørensen er udlært hos Hanne
Molge på Boulevarden i Aalborg i maj
1996, og frem til september 2006, da
hun åbnede ”Maria S” i Vingårdsgade
13, arbejdede hun bl.a. i fem år på
Salon Brix i Bispensgade. I dag har hun
12 ansatte på de to saloner.

Da ”Grün” åbnede, var det med en udlært frisør og en elev. I dag er der to
af hver slags, og forretningen går over
forventning. Det er mest ny kunder,
men der er også nogle, som er flyttet
med fra Vingårdsgade for fortsat at
blive betjent af deres ”faste” frisør.

- Der gik ikke så længe efter åbningen
i Vingårdsgade, før jeg begyndte at
tænke på en udvidelse. Men tanken
gik ikke i retningen af økologi. I Vingårdsgade er vi meget bevidste om,
hvilke hårplejeprodukter, vi anvender,
men da jeg i 2007 begyndte for alvor
at tænke ”grønt”, var udbuddet af

Frisørerne er 20
år efter malerne
-Enhver frisørsalon kan skilte med
at være ”grøn”, ”miljøbevidst” eller
”økologisk”. Betegnelserne er ikke
beskyttede, og dybest set er frisørbranchen på det område 20 år efter
malerbranchen. Derfor var det vigtigt
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Maria Sørensen
er i sin egen dagligdag
ikke fanatisk med økologiske produkter,
men på hendes salon Grün
er der ikke andre muligheder.

for mig, at vi fik den officielle certificering fra Energitjenesten, og i kraft
af, at vi alligevel indrettede en helt ny
salon, kunne vi fra starten arbejde på
at opfylde de strenge certifikatkrav,
siger Maria Sørensen.
For at få lov at skilte med ”Grøn
Salon” skal salonen opfylde seks
obligatoriske krav omkring kemi, og
til en start gennemgår en konsulent
fra Energitjenesten salonens miljø- og
energiforhold. Efter certificeringen er
der et årligt kontrolbesøg med fastsættelse af forbedringsmuligheder.
At afblegning af hår kun må foretages
i striber eller så blegemidlet ikke kommer i kontakt med hårbunden, lyder
indlysende. Men certifikatkravene
omfatter også alle de ting, som ikke
har direkte med frisørhåndværket at
gøre. Den kaffe, the eller chokolade,
kunderne bliver tilbudt, skal være
økologisk. Rengøringsmidler skal selvfølgelig leve op til kravene – ligesom
cykelparkeringen til de ansatte.

Frisørerne skal også
passe på sig selv
- Vi har deltaget i rigtigt mange kurser. Man kan ikke bare gøre, som man
plejer. Der er hele tiden noget nyt at
lære og at vænne sig til, men set fra

et håndværksmæssigt synspunkt er
de økologiske produkter mindst lige så
velfungerende som de traditionelle.
Der er en voksende bevidsthed omkring økologi, og mange kvinder er
opmærksomme på, at der er produkter, der ikke er så gode for dem, hvis
de er gravide – eller ønsker at blive
det. Det er interessant, at jordmødre
fraråder hårfarver, men ikke nævner,
at også frisørerne skal passe på sig
selv. I tidens løb er der mange, der har
forladt frisørfaget, fordi de var allergiske over for nogle af de midler, der
bliver brugt. Den del har jeg altid haft
i mine tanker.
Lige nu er ”Maria S Grün” den eneste
salon nord for Randers med certificeringen ”Grøn Salon”, men Maria
Sørensen håber på konkurrence:
- Jeg håber, flere følger efter, så der
generelt bliver en øget efterspørgsel
– og dermed også et øget, økologisk
fokus fra producenterne af hårplejemidlerne.
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Tag medansvar for
praktikpladserne
I slutningen af september udsendte
Aalborg Haandværkerforening en
smuk brochure med overskriften ”Tag
MEDANSVAR for de unges uddannelse
og fagenes fremtid”. Projektet var

støttet af Det Obelske Familiefond
og Aalborgs Erhvervsråd. Brochuren
udkom i 700 eksemplarer, som foreningen har distribueret med post til
vore håndværkermedlemmer og ellers
placeret relevante steder. Tech College
Aalborg var så begejstret for initiativet, at skolen har bestilt ekstra eksemplarer.

Tag
medans
var
for de ung
es
uddannelse
og fagenes
fremtid

Da brochuren blev udsendt, manglede
der på landsplan ca. 7.000 praktikpladser. Hvis blot hver tiende af de
virksomheder, der er godkendte til at
have elever, indgår én ekstra uddannelsesaftale, ville problemet være
løst.
For Aalborg Haandværkerforening er
det en selvfølge at tage medansvar i den situation. Det er en del
af vores formålsparagraf: ”at støtte
den håndværksmæssige uddannelse og
anerkende vel aflagte
prøver”. Foreningen
bakker op omkring
praktikplads-rekrutteringen – og opfordrer
håndværksmestrene
til det samme. For de
unges skyld og for at
værne om de håndværkskulturelle værdier.
I brochuren medvirker
fem mestre sammen med
nogle af deres elever og
fortæller om oplevelsen og
nødvendigheden af at have
de unge i praktik. De fem
virksomheder er:
Værksted 1, Aalborg Tømrer
& Snedker, El-installatørfirmaet Erik Fals, Frisørmester
Lassen og Eriksen og Simonsen & Wendt.
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Beskæftigelsesregion Nordjylland
medvirkede med statistisk materiale.
Inden for de fem fag, som er repræsenteret i brochuren, har beskæftigelsesregionen regnet på fremtidsudsigterne. Hvor mange uddannede
kan der i Region Nordjylland komme
til at mangle inden for hvert af fagene
om 13 år, hvis udbud og efterspørgsel
holdes på 2009 niveau.

Tallene er truende:
Mekanikere: 1.652
Tømrere: 816
Elektrikere: 486
Frisører: 237
Murere: 512
Og som Beskæftigelsesregion Nordjylland tilføjer: Længe inden da vil manglen inden for det enkelte fag gradvist
vokse.

Den 15. november trådte en ny lov i
kraft. Som en ekstraordinær foranstaltning er der nu mulighed for at få
op til 70.000 kr. i bonus og præmie ved
indgåelse af en uddannelsesaftale.
Spørgsmål om de ny muligheder
besvares gerne af Håndværksrådets
uddannelsespolitiske medarbejder,
Heike Hoffmann, der kan kontaktes
på hoffmann@hvr.dk

Aalborg Tømrer- og Murerlaug
TORSKEGILDE OG KEGLESPIL

LYnge Jacobsen, Aab, havde fundet storformen og holdt et blændende foredrag.

Mange af Aalborgs håndværkere mødtes til det årlige
torskegilde med efterfølgende keglespil.

Nu har snedkerne også
”fået lov at være med”

Forinden havde Lynge Jacobsen Aab holdt et blændende
godt foredrag om glæder og sorger i Aab.

BESØG PÅ AMBERCOM A/S, STØVRING
Den 10 november var Aalborg Tømrer-og Murerlaug inviteret til virksomhedsbesøg på betonelementfabrikken Ambercom A/S Støvring.
Indehaveren direktør Torben Enggaard gav en meget fin rundvisning
og fortalte os om den store virksomhed der på dagen havde rekord
produktion.
Betonelementfabrikken er den mest
moderne i Danmark.

Ambercom A/S, Støvring

Det var en meget stor oplevelse for
Laugsmedlemmerne.

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

Restaurant

ORKIDEEN

RENGØRING · KANTINEDRIFT · FACILITY SERVICE

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

Tlf. 98 15 89 68

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

Aalborg Tømrerog Murerlaug
AKTIVITETSKALENDER
� 1 3. april 2011
Generalforsamling
� I maj måned 2011
Seniortræf i Århus
� 1 2. august 2011
Sommerudflugt
� 1 . september 2011
Laugs golf
� 2
 8. oktober 2011
Torskegilde
� 1 4. december 2011
Julefrokost

BL AD NR. 4 2010

Gasværksvej 26 A · 72 22 88 88
LANDSDÆKKENDE
www.ida-service.dk

Mineralvej 10 -16 . 9220 Aalborg Øst
Tlf. 9631 3244 . Fax 9631 3299 . www.optimera.dk

ANTON LASSENS
EFTF. A/S
MALERFIRMA

Håndværkervej 9 · Postbox 29 · 9100 Aalborg · Tlf. 98 12 00 99 · Fax 98 10 34 12

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

Skift til en fri
a-kasse, der kan
sit håndværk!

ASE er for dig, som vil have en a-kasse, der er fri for politik, fri
for religion – og fri for høje priser. ASE sikrer dig op til
16.293 kr./md. før skat, hvis du bliver arbejdsløs.
I Nordjylland hjælper Jannie Ringgaard med individuel rådgivning om netop din situation. Har du f.eks. både lønarbejde og
eget firma, kan du være omfattet af helt særlige regler.
Ring 7013 7013 eller meld dig ind direkte på ase.dk.
Vi klarer alt det praktiske, hvis du vil skifte til os.

Uafhængighed betaler sig
www.ase.dk . tlf. 7013 7013

ASE - din erfarne a-kass

e partner

Nyt om legater
fra Aalborg Haandværkerforening
Nu er det tid for indstilling
af legatmodtagere
Aalborg Haandværkerforening uddeler
årligt legater for 50.000 kr. til nyudlærte håndværkere. Fra i år ændres
proceduren for indstilling til de ca. 10
legatmodtagere.
Kriterier og indstilling
for modtagelse af
Aalborg Haandværkerforenings
legat og medalje er følgende:
1.	Den nyudlærte svend skal ved
svendeprøven inden for det seneste år have ydet en præsentation,
der i henhold til den for faget

hørende bedømmelsesplan kan
belønnes med Haandværkerforeningens legat og medalje.
2.	Svenden skal være udlært af et lærested, der er medlem af Aalborg
Haandværkerforening, enten som
enkeltmedlem, eller som medlem
af et laug eller mesterforening
der er medlem af Haandværkerforeningen. Lærestedet skal have
adresse i Aalborg Kommune, (Aalborg, Hals, Nibe og Sejlflod).

3.	Indstilling foretages af læremesteren og bilægges kopi af svendebrev
eller eksamenspapirer. Endvidere
fyldestgørende begrundelse.
Indstilling indsendes til foreningens
sekretariat Kattesundet 20, 9000 Aalborg, senest den 15. februar 2011.
Indstillingsskema findes
på foreningens hjemmeside:
www.aalborg-hvf.dk
under afsnittet legater. Skemaet kan
udfyldes og indsendes elektronisk, eller printes ud og indsendes med post.
Foreningens bestyrelse udpeger legatmodtagerne. Der afholdes legatuddeling tirsdag den 17. maj 2011, kl. 19.00
i byrådssalen.
Der er ikke ændret procedure vedr.
indstilling af de øvrige legater der uddeles samme dag.
Bestyrelsen
Aalborg Haandværkerforening

MEDLEMSARRANGEMENT
Tid: Torsdag den 10. februar 2011 kl. 18.00   
Sted: Søgaards Bryghus, C.W.Obels Plads 1 A, Aalborg

Besøg på Søgaards Bryghus
Rundvisning i bryggeriet inkl. 3x20 cl. Øl
Efterfølgende spisning i Restauranten, hvor der
serveres dansk kødkvæg fra Kildegaarden med
garniture, sauce og kartofler.
Medlemspris pr. deltager, 150,00 kr.
Drikkevarer for egen regning.
Tilmelding: Kontoret tirsdag-torsdag
kl. 09.00-12.00 på telefon 98120002,
eller på e-mail aalborg-hvf@aalborg-hvf.dk
- senest 3. februar 2011

Venlig hilsen bestyrelsen
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Ta’ mig for
pengenes skyld ®
Keld Jakobsen, kundechef - erhverv
Telefon 96 30 26 70 - kec@sparnord.dk

På gensyn i Spar Nord Aalborg
Østeraa 12
9000 Aalborg
www.sparnord.dk/aalborg

HUSK

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

Der kan søges
VEU-godtgørelse
på kr. 752,- pr. dag
efter gældende
regler

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

NYT SAMARBEJDE:
Få tid til det
væsentlige –
og lad os
klare de
administrative
opgaver.
Huset Venture Nordjylland er en lille
nordjysk virksomhed, som har specialiseret sig i at udføre økonomi- og
regnskabsopgaver for mindre og mellemstore virksomheder.
Vi tilbyder at overtage det daglige bogholderi, debitor- og kreditorstyring,
momsopgørelser, periode- og årsregnskaber, løn m.m. alt efter jeres ønsker
og behov.
Huset Venture er en virksomhed, der
tager begrebet ”det rummelige arbejdsmarked” alvorligt. Vi skaber beskæftigelse for fagligt kompetente
medarbejdere med nedsat funktionsevne, og et eventuelt overskud geninvesteres i virksomheden.
Ved at samarbejde med os, bidrager I til
at skabe beskæftigelse for mennesker,
som ofte kommer bagest i ledighedskøen. Samtidig løses opgaverne på en
professionel og kompetent måde - selvfølgelig til en konkurrencedygtig pris.
Vi foretager meget gerne en analyse af
jeres regnskabsmæssige opgaver, med
henblik på at sende et uforpligtende
tilbud.
Se nærmere på www.hv-nord.dk
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MÅLRETTEDE KURSER
- for dig og dine ansatte
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.

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

Sprog
Styrk dine sproglige kompetencer med
et kursus, der er tilpasset dit niveau og
arbejdsområde.

Ledelse
Vejen til god ledelse går via uddannelse.
Med en lederuddannelse styrker du både
din faglige og personlige udvikling.

Læs mere om kurserne
på www.ahkurser.dk eller

kontakt os på tlf. 9936 4740

Eksempler på kurser:
- IT-kompetencer 1. del
- Officepakken
- Fra idé til tryk med CS4
- It-supporter / superbruger
Eksempler på kurser:
- Grundlæggende regnskab
- Budgettering
- Årsregnskab
- Navision C5
Eksempler på kurser:
- Engelsk
- Tysk
- Andre sprog - ring gerne!

Lederuddannelser:
- Grundlæggende lederuddannelse
- Projektlederuddannelse
- Økonomi for ledere

Aalborg Handelsskole

�  Af Marianne Wilhjelm, juridisk konsulent, a-kassen ASE

Hvad skete der
med dagpengene?
Før sommerferien indgik regeringen
og Dansk Folkeparti den såkaldte
”Aftale om genopretning af dansk
økonomi”. Med i aftalen var der bl.a.
ændringer af reglerne om dagpenge
samt ændring i reglerne for udbetaling
af VEU.
Det er sjældent, at reglerne for dagpenge bliver ændret, så når det sker,
går det sjældent stille af. Således
var aviserne før sommerferien fyldt
med nyheder omkring ændringerne,
men hvad er i virkeligheden op og
ned på det hele? ASE giver dig her et
overblik over de vigtigste ændringer.
Ændringer, der er vigtige, uanset om
du driver din egen virksomhed eller er
ansat som lønmodtager.
Perioden med dagpenge
halveres
Den vigtigste nyhed er, at den periode, du kan få dagpenge i, er blevet
halveret med virkning fra den 1. juli
2010.
Efter de tidligere regler kunne du få
dagpenge i sammenlagt 4 år inden for
6 år, når du var ledig.
Nu er dagpengeperioden halveret, så
ledige kun har ret til sammenlagt 2 års
dagpenge inden for 3 år.
Var du allerede på dagpenge inden
den 1. juli 2010
Var du på dagpenge inden den 1. juli
2010, bevarer du som udgangspunkt
din hidtidige ret til dagpenge. Dog kan
du højst få dagpenge i sammenlagt 2
år regnet fra den 1. juli 2010.
Det betyder, at du ved fortsat ledighed efter den 1. juli 2010 højst kan

få dagpenge frem til den 30. juni
2012.
Er du blevet ledig den 1. juli 2010 eller
senere
Hvis du ikke har været ledig før og
bliver ledig den 1. juli 2010 eller senere, har du ret til sammenlagt 2 års
dagpenge inden for 3 år.
Hvis du har været ledig inden for de
seneste par år, og bliver ledig igen
den 1. juli 2010 eller senere, har det
betydning, om din ”gamle” ret til 4 års
dagpenge inden for 6 år er opbrugt.
Er den ”gamle” ret ikke opbrugt, er
det som udgangspunkt den, der gælder - dog kan du højst få dagpenge i
sammenlagt 2 år regnet fra den dag,
du bliver ledig igen.
Har du opbrugt din ”gamle” ret til
dagpenge og har arbejdet nok til igen
at få dagpenge, har du ret til sammenlagt 2 års dagpenge inden for 3
år.
Mere arbejde for at genoptjene
dagpengeret
Du skal have haft 52 ugers fuldtidsarbejde inden for 3 år for at få ret
til dagpenge. Det er kun arbejde, du
har haft, mens du var medlem af en
a-kasse, der tæller med.
Har du været på dagpenge før, og er
din ret til dagpenge udløbet, er der
indtil videre en undtagelse. Så skal du
kun have haft 26 ugers fuldtidsarbejde inden for 3 år for at genoptjene ret
til en ny periode med dagpenge. Men
fra 2. juli 2012 gælder denne undtagelse ikke mere!

Søger du dagpenge den 2. juli 2012
eller senere, skal du i alle situationer
have haft 52 ugers fuldtidsarbejde inden for 3 år for at få ret til dagpenge.
Det kommer altså også til at gælde,
når du skal genoptjene ret til en ny
periode med dagpenge.
VEU-godtgørelse nedsættes
I dag giver VEU-godtgørelsen op til
752 kr. om dagen i 5 dage om ugen.
Fremover nedsættes den godtgørelse
med 20 pct. Formodentlig nedsættes
godtgørelsen først i 2012.
VEU-godtgørelse får du, når du deltager i en erhvervsrettet voksen- og
efteruddannelse. Det er typisk korte
kurser, der henvender sig til både
ufaglærte og faglærte. Kurserne finder
sted på AMU-centre, handelsskoler,
tekniske skoler og erhvervsskoler. VEU
er både for selvstændige og lønmodtagere.
Følg med på ase.dk
Efterhånden som vi får mere at vide
om de nye regler, kan du læse mere
om dem på ase.dk og i ASEs medlemsmagasin SELVSYN. Hvis du har spørgsmål i øvrigt eller vil høre mere om
ASEs medlemstilbud, er du velkommen
til at kontakte ASE på 7013 7013.
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v/Anders Jørgensen
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v/AndersAalborgvej
Jørgensen
356 • 9362 Gandrup
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VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

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.

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

NU HEDDER NOEA
MARKEDSFØRINGSØKONOM

EKSPORTBACHELOR

PBA I SOFTWAREUDVIKLING

ENERGITEKNOLOG

UNIVERSITY COLLEGE
FINANSØKONOM

FINANSBACHELOR

IT-OG ELEKTRONIKTEKNOLOG

PBA I PRODUKTUDVIKLING

NORDJYLLAND
SERVICEØKONOM

DESIGNTEKNOLOG

PRODUKTIONSTEKNOLOG

LABORANT

TEKNOLOGI & BUSINESS
PBA I SPORTSMANAGEMENT

MULTIMEDIEDESIGNER

INSTALLATØR EL

BYGGETEKNIKER

DATAMATIKER

INSTALLATØR VVS

BYGNINGSKONSTRUKTØR

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.

PBA I INT. HOSPITALITY MANAGEMENT

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:

www.aalborg-hvf.dk
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PBA I INT. HANDEL OG MARKEDSFØRING

PBA I WEBUDVIKLING

AUTOMATIONSTEKNOLOG

ADMINISTRATIONSBACHELOR

24 UDDANNELSER DER KAN ÆNDRE DIN TILVÆRELSE. STUDIESTART FEBRUAR
2010/SEPTEMBER 2010. STUDIEVEJLEDNING 2526 6996 ELLER LÆS MERE PÅ
WWW.UCN.DK / WWW.NOEA.DK
NORDJYLLANDS ERHVERVSAKADEMI (NOEA) ER FUSIONERET
IND I UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND I JANUAR 2009.
VI ARBEJDER INDEN FOR TRE HOVEDOMRÅDER: DET SUNDHEDSFAGLIGE, DET PÆDAGOGISKE SAMT TEKNOLOGI & BUSINESS.

Professionshøjskolen

University College Nordjylland
TEKNOLOGI & BUSINESS

�  Af Poul Krabbe

Borgmesteren elsker
de mange kasketter
Det var ikke blot borgmesteren, men
også formanden for beredskabskommissionen, formanden for Aalborg
Lufthavn, Aalborg Havn A/S og NOVI
og næstformanden for Kommunekredit, der mødte op i Haandværkerhuset den 23. november for at give en
aktuel orientering om udviklingen i
Aalborg kommune. De mange kasketter bæres af én mand: Henning G.
Jensen.
- I kraft af alle de tillidsposter får jeg
mange kontakter, som på hver deres

felt er med til at udvikle projekter og
arbejdspladser i Aalborg kommune.
Det er min opgave, og jeg elsker den,
fortalte Henning G. Jensen.

forebyggende indsats koster hver af
kommunens skatteydere godt 130 kr.
om året. I København er det tilsvarende beløb over 600 kr.

Beredskabscenter Aalborg med omkring 300 medarbejdere, hvoraf de
247 fuldtidsansatte, omsætter alene i
Aalborg Kommune ca. 130 mio. kr. om
året og udfører blandt mange andre
opgaver 35 % af Danmarks parkeringskontrol og gør det i 22 kommuner foruden i Aalborg. Den samlede funktion
med brand- og redningsberedskab og

Borgmesteren nævnte Beredskabscenter Aalborg som et skoleeksempel
på udviklingsfilosofi:
- Alle de steder, jeg er formand,
skal medarbejderne være fleksible
og arbejde hele tiden. De skal ikke
være bange for at give en hånd med
i funktioner, som måske ikke lige er

Borgmester Henning G. Jensen og beredskabschef Jørgen Pedersen gav en spændende, aktuel gennemgang af udviklingen i Aalborg kommune
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En vifte af muligheder
AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Besøg
Håndværkerhuset
Onsdage kl. 9.00-16.00
Arbejdende værksteder:
• smede
• træ/glas
• polster/sadelmager
• urmager
• navere (lørdag kl. 11-13)
• maler
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.

NYE MEDLEMMER
Nordea Bank, Aalborg
Værksted 1, Kurt Gregersen
Toftild Alternativt Hår ApS
Søgaards Bryghus ApS
Egemose Ure
Malerfirmaet Henning Sørensens Eftf.
Frandsen-Byg
Eivind Hjulmand
KymiRens
”MariaS” frisørmester
A.M.V. Hvidevareservice
Hønsefødder
Arne Sloth Kristoffersen
Henning Toftild
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KompetenceCenter for
Proces og automatik
Levnedsmidler, non-food, produktion, pakkeri.

KompetenceCenter for
Elektronik og teknologi
Elektronikmontage, printfremstilling og reparation, konsulent- og uddannelsesvirksomhed HYTEK.

KompetenceCenter for
Servicefagene
Køkken, hotel og restaurant,
rengøring, vaskeri, social &
sundhed.

KompetenceCenter for
Organisationsudvikling
Medarbejderudvikling, lederudvikling, rådgivning, konsulentbistand.

KompetenceCenter for
Det grønne område Sandmosen
Anlægsgartner, greenkeeper,
groundsman, blomster- og
havecenter, naturpleje.

KompetenceCenter for
Byggeri
Byggeri, anlægsarbejde,
ejendomsservice, Center for
betonuddannelse.

KompetenceCenter for
Transport og Logistik
Godstransport, persontransport, Lager & Logistik.

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

deres nøgleområder. På den måde
bliver ressourcerne udnyttet fuldt ud,
og den samlede kapacitet styrket. Til
gavn for udviklingen, økonomien og
borgerne.
Henning G. Jensen nævnte en række
eksempler på positiv udvikling i kommunen:
*A
 alborg Kommune er rigere og stærkere end alle de øvrige nordjyske
kommuner til sammen, og kommunen kan blive gældfri allerede i
denne byrådsperiode.
* Ledigheden i Aalborg Kommune er
under landsgennemsnittet, og kommunen sætter i øjeblikket lige så
mange penge af til alment boligbyggeri som resten af landet tilsammen. Bl.a. 2000-3000 ny ungdomsboliger, der gør Aalborg yderligere
aktiv i tiltrækningen af unge uddannelsessøgende.
- Der er gang i’en i øjeblikket. Selvfølgelig mærker vi som alle andre det
store pres på den offentlige service,
og finanskrisen presser mange virksomheder, fordi bankerne er tilbageholdende med lån til dem. Men vi
lader os ikke slå ud af det udefra kommende pres. Aalborgs svar er at sætte
tæring efter næring og samtidig skabe
vækst ved at have øjnene åbne for og
samarbejde om udviklingsprojekter på
alle fronter, sagde borgmester Henning G. Jensen.
Parkeringskontrollen
Sammen med borgmesteren var også
beredskabschef Jørgen Pedersen til
stede på medlemsmødet. I et interview i det kommende nummer af
medlemsbladet fortæller han om den
positive udvikling og de mange aktiviteter i det, han omtaler som ”landets
bedste beredskab”.
De tilstedeværende var særdeles interesserede i at høre mere om parkeringskontrollen.

- Mange steder er parkeringsvagterne
upopulære, men ikke i Aalborg. Når
vi søger en medarbejder til kontrollen, får vi 300-400 ansøgere. Det er
meget sjældent i Nordjylland, at en
parkeringsvagt bliver forulempet, og vi
har en klageprocent helt nede under
2. I København er den f.eks. 13-14 %,
fortalte Jørgen Pedersen.

Det kan godt være, at nogen synes,
vi er nævenyttige, men sådan oplever
jeg det ikke. Vi kunne godt skrive tre
gange så mange parkeringsafgifter
ud, men vi gør det ikke. Der skal være
rimelighed i det, og parkeringsvagterne løser deres opgave med megen
fingerspidsfornemmelse.

Sunde medarbejdere
er glade medarbejdere
– og glade medarbejdere vil gerne på arbejde
I Nordjylland har vi ikke så mange
råstoffer. Vores vigtigste råstof er
de medarbejdere, der skal udføre
arbejdet på arbejdspladserne. Man
kan også sige, at medarbejderne er
en del af maskinparken. Maskiner
skal smøres og vedligeholdes – ellers kører de ikke som de skal. Det
samme gælder for medarbejdere på
virksomhederne.
Vi tilbringer mere og mere af vores
tid på arbejdspladsen. Derfor er det
vigtigt med et fokus på sundhed på
arbejdspladsen. Når vi kan vælge
sundt mens vi er på arbejde, påvirker det os hele døgnet.
Virksomheden skal danne rammen
– medarbejderne skal fylde den ud.
Det er et fælles ansvar.
Derfor skal ledere og medarbejdere
arbejde sammen på at gøre virksomheden sundere.
Hvad er sundhed på arbejdspladsen?
Ved at sætte sundhed på dagsordenen som en del af virksomhedens
overordnede planlægning – lade
sundhed være en del af personalepolitikken og virksomhedsstrategien

– kan man arbejde helt målrettet
med at gøre hverdagen sundere for
medarbejderne.
Find ud af, hvad sundhed kan være
for jer. Skal det dreje sig om den
mad, I spiser? Er det fokus på fysisk
aktivitet? Eller er det noget helt
andet? – vælg, hvilken indsats I vil
sætte ind på – og gennemfør det.
Og husk at følge op på jeres beslutning - om I nu også fik gjort det, I
besluttede.
Ved at gøre arbejdspladsen til en
sundere ramme, hjælper man medarbejdere til et sundere liv. Det kan
ses i medarbejdertilfredshed og på
bundlinjen.
Gratis sundhedsrådgivning
– et tilbud til virksomheder i
Aalborg Kommune
Aalborg Kommune tilbyder gratis
rådgivning til virksomheder, der
ønsker at sætte sundhed på dagsordenen, eller som har behov for ny
inspiration til at arbejde videre med
sundhed for medarbejderne.
Sundhedsrågiver Inger Kjelgaard kan
kontaktes på telefon 9931 1918 eller
på mail til ik-sbu@aalborg.dk
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Livsvarig livrente er udbetaling
så længe, du lever – og lidt til
Mange lever længere end de tror. Derfor kan De Nye Livrenter fra Pension For
Selvstændige udbygges med livsvarig udbetaling til en efterlevende ægtefælle.

- vidste du det?
Nye regler giver nye muligheder. Kontakt derfor Pension For Selvstændige for
at tjekke, hvilke muligheder du har. Et besøg fra os koster nemlig ingenting.
Tlf. 33 93 86 00
pfs@pfs.dk
www.pfs.dk

Om Pension For Selvstændige

Pension For Selvstændige drives af en Fond, der er stiftet af en række organisationer for selvstændige, bl.a. Håndværksrådet, Dansk Byggeri og Tekniq.
Der skal ikke genereres overskud fra ordningerne, hvilket betyder, at omkostninger
kan holdes på et lavt niveau. Ordningerne hos Pension For Selvstændige er skræddersyet til selvstændige, ledende medarbejdere og deres respektive familier.

Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg

www.prinfoaalborg.dk · 98 18 98 99

Pension For Selvstændige har sine egne produkter, der sælges med Danica Pension som samarbejdspartner og formueforvalter.

