Nr. 1 – marts 2017

I dette nummer :
Post Danmark / PostNord i krise			

s. 4

8. marts arrangement i fagforeningen

s. 7

3F København inddrev 45.065.311,79 kr.

s. 8

Medlemsblad for

Situationen i Posten –
Af Morten Søndergaard og Michael Frid

3F København
Peter Ipsens Allé 27
2400 Kbh. NV
Tlf : 70 300 999
kobenhavn@3f.dk
www.3fkbh.dk
@3FKoebenhavn

Digitaliseringen har taget arbejdet

Åbningstider :
Mandag  :
Tirsdag  :		
Onsdag  :		
Torsdag  :		
Fredag  :		

9–15
9–17
9–15
9–17
9–14

Deadlines 2017 :
20. april
21. august
9. oktober (beretning)
20. november

Redaktion :
Bjarne Høpner (  ansv.  )
Betina Lund
Claus K. Hertz
Jan Mathisen
Søren Becher

Produktion / layout :
Claus K. Hertz

Fotos :
Hvis ikke andet er
anført, er fotos taget af
3F København

Forsidebillede:
Pakkebud scanner sine
pakker, Oliefabriksvej

Tryk :
Kailow Graphic
Miljøcertificeret og
arbejdsmiljøcertificeret.

Overenskomstfornyelsen 2017
• Leder

I nuværende stund er der kommet ét forhandlingsresultat frem. Det er traditionelt
overenskomstfornyelsen mellem DI og CO–
industri.
Resultatet vil sandsynligvis senere blive
kædet sammen med de resultater, som opnås på det resterede private arbejdsmarked.
Den nye overenskomst løber fra 1. marts
2017 til 1. marts 2020.
Forliget har medført, at mindstelønnen
stiger med 6 kr. i perioden, og der er taget
nogle uddannelsesinitiativer, hvor der er afsat 200 millioner kr. til at få opkvalificeret
arbejdsstyrken til fremtidens arbejdsmarked.
Der sker også en udvidelse af fritvalgspuljen med 2 %.
Forliget består af 35 protokollater omhandlende en lang række forskellige ordninger, der i denne leder vil være for
omfattende at komme ind på, men vil henvendelse til fagforeningen, vil man kunne
få de forskellige resultater, hvis man ønsker
det. De 35 protokollater fylder 89 A4–sider.
For nuværende mangler der en lang række overenskomster på det private arbejdsmarked, der først nu vil blive aftalt møder
i. Det drejer sig om områderne; Hotel &
Restauration, rengøring, transport, byggeri,
det grønne område mm.
I forhold til køreplanen for overenskomsterne skal disse være forhandlet færdig til
1. marts, ellers vil Forligsinstitutionen udskyde de varslede konflikter, og det har de

mulighed for at gøre 2 x 14 dage, så i slutningen af marts skal der forelægge et mæglingsforslag, ellers vil konflikterne gå i gang
på det tidspunkt.
Mæglingsforslaget inklusiv de indgået forhandlingsresultater ( sammenkædningsregler ) vil blive sendt til urafstemning
blandt alle medlemmerne, og der vil flertallets afgørelse være gældende, så derfor er
det meget vigtigt, at alle stemmer i forhold
til et mæglingsforslag, selv om man måske
synes, at det jo nok bliver alligevel, som der
står, men der er set tilfælde – senest i 1998
– hvor et mæglingsforslag blev forkastet,
og dermed kom den såkaldte gær–konflikt,
som varede i 5 dage.
En storkonflikt vil total lamme samfundet, og derfor har regeringer siden 1956
grebet ind i disse konflikter.
Vi har stor tiltro til, at forhandlingerne
vil bringe et tilfredsstillende resultat, således at medlemmerne føler, at de får noget
for deres kontingentkroner.
I forhold til afstemninger vil vi henvise
til vores hjemmeside, da der her vil være
opdateret informationer om, hvordan man
skal forholde sig.

Post Danmark eller som det hedder i
dag, PostNord, er i krise. Gennem de
sidste mange år er mængden af breve
faldet fra 1.600.000.000 breve i 2003 til
mindre end 275.000.000. Eller sagt med
andre ord; mere end 80 % af arbejdet
er forsvundet på 13 år. Derudover er
mængden af reklamer og lokalaviser faldet, og er erstattet af e–mail og andre digitale løsninger.
Det konstante fald i brevmængden
presser ikke bare virksomheden men i
særdeleshed den enkelte ansatte. Postkontorer er lukket, andre er flyttet og
sammenlagt med andre på en ny adresse. Mange har mistet arbejdet som følge
af arbejdsmangel – og flere vil forventeligt miste deres arbejde i tiden fremover.

Omstruktureringerne kendes af alle
I København er omstruktureringerne
også kendte. Flere postkontorer er i dag
sammenlagt i Gladsaxe, andre på postkontoret på Oliefabriksvej på Amager.
Sidste større forandring er lukningen af
Postterminalen ved Hovedbanegården,
som er flyttet til Høje Tåstrup. Mere end
500 arbejdspladser er hermed flyttet til
Carlsbergs adresse, en flytning som alt i
alt er forløbet tilfredsstillende.
De sidste arbejdspladser er endnu i
terminalbygningen midt i København,
men de vil blive flyttet inden udgangen af i år. Alt i alt er mere end 1.000
arbejdspladser flyttet inden de kendte
omstruktureringer i København er tilendebragt.

Fremtiden – Hva’ nu !
De mange forandringer stresser den enkelte kollega. „Hvordan er min fremtid“
lyder spørgsmålet for mange. Det er forståeligt, for en stabil og kendt hverdag
er kun et rimeligt ønske. Men grundet
virksomhedens krise, er det svært at give
et svar på spørgsmålet, for sandheden er,
at det ved vi ikke.

„Hvordan er min fremtid“, lyder spørgsmålet for mange i Posten.

Vi ved, at postkontorerne i City og
Frederiksberg står overfor at skulle finde
nye lokationer ligesom forandringerne
kendes for pakkeomdelingen, hvor mere
end 100 kollegaer i efteråret er flyttet til
Amager og Brøndby. Vi forventer dog,
at størstedelen af de ansatte på postkontoret i City, sammen med Frederiksberg
samles på en ny adresse mens andre dele
samles på Amager. Om dette bliver en
samlet løsning eller om de bliver fordelt
på omdelingscentre i omegnen af København, ved vi endnu ikke.
Det vi ved med sikkerhed er, at forandringerne i PostNord og dermed for
mange af 3F Københavns medlemmer
vil fortsætte i årene fremover. Vores krav
er, at de forandringer skal ske inden-

for rammerne af vores indgåede aftaler,
både nu og i fremtiden.

Ikke alt er skidt
Pakkeforretningen og Servicelogistik er
i vækst og det giver håb om, at der er en
fremtid for mange af kollegaerne. Vi skal
sikre, at dette arbejde – også i fremtiden
– sker på ordnede vilkår. Desværre oplever vi, at flere konkurrerende selskaber
benytter sig af „arme- og ben ansatte“.
Her skal der arbejdes for, at arbejde i
transportbranchen, også i fremtiden sker
på ordnede vilkår.
I den kamp har de ansatte i PostNord
en vigtig rolle ved at gå foran og kræve
ordnede arbejdsforhold til alle.
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Nyt fra a–kassen

Af Bendt A. Larsen,
sagsbehandler

Af Søren Becher,
a–kasseleder

Uddannelsesløft forbedres

Flere penge til de arbejdsløse

Fra den 1. marts 2017 hæves betaling fra
80 % til 100 %, hvis du går i gang med et
såkaldt uddannelsesløft.
De medlemmer, som påbegynder
en periode med uddannelsesløft efter

Lars Løkkes ambitiøse

1. marts 2017, vil få udbetalt 100 % af
deres hidtidige dagpengesats, hvis uddannelsen fremgår af en landsdækkende
liste over erhvervsuddannelser, hvor der
er mangel på arbejdskraft.

Ufaglærte kan få bevilget 4 / 5 af en erhvervsuddannelse, hvis de erklærer, at de
vil færdiggøre resten af uddannelsen på
ordinære vilkår.
Få mere at vide i A-kassen.

2025–plan lever stadig.
Kan han ikke skaffe flertal
i denne Folketingssamling

• Uddannelsesløft

så vil han fortsætte i den

er en mulighed for ufaglærte over 30 år (eller faglærte med en forældet uddannelse) for at få en
faglært uddannelse, mens de er på dagpenge.

næste eller den næste
igen – ganske som han har

Det kræver typisk, at du har flere års erfaring
indenfor faget som ufaglært. Du skal have dine
kompetencer vurderet på en skole. Hvis skolen
afgør, at du kan tage uddannelsen indenfor din
dagpengeperiode, f.eks. i løbet af 1½ år, kan du
gå i gang.

proklameret det.

Eksempler: Den ufaglærte køkkenmedhjælper,
der uddanner sig til cater eller kok. Fabriksarbejderen, der uddanner sig til industrioperatør.
Rengøringsassistenten, der uddanner sig til
rengøringstekniker.

En G–dag
I 2017 skal du kun have én G–dag udbetalt af din arbejdsgiver,
hvis du bliver opsagt eller hjemsendt efter at have været ansat i
under 3 måneder.
Hvis du bliver opsagt eller hjemsendt efter mere end 3 måneders ansættelse, skal du dog fortsat have 3 G–dage udbetalt,
En G-dag er det samme som max. dagpenge = 849,- kr.
Det er en betingelse, at du inden for de sidste 4 uger før arbejdsophøret har haft mindst 74 arbejdstimer.
Der kan være forskellige grunde til, at arbejdsgiveren ikke
skal betale G–dage. Hvis du selv siger op, kan du ikke få
G–dage.
Hvis du ikke får dine G–dage udbetalt, bør du kontakte
a–kassen, som så vil hjælpe dig.
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Jobrettet kursus bliver mere
fleksibel, men…
Fra 1.marts 2017 bliver der en mere fleksibel adgang til jobrettet kursus for arbejdsløse. Hidtil har du kun kunnet vælge enten et enkelt kursus eller en bestemt kursuspakke.
Der bliver nu mulighed for at „plukke“ fra forskellige pakker
indenfor et afgrænset erhvervsuddannelsesområde.
Til gengæld skal man vente til efter 5 ugers ledighed, før
man får ret til jobrettet kursus.
Som hidtil er der også mulighed for at indgå aftale med
jobcentrene om uddannelse.
Få mere at vide i a–kassen og hos skolerne.

I planen ligger en klar retning for afvikling af den kollektive velfærd, yderligere hævelse af pensionsalderen og endnu
en udhuling af dagpengenes dækning.
Den tidligere socialdemokratiske regering vedtog i 2012 en skattereform, der
blandt andet betød, at dagpengene skulle
reguleres med en lavere sats end lønudviklingen frem til 2023, men med Løkkes 2025–plan lægges der op til, at den
generelt lavere regulering af overførselsindkomsterne, herunder dagpengene,
videreføres i 2024 og 2025. På toppen
af det skal der så betales yderligere 250
millioner kr. årligt i a–kassekontingent
til Staten, og de nyuddannede kan se
frem til en måneds karens – eller en måned hvor de skal leve af luftsteg og vindfrikadeller.

20 % forringet på 20 år
Siden 2006 er der på dagpengeområdet
gennemført i omegnen af 15 større og
mindre forringelser – hvor dagpengereformen fra 2010 taler sit eget sprog ;
Halveringen af dagpengeperioden og
fordoblingen af genoptjeningskravet har

Bedre dagpengedækning vil virke som løftestang for en hævelse af overførselsindkomsterne i det hele taget, og den
vil være et vigtigt skridt i kampen mod social dumping. ( foto: Kevin Connors )

til dato betydet, at 80.000 har mistet
dagpengeretten, ca. 13.000 i 2016 og ca.
2.000 færre her i det nye år.
De nøgne tal viser, at forskellen mellem løn og dagpenge vokser. Dagpengene er således blevet forringet med 20
procent i de sidste 20 år. Med en gennemførelse af Løkkes 2025–plan accelereres forskellen yderligere. I 1995 fik
danske arbejdere i gennemsnit dækket
61 procent af deres indkomst hvis de
blev arbejdsløse. I 2014 var dækningen
faldet til 49 procent !

Sultens politik sat i system
Med den manglende dækning forlader
trygheden dagpengesystemet. Og i stedet for et solidarisk dagpengesystem får
vi skabt et marked for private arbejdsløshedsforsikringer. En forsikringstype,
der alene er attraktive for de højtlønnede
der sjældent er arbejdsløse. Tilbage står
de store grupper af arbejdere, med almindelige lønninger og hyppig ledighed.

Kort sagt : Ved at tømme dagpengesystemet for tryghed og ordentlig dækning
• øges arbejdsudbuddet
• øges trykket på overenskomsterne
• og øges den sociale dumping.
Sultens politik sættes i system. I dette
tilfælde ikke ved at afskaffe det „berømte“ danske dagpengesystem, men ved at
tømme det for indhold. Det samme har
vi oplevet med efterlønsordningen og i
øvrigt med kontanthjælpssystemet. Den
kollektive velfærd i Danmark forvandles
i stor stil til en kollektiv kulisse.
Der er al mulig grund til at støtte ideen fra 3F om at rejse en landsdækkende
kampagne i 2017 for en bedre dagpengedækning. Det er et nøglespørgsmål i den
sociale kamp. Bedre dagpengedækning
vil samtidig virke som løftestang for en
hævelse af overførselsindkomsterne i
det hele taget, og den vil være et vigtigt
skridt i kampen mod social dumping.
I virkeligheden er det hele fagbevægelsens kamp.
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Digital post ved sygemelding,
Oplysningsskema Mit Sygefravær.
Vi har flere gange tidligere, skrevet om hvordan man skal forholde sig til digital post, når man er sygemeldt.
Hvis du har anmodet om ikke at få post i E-Boks, skal dette
gøres igen ved enhver anmodning om sygedagpenge i jobcentret. Det være sig om du er sygemeldt fra arbejde eller
A-kassen.
Når dette er gjort, er du dog ikke helt fritaget for den digitale verden. Og det er her det gælder om at holde tungen lige i
munden.
Når man er sygemeldt og enten skal have sygedagpenge, eller en arbejdsgiver skal have sygedagpengerefusion, så skal
man bruge den digitale selvbetjening „Mit Sygefravær“. Dette
er et oplysningsskema som Jobcentret bruger når der sker opfølgning i din sygedagpengesag.
Så selv om du er fritaget for digital post, skal du stadig bruge den digitale selvbetjening.
Hvis du har svært ved det der med computere og den digitale del, skal du straks du får brevet fra jobcentret kontakte dem.
Det er ingen undskyldning i det offentlige system, at man ikke
har en computer, eller ikke forstår det der skrives til en.
Konsekvensen af ikke at svare er, at sygedagpengene ikke
udbetales.
Så derfor: Hvis du er i tvivl eller usikker på det der står i
brevet, kontakt kommunen eller kom ind i afdelingen. Vi hjælper dig gerne med at få udfyldt oplysningsskemaet.

8. MARTS 2017
Program:
Velkomst

Selv om du er fritaget for digital post, skal du stadig bruge den digitale selvbetjening.

Fyraftensmøder om arbejdsmiljø

Musik

25. april er der fyraftensmøde om træk og skub i arbejdsmiljøet. En arbejdsmediciner fra Bispebjerg Hospitals Arbejds- og miljømedicinske klinik vil fortælle
os om den nyeste forskning på området.
30. maj vil Emil Sundstrup, der er forsker på det Nationale forskningsråd for arbejdsmiljø fortælle om,
hvordan det fysiske og psykiske arbejdsmiljø gennem
livet er specielt forbundet med øget risiko for seniormedarbejderes overgang til langvarigt sygefravær, førtidspension, ledighed og efterløn inden 65 år. Vi ved at
hver 4. 3Fér forlader arbejdsmarkedet før de fylder 60
år. Hvordan passer det sammen med højere pensionsalder og sværere tilgang til førtidspension?

29.august skal vi høre om psykisk arbejdsmiljø, og her
er det også en forsker fra Det Nationale forskningsråd
for arbejdsmiljø. Vi skal høre om hvilken risiko der er
forbundet med manglende balance mellem indsats og
belønning i arbejdslivet.
26. september holder vi netværksmøde og i uge 43
holder vi vores dagskonference som sædvanlig. Den
nøjagtige dag er ikke fastlagt endnu, men vi har et
spændende og alsidigt program i støbeskeen.
28.november holder vi årets sidste fyraftensmøde, hvor
vi skal høre om erfaringerne med arbejdsmiljøberegneren og drøfte om og hvordan vi kan og får brugt
den.

Tag dine venner og veninder, kæreste, nabo, børn, familie
eller lignende med og få en god aften i fagforeningen.
Vi glæder os til at se jer.
Arrangementet bliver afholdt 8. marts 2017 kl. 17.00
Store sal i 3F København, Peter Ipsens Allé 27, 2400 NV

Karina Willumsen
med en feministisk tråd

Tale

Tove Jensen
Demos

Quiz

“Kvindekamp gennem tiden”

Vi har planlagt en række møder for det kommende år. Møderne er som altid kl. 16.00–18.00 i 3F København.
28. marts holder vi netværksmøde om arbejdsmiljø for
arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter.

17.00-20.00
Betina Lund
Næstformand 3F København

Oplæg &
Debat

Nazila Kivi
Journalist, Redaktør “Friktion”
Ligestilling og kvindekamp blandt
etniske minoritetskvinder uden at
forfalde til stereotype forståelser.

3F København sørger for mad og drikke til arrangementet.
OBS: Tilmelding senest tirsdag d. 7. marts til Betina Lund på
tlf.: 40200328 eller mail: betina.lund@3f.dk – skriv gerne
"8. marts 2017" i emnelinjen.

Sæt kryds i kalenderen – vi glæder os til at se jer.
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45.065.311,79 kr. i 2016
I 2016 inddrev 3F København i alt 45.065.311,79 kr. Faktisk
så vi helst, at tallet var et rundt 0 (nul). Det ville betyde, at arbejdsgiverne ikke snød medlemmerne og, at ingen blev skadet
i forbindelse med deres job.
Men de mange penge viser tydeligt, at vores medlemmer
desværre alt for ofte både bliver snydt og kommer til skade i
forbindelse med deres arbejde.

Gastronomernes Hjælpefond – Generalforsamling

Faglige sager
Lønsag
Afskedigelsessag
Manglende ansættelsesbevis
Bod tilgået afdeling
Manglende pensionsindbetaling
G-dage
Total

15.517.512,55 kr.
3.294.016,24 kr.
257.000,00 kr.
1.264.129,04 kr.
1.004.582,29 kr.
6.997,00 kr.
21.344.237,12 kr.

Arbejdsmarkedspensionssager

200.000,00 kr.

Arbejdsulykker og –sygdomme

14.776.131,00 kr.

Juridiske sager
Feriesag
Sygedagpengesag
LG (løn, pension mv)
Ligebehandlingssag
Total

590.487,61 kr.
282.929,90 kr.
3.495.189,19 kr.
805.133,00 kr.
5.173.739,70 kr.

Forsikringssager

3.114.452,00 kr.

Øvrige sager
Skattesag
Andre sager
Sagsomkostninger
Total
2016 i alt

54.282,00 kr.
373.372,47 kr.
29.097,50 kr.
456.751,97 kr.
45.065.311,79 kr.

Valg til bestyrelsen

Nej til højere pensionsalder!

Ved generalforsamlingen 21. november 2016 var der 2 kandidater til en bestyrelsespost i 3F København.
Jf. fagforeningens vedtægter har der derfor været afholdt
urafstemning, stemmeudvalget har talt stemmerne op, og
resultatet er forelagt 3F Københavns bestyrelse 4/1-17.
Kandidater var Cora Andrewartha og Jennifer Tillemand.
Der var i alt 15.856 stemmeberettigede. Der er i alt afgivet
135 stemmer (svarende til 0,85% af de stemmeberettigede).
Der var 2 ugyldige stemmer og 2 blanke stemmer.

I 3F er vi er klar til at levere godt arbejde. Også når det er
hårdt! Men vi vil ikke acceptere at blive syge og nedslidte af
vores arbejde, bare fordi Lars Løkke vil give skattelettelser
til de rigeste.

• For Cora Andrewartha stemte 72
(svarende til 53,33 % af de afgivne stemmer).
• For Jennifer Tillemand stemte 59
(svarende til 43,70 % af de afgivne stemmer).
Dermed er Cora Andrewartha valgt til bestyrelsen.
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Årets generalforsamling for medlemmer af Gastronomernes
Hjælpefond afholdes
torsdag den 18. maj kl. 11 – 15 i Arbejdermuseet,
Rømersgade 22, 1362 København K
Indkaldelse og dagsorden vil blive annonceret i Fagbladet samt
på 3F Københavns hjemmeside.
Efter frokosten vil én af Arbejdermuseets ansatte fortælle om
museet. Herefter kan du selv studere den spændende samling.

De inddrevne midler fordeler sig således:

Du kan skrive under på
hjemmesiden:
www.fairpensionsalder.dk
Ved redaktionens afslutning
(14.02.17) havde ikke mindre end 196.318 personer
skrevet under.
Du kan stadig nå at skrive under nu og vise Lars Løkke, at
vi ikke vil have hævet vores pensionsalder.

Arbejderhistorie i særklasse

A

rbejdermusset i Rømersgade ligger i
kort afstand fra Nørreport Station og
Torvehallerne. Det er fagbevægelsens
ældste forsamlingshus fra 1879. Mange lidt
ældre medlemmer har gode minder om de
mange generalforsamlinger der tidligere blev
afholdt i den smukke festsal. Bygningen blev i
1983 omdannet til museum.
Arbejdermuseet er i særklasse arbejder- og
kulturhistorie for alle aldre. Man kan f.eks. se
en 2-værelses lejlighed fra 1950´erne. Det var
helt almindeligt at her boede der far, mor og 3
børn i de små lejligheder.
Der er så meget andet spændende på Museet, f.eks. Børnemuseum hvor du kan følge familien Sørensen fra 1885 til 1990. Huset
har en forrygende samling, som får minderne
frem og der kommer gang i snakken mellem
generationerne.
Er der brug for en pause, så gå i Kaffebaren og få kop kaffe til 20 kr. Her kan du vælge
med eller uden Richs (kaffeerstatning).
Knurrer maven kan den fredede Café &
Øl-halle fra 1892 anbefales. Her er der solid
husmandskost, platter eller smørrebrød til rimelige priser.

Medlemmer har gratis adgang
Som medlem af 3F København har du, din
samlever og hjemmeboende børn gratis adgang på Arbejdermuseet i museets almindelige åbningstid, dog kun i følgeskab med medlemmet. Husk dit LO Pluskort eller anden
dokumentation.
Museet har åbent dagligt fra
kl. 10 – 16. Om onsdagen fra
september til juni åbent fra
kl. 10 – 19.
God fornøjelse.
Claus Tvile Lorentzen

Arbejdermuseet i Rømersgade 22 – Foto: Arbejdermuseet / Ib Rasmussen
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Af Mia Kvistgaard
Ungdomsnetværket

Ret til en fair pension?! Fra de unges syn
Vi i 3F–Ungdom har det seneste år kørt
nogle forskellige kampagner. En af dem
har været „Nej tak til højere pension !“.
Vi har gået på gader og stræder over
hele landet og forklaret hvordan virkeligheden ser ud for os unge. Vi har fået
meget positiv respons på vores kampagne.
Der er lavet mange forskellige statistikker som viser at de fleste 3Fere ikke
kommer til at være i deres fag til de er
60 år på grund af nedslidning. Så hvordan kan det være at politikerne vil have,
at vi skal blive på arbejdsmarkedet til vi
er 72 år ? !
Under Folkemødet på Bornholm 2016
gik vi rundt med et fint banner hvorpå
der stod : „Vi er nedslidte inden vi når
pensionen på 72 år“. Vi råbte nogle meget enkelte ting op som : „Vil I arbejde
til I dør ?“ Og vi svarede tilbage „NEJ !“.
Efter det råbte vi „hvad vil vi ha’ ?“ Og
vi svarede „en fair pension !“. Efter dette
blev der råbt „hvornår vil vi ha’ det ?“, og
vi svarede „NU !“.
Dette gjorde vi foran politikerne så
vi var sikre på, at de kom hjem fra Folkemødet med noget relevant fra de unge.
Man har kunne se efter vores lille aktion,
at nogle politikere har taget det til sig og
har valgt, at køre deres kampagne efter
at vi ikke skal have sat vores pensionsalder højere op end den er nu.

Vi er da glade for at nogle politikere har hørt os, men det der skal til, er at
pensionsalderen skal sættes ned ! Vi vil
gerne kunne blive gamle, leve et liv efter de 50 år, stadig kunne gå og måske
endda løbe. Det kommer vi bare ikke til,
hvis vi bliver ved på denne måde. Politikerne forlanger at vi skal arbejde hurtigere og mere effektivt, men de ender

med at blæse på sikkerheden og så ender
det galt.
Vi bliver nødt til at tænke på vores
fremtid, og ikke mindst den generation
der kommer efter os. De skal også kunne
nå at leve deres liv inden de falder døde
om på deres arbejde. For hvis vi bliver
ved sådan her, så ender det med at det
bliver til virkelighed !
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3F Bold er en række fodboldstævner for 3F-medlemmer.
Det bliver festlige dage med venskabelig dyst på banen og
hyggeligt samvær uden for banerne. Der vil være musik og
aktiviteter for både store og små hele dagen, og kolleger og
familie er velkomne til at komme og heppe og tage del i
festlighederne.
I 2017 afholdes 3F Bold bl.a. i Brøndby den 10. juni. Deltagelse er gratis, og det er muligt at stille med flere hold fra
hver arbejdsplads, skole eller 3F–afdeling eller lave hold på
tværs. 3F Bold henvender sig til alle 3F–medlemmer, der
gerne vil have en sjov dag i godt selskab med fællesskab,
bevægelse og leg.

Smil, latter og sved på panden
Vi tør godt garantere, at det giver sved på panden og ømme
muskler at spille med, men først og fremmest fremkalder
det smil og latter. Det er nemlig sjov og fællesskab, der er i

Nyt TR–netværk for unge under 36 år
Tirsdag den 24. januar var der premiere
på afdelingens nye TR netværk for unge
under 36 år. Netværket er for alle unge
tillidsvalgte i 3F København og 3F Sømændene, som endnu ikke er fyldt 36 år.
Formålet med netværket er, at alle tillidsvalgte skal føle sig klædt på til opgaven og får mulighed for at dele erfaringer med andre ligesindede. Unge, som
endnu ikke har været valgt særlig længe
har mulighed for at udveksle erfaringer
med dem der har været valgt i længere
tid. I netværket er der plads til at man
kan stille alle slags spørgsmål, også dem
man selv tænker er dumme spørgsmål.

Nu fløjtes 3F Bold 2017 igang !

Netværket bliver styret af to unge tillidsvalgte, Anja fra Meyers kantiner og
Rikke fra Radiometer. De fortæller begge to at de glæder sig til at møde andre
unge tillidsvalgte fra afdelingen så de
kan høre hvordan andre håndterer deres
opgave som tillidsvalgt.
Til første møde var vi 9 unge der debatterede overenskomst og konflikt. Der
blev udvekslet erfaringer om hvorledes
man skulle forholde sig som tillidsvalgt,
hvis der kommer en konflikt. Spørgsmålene var mange og de unge havde mange
ideer til nye emner som kunne drøftes i
netværket.

Aktiviteter til stævnerne
Ud over den sjov, I har på fodboldbanerne, vil der i forbindelse med stævnet være en FunZone, hvor I kan prøve
kræfter med en driblebane, præcisionsspark, foddart og lignende fodboldaktiviteter. I midten af det hele vil der blive
spillet musik, og en speaker vil formidle information.
Tag familie og kolleger med på dagen til at heppe på sidelinjen og til at deltage i festlighederne.
• Se mere på www.3fbold.dk

Let at være aktiv

Ansøgning om

i 3F København

ledige konfirmationslegater

Efter nedlæggelsen af de generalforsamlingsvalgte udvalg
i 2015, er det vigtigt at huske at alle medlemmer nu har
let adgang til aktivitet og udveksling af ideer.
3F København har:
• Mangfoldighedsudvalg (betina.lund@3f.dk)
• Miljøudvalg (betina.lund@3f.dk)
• Internationalt udvalg (jan.mathisen@3f.dk)
• Ungdomsudvalg (tanja.fynbo@3f.dk)
Her kan alle melde sig hvis de har lyst til at deltage.

For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening, der har børn som skal konfirmeres i foråret eller efteråret 2017, er der et antal legater som kan søges af
medlemmer.

Nye ideer

• Næste møde i netværket er tirsdag den
21. marts kl. 17-19.
Har du lyst til at deltage, så tilmeld dig til Anja
eller Rikke på tr.netvaerk.3f@gmail.com

centrum for 3F Bold. Det er derfor ikke nødvendigt at have
erfaring med at spille fodbold for at kunne deltage. Ved tilmelding vælger I, hvilket niveau holdet vil spille på. Der
er niveauet „For sjov“, som er for begynderne, og niveauet „For sejren“, som er for lettere øvede. Kvinder og mænd
spiller sammen på begge niveauer.

Men man kan også henvende sig til Bestyrelsen
(bjarne.hoepner@3f.dk), hvis man har ideer til andre udvalg. Det kunne være en aktivitet i forhold til kommunalvalget i efteråret, aktivitet ved overenskomstdækning
af restaurationer, oplysning om uddannelsesmuligheder
i overenskomsterne, strukturering af oplysning og introduktion til fremmedsprogede, eller noget helt andet.

Ansøgningen skal indeholde følgende oplysninger: Medlemmets navn, adresse, lønkontonummer, og navnet på
konfirmanden samt Cpr.nr. Konfirmationens sted og
dato.
Henvendelsen skal ske skriftligt, og være os i hænde senest den 15. april 2017.
Bevilgede legater vil være indsat på lønkontoen omkring
den 10. maj 2017.
Post- og Telegrafpersonalets
Hjælpeforening
V. E. Gamborgsvej 13, st.mf.,
2000 Frederiksberg
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Generalforsamling

7/3 kl. 10.00
Musik og sang med vores egen Reider
* Tilmelding tur havnebus 50,-kr.

25/4 kl. 10.00
Rundvisning på teatermuseet i Hofteatret.
Mødested ved hofteatrets indgang Christiansborg ridebane.

Tirsdag d. 4. april 2017 kl. 10.00 – Fællesarrangement
Den spillevende sprællemand og tenor fra Det Kgl. Teater, Gert
Henning Jensen kommer og synger for os.

14/3 kl. 10.00
Tur med havnebussen. Mødested Nyhavn v. Skuespilhuset. Vi
bruger bussen til „hop på hop af “ tur til forskellige steder i
havnen.

1/5 fra kl. 8.15
1. maj i 3F København.

•
•
•
•
•

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning 2016
Regnskab 2016
Valg af bestyrelse
Indkomne forslag ( skal være formanden i hænde senest
14 dage før generalforsamlingen )
• Eventuelt

Torsdag d. 6. april 2017 kl. 11.00
Banko osv.

21/3 kl. 10.00
Bjarne Høpner fortæller om huset og arbejdet som formand.

Torsdag d. 27. april 2017
Besøg i køkkenet med det kongelige kobbertøj. Vi mødes på
hjørnet ved Ridehuset kl. 11.00. Tilmelding til Gerda på tlf.
51171786. Pris kr. 50,–. Foreningen giver kaffe.

28/3 kl. 10.00
Brian Arlofelt, 3F København, fortæller om forskellen i arbejdet med Hotelbranchen og Lager og Handelsarbejderne.

For at kunne deltage i generalforsamlingen skal kontingentet
for 2017 på kr. 250,00 være betalt.
Kontingent kan indbetales på kontonr.: 5321-0689408.

Torsdag d. 11. maj 2017 kl. 11.00
Et sludre–snakke–spille–summemøde. Tag strikketøj med. Der
forefindes ludo, raflebægre, Master Mind, eller tag jeres eget
med. Vi får som sædvanlig sandwich og vi tager et amerikansk
lotteri.

Pensionist- og efterlønsklubben 3F Hotel & Restauration
afholder den årlige generalforsamling
Torsdag d. 9. marts 2017 kl. 11.00
Generalforsamlingen afholdes i „Det grå palæ“ i gården bag
fagforeningen, Dortheavej 39, 2400 Kbh. NV.

Dagsorden:

Bestyrelsen

Tirsdag d. 21. marts 2017 kl. 11.00
Tur til det udvidede fængselsmuseum, Kirkegårds Allé 1,
Vigerslev Allé 1. Vi mødes udenfor kl. 10.55. Pris kr. 50,-.
Bus 1A–3A og Carlsberg S–station.

Postseniorerne
Så har vi atter engang taget hul på et nyt år, og vi tæller dagene
til samling omkring vores arrangementer, og rejser i den nye
sæson. Vel mødt til hyggeligt samvær i 2017.

Torsdag den 16. marts kl. 13.00 – ca. 17.00
• Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre
( tæt ved Frihedens S-togsstation ).

Syng med sammen med „Kælderduoen“. Husk nu Sangbogen !
Der vil blive serveret 3 stk. smørrebrød, 2 øl / vand, og kaffe
pr. deltager.
Deltagerbetaling er 125 kr. for medlemmer og 150 kr. for
ikke medlemmer. Billetter sælges onsdag den 22. februar kl.
12 – 14, Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV ( store sal ).

Tirsdag den 4. april kl. 10.00 - 12.00

4/4 kl. 10.00
Underholdning med operasanger Gert Henning akkompagneret af Carol Conrad. Store sal.
Fællesarrangement. Der serveres sandwich bagefter.

2/5 kl. 10.00
Banko.
* Tilmelding HF Vennelyst. 75,– kr. og til skovtur 200,– kr.
9/5 kl. 11.00
Rundvisning med Jørgen Oulund i HF Vennelyst.
Max. 20 personer. Kun for godt gående.
Mødested Kløvermarken 37, eller Christianshavn Metro.
Vi får kaffe og brød efter rundvisning.
16/5 kl. 10.00
Korshærspræst Anita Rohwer fortæller om sit arbejde med de
udstødte østeuropæere samt de psykisk syge.

11/4 kl. 10.00
Generalforsamling.
* Tilmelding Vestre Kirkegård 50,– kr. og Hofteatret 50,– kr.

23/5 – Skovtur.

18/4 kl. 10.00
Rundvisning på Vestre Kirkegård.
Mødested: Vestre Kirkegårds Alle 15, 2450 SV.

Vi forbeholder os ret til ændringer i program, mødested og
pris. Ledsagere, som ikke er medlem, betaler dobbelt pris ved
klubbens arrangementer.

30/5 kl. 10.00 – God sommer.

Til orientering :
• Husk! Pladsreservation til PL´s generalforsamling skal være
Lis i hænde senest d. 15. marts 2017 på tlf.: 28 37 78 69.
• Nykøbing Falster revyen 2017. Alt udsolgt.
• Cirkusrevyen på Bakken 2017. Alt udsolgt.
Husk ! Du vil altid kunne finde yderligere informationer på
www.postseniorer.dk
Københavns post seniorer ønsker alle et godt nytår.
Venlig hilsen,
Carsten Majgaard, Formand

• Peter Ipsens Alle 27 2400 NV ( store sal ).

Operasolist Gert Henning Jensen underholder akkompagneret
af Carol Conrad. Her er der musik og stemning for alle pengene. Efterfølgende serveres der sandwich.
Fællesarrangement sammen med E&P Klubben, Hotel og
Restauration og Bryggerne.
E&P– klubben fanget under en afslappet stund i Valby – sommeren 2016.
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Feriekontoret
Feriekontoret administrerer udlejningen
af Postens samt Hotel– og Restaurations
ferieboliger. Vores boliger udlejes pr. telefon ( bortset fra Postens lodtrækningsrunder ). Hvis du er i tvivl om, hvad du
har ret til at leje, så ring til os ( Lisbeth
eller Katja ) på tlf. 88 92 33 60.

forbeholdt de forskellige brancher, men
vil blive åbnet for alle medlemmer ca. 12
uger før. Dog med visse undtagelser.
Du kan se Postens ferieboliger på
www.3fpost.dk og Hotel– og Restaurations på www.3f.dk.

Ledige ferieboliger

Ferieboligfonden for Hotel– og
Restauranterhvervet

På hjemmesiden www.3fpost.dk kan du
følge med i, hvilke boliger og uger der er
ledige. Du skal klikke på „Ledige uger“
som ligger øverst på siden – den bliver
som hovedregel opdateret hver dag. Uger
som er markeret med sort, kan lejes af
alle medlemmer af 3F. De røde uger er

Fondens feriepjece „Hold da helt ferie“
kan ses på www.3fpost.dk under „Ledige
uger“ – på første side, eller vi kan sende
den til dig.
Hvis du arbejder på en virksomhed,
der har en feriekortaftale jf. overenskomsten mellem 3F Privat Service, Ho-

tel og Restauration og HORESTA, har
du fortrinsret til HRs ferieboliger. Der
åbnes op for andre 3Fere ca. 12 uger før
( udenfor højsæsonen ) og 8 uger før ( i
højsæsonen ).
Reglerne for udlejningen er, at den 1.
oktober hvert år, åbner udlejningen af
ferieboligerne for det kommende år.

Har du ikke booket sommerferie ?
Hvis du ( som medlem af Posten ) ikke
har søgt i sommerlodtrækningen ( uge
19 – 39 ) eller ikke har vundet, kan du gå
på www.3fpost.dk og klikke på „Ledige
uger“. Her vil du kunne se, hvad der er
ledigt lige nu.

KAS søger sangere

K

Solidaritetsarbejde i Malawi

an du lide at synge ?
Så er KAS Havnens Sangforening

I

måske noget for dig…!

KAS Havnens Sangforening synger hver mandag kl. 18.30 til
21.00 i perioden august til juni. vi mødes ca. 20 mænd i krypten under Kildevældskirken for at synge gode gamle arbejdersange og andre festlige melodier.
KAS Havnens Sangforening, som blev grundlagt 25. januar
1892, har en lang og spændende historie. KAS er en forkortelse
for „Kularbejdernes Sangforening“, som er grundlaget for den
sangforening, vi kender i dag.
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KAS var tilknyttet Københavns Havn, og havde et kor som
mange andre fagforeninger. Senere blev korene ved havnen slået sammen og for at mindes kularbejderne, blev KAS bibeholdt
i foreningens navn. KAS Havnens Sangforening er et af de allersidste arbejderkor i Danmark.
KAS Havnens Sangforening kunne rigtig godt tænke sig at
få flere sangere til koret. Der er plads til både basser, tenorer
og dem midt imellem, så hvis du sidder og overvejer at deltage,
så kom ned i Kildevældskirken en mandag omkring kl. 18.30.
Der er indgang fra bagsiden på den lille vej, der hedder „Ved
Kildevældskirken“.
Det forventes at du har en pæn / normal sangstemme, men
det er ikke et krav at du skal kunne læse noder.
Man bliver glad af at synge. Prøv det. Du skal være hjertelig
velkommen. Hvis du vil have yderligere oplysninger, kan du
ringe til mig.
Venlig hilsen Preben Pillmann Nielsen
Tlf.: 28428056 – Mail: p.pillmann@hotmail.com

samarbejde med 3F International
har vi været i Malawi som ligger i
det sydlige Afrika med en partner
„Hotels, Food Processing and Catering
Workers Union“ ( HFPCWU ). Gruppen
består af Bjørn Haar, faglig sekretær i 3f
Frederiksborg, og Ian Larsen, tillidsrepræsentant på Carlsberg distribution øst
og bestyrelsesmedlem i 3F København.
Vi var afsted første gang i december
2015 for at lære HFPCWU at kende og
få en viden om, hvor vi eventuelt kunne hjælpe. Anden gang vi var afsted var
i december 2016, hvor vi blandt andet

• Kontakt gerne enten bjorn.haar@3f.dk (tv) eller
ianthomas.larsen@carlsberg.dk (th), hvis du
har lyst til at høre mere om deres solidaritetsarbejde i Malawi

havde lavet en workshop om organisering, brugen af videoblog, samt CSR &
arbejdsmiljø.
Vi har en venskabsskole i Malawi som
vi besøgte både i 2015 og sidste år. Der
havde vi via CSR–politikken hos „Select
Sport“ fået en masse fodbolde med til
skolen.
Vi har også været på virksomhedsbesøg. Blandt andet var vi med ude og levere lokalt majsøl for Sabmiller.
Vi kommer gerne ud til fyraftensmøder på arbejdspladser, skoler og fagfor-

eninger, hvis I har lyst til at høre mere
om solidaritetsarbejdet i Malawi og vore
oplevelser.

Der bor ca. 16.407.000 mennesker i Malawi
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