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• Leder

På nuværende tidspunkt kan vi konstatere,
at overenskomstforhandlingerne på det offentlige område ( stat, regioner og kommuner ) er brudt sammen.
Det betød, at fra 1. marts overgik forhandlingerne til Forligsinstitutionen.
De forskellige organisationer har fra den
28. februar frem til den 3. marts fremsendt
konfliktvarsler, hvor konflikten er varslet til
at starte den 4. april.
Generelt kan vi sige, at organisationerne
udtager 10 % af de berørte medlemmer – i
runde tal er det sted mellem 70. og 80.000
medlemmer, der varsles konflikt for på alle
3 områder.
Vi forventer, at arbejdsgiverne svarer igen
ved lock–out af et stort antal medlemmer.
Hvis ikke det lykkedes Forligsinstitutionen at forlige parterne, og at Forligsinstitutionen derfor fremsender et mæglingsforslag,
så skal medlemmerne acceptere forslaget
( hos arbejdsgiverne ved kompetent forsamling og hos arbejdstagerne ved urafstemning ). Hvis mæglingsforslaget stemmes ned,
så vil vi komme i en konflikt.
Konflikten vil være af en sådan størrelse,
at mange vitale funktioner i samfundet vil
blive lammet.
Det vil betyde, at en lang række af de ting,
vi til dagligt tager for givet, lige pludselig
er konfliktramt. Vi har fra arbejdstagerside friholdt livstruende funktioner både for
mennesker og dyr, men vi kan af naturlige
årsager ikke sige, om arbejdsgiverne vil udtage til konflikt på disse områder ( lock-out ),

dog vil der på hospitaler og andre vitale områder være et nødberedskab, således at der
vil blive taget vare på akutte og livstruende
funktioner.
Konflikten drejer sig hovedsageligt om
løn for alle grupper.
Derudover er der 2 andre forhold, som
er centrale for visse grupper. Det ene er arbejdstidens lægning, og det andet er betalt
frokost ( dem som har betalt frokost i dag
ønsker naturligvis at bibeholde den ).
Hvis det ikke lykkedes for Forligsinstitutionen at fremkomme med et forslag, som
begge parter acceptere, så vil konflikten bryde ud. Forligsmanden har jf. Forligsmandsloven mulighed for at udskyde ikrafttræden
af konflikten i 2 x 14 dage fra den 4. april.
Det vil sige, at 3 datoer er en mulighed for
konfliktens start; den 4. april, den 18. april
og den 2. maj.
3F København vil være forberedt på en
konflikt, og vi vil sørge for, at vores konflikt,
på de områder vi dækker, vil være effektiv.
Selv om det er det offentlige område, der
er ude i konflikt, vil vi opfordre til, at der udvises stor solidaritet fra privatansatte, da de
offentliges konflikt i allerhøjeste grad også
vedkommer de privatansatte.

Hovedbestyrelsen i 3F kvitterede med
stående bifald da årets tillidsvalgte 2017
blev kåret. I Hovedstadsregionen faldt
valget på John Jensen, tillidsrepræsentant på AO Johansen og medlem af
3F København. John er tillidsrepræsentant for 150 ansatte hos AO Johansen, og
blev valgt første gang helt tilbage i 1989.
„Jeg fik en sms fra en kollega, hvor
der stod „stort tillykke med prisen“, men
jeg tænkte, at han lavede fis. Så det var
først, da jeg tjekkede min mail, hvor der
stod, at jeg havde fået titlen som Årets
Tillidsvalgte, at det gik op for mig, hvad
min kollega mente. Jeg er ikke vant til
at være midtpunkt, så jeg blev rørt og
stolt.“
John mangler bestemt ikke faglige udfordringer i dagligdagen som tillidsvalgt.
En af de store udfordringer er den meget
udbredte brug af vikarer istedet for fastansatte.
3F København ønsker dig stort tillykke med titlen. Godt gået John. Det er
virkelig velfortjent.

73.400.121,05 kr.
Så meget inddrev fagforeningen til medlemmerne i 2017
I 3F København kunne vi faktisk godt ønske os, at beløbet var et stort rundt 0 ( nul )
Det ville nemlig være ensbetydende med, at ingen af
3F Københavns medlemmer blev snydt eller kom til skade på deres arbejde.
Sådan forholder virkeligheden sig desværre ikke, hvilket tydeligt kan ses på det beløb, fagforeningen har inddrevet til medlemmerne i 2017.

Sådan fordelte pengene sig:
•
•
•
•
•
•

Faglige sager :
Arbejdsmarkeds pensionssager :
Arbejdsulykker og –sygdomme :
Juridiske sager :
Forsikringssager :
Øvrige sager :

26.710.786,98 kr.
300.000,00 kr.
34.012.861,26 kr.
7.323.946,37 kr.
4.771.245,00 kr.
281.281,44 kr.
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nemgang af lønsedler, og pludselig stod
nummer 2, som også ville meldes ind og
ville ha hjælp.“
„Jeg brugte meget tid på, at vise, at
det var okay at sige fra og stå sammen,
for sammen er man stærkere. Jeg brugte
også meget af min fritid på, f.eks. at tage
hjem til folk. Jeg opdagede, at f.eks. de
udenlandske kvinder i køkkenet var rigtig dårlige til både engelsk og dansk. Det
kunne være svært, at forklare dem om
fordelene ved 3Fs fællesskab, men derhjemme havde man tid, og ofte kunne
manden eller et stort barn hjælpe med
oversættelsen.

Af Jan Mathisen, fhv. faglig konsulent

En supertanker inden for kantiner

V

i har besøgt kantinen på DTU i
Lyngby og fået en snak med tillidsrepræsentant Milla Nielsen.

I udbud hvert andet år

2.000 kuverter hver dag

Kantineområdet er en presset branche,
da vi ligesom mange andre steder er i
udbud hele tiden. Hos os er det hver 2.
år, og vi er ligesom andre brancher presset med for få hænder. Vi har også chefer, der skal vise bedre regnskaber end
det forrige, og at måden de gør det på,
er den rigtige for at spare hænder.
Vi bliver presset af chefer som vil have
mere fleksibilitet, og derfor ansætter flere og flere reserver på 0–timers kontrakter.
De folk er meget sværere at organisere, og det gør vores fællesskab svagere
og mere sårbart. Heldigvis har jeg haft
held med at organisere nogle af dem,
fordi der var problemer med deres løn
og manglende timer. Og her kunne jeg
hjælpe.

„Jeg vil starte med, at fortælle om min
arbejdsplads – DTU i Lyngby“, siger
Milla. „Det er hvad man måske ville kalde en supertanker inden for kantiner, da
det er en af Danmarks største kantiner.“
Det giver et meget spændende job,
masser af udfordringer og en travl hverdag. Ikke to dage er ens.
Vi laver mad til ca. 2.000 mennesker
hver dag bare i hovedkantinen. Så er der
mødecentret, cafeen og de „små“ kantiner ved siden af.

Engelsk med diverse fagter
Vi er et personale med mange forskellige uddannelser og fra mange forskellige
lande, og det gør ikke arbejdsdagen mindre spændende. Vores fælles sprog er engelsk, men til tider må vi også tage vilde
armfagter i brug for, at forklare hvad vi
mener.
På spørgsmålet om det ikke også giver særlige udfordringer svarer Milla:
„Jo selvfølgelig, på den ene side kan det
være meget sjovt, men på den anden
side giver det også nogle sikkerhedsmæssige bekymringer til tider. Det kan
f.eks., være når vi får EGU’er uden faglært baggrund ind på arbejdspladsen
uden der er tid til at fortælle dem om
helt elementære sikkerhedsmæssige regler.
Vi er en stor personalegruppe, fordelt
over 5 kantiner, på et meget stort område. Det kan give nogle udfordringer,
men det gør også, at man har mange
muligheder for, at finde præcis den plads
eller kantine på Campus, hvor den enkelte passer bedst ind.

Milla er ikke kun en aktiv tillidsrepræsentant for kollegaerne på DTU.
Her holder hun f.eks. tale ved en stor demonstration for at bevare den danske velfærd

„Da jeg blev ansat for 1 år siden, var
der ikke en tillidsrepræsentant her på
arbejdspladsen, og det havde der ikke
været i 13 år. Heldigvis havde 3F København fokus på arbejdspladsen, og vores
faglige sekretær May-Brith havde sin
gang herude 1 gang om måneden, hvor
hun troligt sad i kantinen og talte med
folk. I begyndelsen var mine kollegaer
reserverede, men efterhånden blev der
opbygget et tillidsforhold. Jeg var en af
dem der også talte med May-Brith og
det gav mig blod på tanden til at blive

tillidsrepræsentant og gøre en forskel for
at være med til at gøre DTU til „verdens
bedste arbejdsplads“, som vi siger herude.
Der er vi ikke endnu i dag, men vi er
på vej, takket været en positiv indsats fra
mange af mine kollegaer. I den forbindelse vil jeg også sige, at en god chef betyder meget.
Hvordan fik du overbevist dine kolleger
til at melde sig ind i 3F København?
„Jeg tror at det gode eksempel var vejen frem. Jeg hjalp en kollega med gen-

Mere tid tak
Hvis man skal have organiseret sådan en
kæmpe arbejdsplads, som er så speciel
og fyldt med forskellige mennesker med
meget forskellige baggrund, så skal man
som tillidsvalgt virkelig bruge meget tid
på hver enkelt kollega og være parat til
at bruge den nødvendige tid, også selv
om det kræver, at man bruger noget af
sin fritid.
Mit største ønske lige nu er, at de 7
skemalagte timer om måneden jeg har
til tillidsmandsarbejde blev udvidet. Jeg
kunne sagtens udfylde flere timer til et
godt kvalificeret tillidsmandsarbejde.

Organisering i 3F København.

De ansatte i DTUs kantiner laver mad til mere end 2.000 mennesker hver dag
s. 4 • 3F København

90 % af personalet er organiseret i 3F og
det er i blevet inden for det sidste år. Det
er jo rigtigt flot, så hvordan er det sket?
3F København • s. 5

Af Søren Becher, A-kasseleder 3F København.

Foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg:

Arbejdsløse mister dagpengeret

Forenklingens pris

3F København vil protestere over urimelig regel. Den betyder, at arbejdsløse
mister deres ret til dagpenge, hvis arbejdsgiver indberetter 2 månedslønninger
indenfor samme måned.
Spørgsmålet rejses overfor Folketingets beskæftigelsesudvalg den 14. marts.

„Mere frihed. Mindre bureaukrati. Alle
skal med“. Sådan lyder den flotte overskrift på beskæftigelsesminister Troels
Lund Poulsens udspil til et nyt og forenklet beskæftigelsessystem. Forslaget,
eller udspillet, er resultatet af et større
forarbejde hvor „almindelige borgere,
virksomheder, a-kasser og organisationer“ siden 2016 har leveret hundredvis
af forslag.
Ingen er – eller har været – i tvivl om,
at det nuværende beskæftigelsessystem
er en jungle af uigennemskuelige regler,
særbestemmelser, komplekse målgrupper og formynderi. Det nye udspil har
derfor været ventet med spænding –
ikke mindst af fagforeninger, a-kasser og
de arbejdsløse.
Beskæftigelsesministerens forslag skal
til forhandling i foråret 2018, så det tyder på, at Folketinget inden årsskiftet
vedtager nye regler på området.
Rummer udspillet så forenklinger
eller forbedringer for de arbejdsløse –
for hovedmålgruppen ? Ja, på enkelte
område både forenklinger og forbedringer. Fx skal de arbejdsløse ikke længere
bekræfte en række ugentlige jobforslag
på Jobnet.dk. De arbejdsløse bliver nemlig i forvejen tjekket på deres rådighed
og jobsøgning af a-kasserne – så det er
spild af tid, at jobcentrene skal foretage
den samme kontrol.
Men i hovedlinjen rummer beskæftigelsesministrens forslag først og fremmest vigtige indrømmelser til de kommunale myndigheder. Kommunerne og
Jobcentrene spiller i dag en hovedrolle
i beskæftigelsespolitikken, og de skal i
stigende omgang selv sørge for finansiering gennem den kommunale økonomi
– med delvis refusion fra staten når det
gælder udgifter til dagpenge, kontanthjælp og aktivering.
Udspillets kerne handler i virkeligheden om refusionsaftalerne mellem stat
og kommuner. Når kommunerne i stigende omfang skal løfte udgifterne til
beskæftigelsespolitikken, ønsker de mere

Med de nye dagpengeregler har vi fået et
indkomstbaseret dagpengesystem.
Medlemmer, der opfylder det almindelige indkomstkrav for at få ret til
dagpenge, risikerer at miste retten hvis
arbejdsgiver fx indberetter 2 månedslønninger i samme måned.
Selvom medlemmet har arbejdet på
fuld tid i begge måneder afgør indberetningstidspunktet, at kun én månedsløn
medtages i opgørelsen.

Arbejdsgivers indberetningstidspunkt
er i disse situationer afgørende for medlemmets retstilling.
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ( Star ) har således truffet afgørelse i en sådan konkret sag uden i øvrigt at begrunde den juridisk.
I 3F København har ledige medlemmer fået afslag på dagpenge begrundet i
arbejdsgivers tidspunkt for indberetning
af løn til Indkomstregistret.
Efter vores opfattelse kan en vilkårlig
indberetningspraksis krænke de arbejdsløses retstilling. Derfor skal reglerne ændres hurtigst muligt.

Af Bendt Larsen, a-kassen

De gode historier

FVU-it

• Flere og flere af vores arbejdsløse benytter sig af retten
til 6 ugers jobrettet kursus. Få inspiration til kurser på
www.3fkbh.dk under punktet Akasse. Her er et link til
„VEU-liste (kurser)“.
• Vi har fra oktober 2017 til marts 2018 haft 30 formidlinger af kokke til afløsning i restauranter og på hoteller. Det
er i gennem SH-ordningen, som er en aftale mellem arbejdsgiverne og 3F København.

Hver tirsdag og fredag møder ca. 10 ledige i undervisningslokalet i F København og får undervisning af AOF i grundlæggende IT og dansk. Det er et forløb på 6 uger med 60 timer i
alt og gratis.
Tilbuddet har nu løbet i flere år og har givet mange af vores
arbejdsløse mulighed for at begå sig i en dagligdag, som bliver
mere og mere præget af IT. Faktisk har mange af dem fået lyst
til at deltage i andre kurser efterfølgende.
Hvis du ønsker at lære noget helt grundlæggende IT, kan du
tilmelde dig hos Bendt Larsen i A-kassen

De dårlige historier
• Et medlem har fra første møde med jobcentret fremsat
ønske gang på gang om at skifte fra rengøringsassistent til
buschauffør. Først efter et halvt års ventetid kom han på
dansk-kursus og nu, hvor han kun har et halvt år tilbage
af sin dagpengeret, har jobcentret afvist hans ønske om et
buskørekort.
• Nye regler fra 1.oktober 2018 vil betyde, at ledige, som
har opbrugt deres ret til supplerende dagpenge, ikke vil
kunne få udbetalt dagpenge for en hel måned, hvis de
blot har en eneste times arbejde. Det er oprørende og en
væsentlig ændring, som fagbevægelsen og a-kasserne arbejde på at stoppe. Det er i strid modsætning til andre
hensigter i lovgivningen om, at det skal kunne betale sig
at tage arbejde til hver en tid, også få timer !
s. 6 • 3F København

Underviser Jørgen Dam fra AOF hjælper Despet og Henrik med IT.

indflydelse på processerne i forvaltningen af lovens bestemmelser. Og det har
de så fået et langt stykke ad vejen med
ministerens udspil.
Der er altså ikke tale om mere frihed,
færre regler og mindre bureaukrati for
de arbejdsløse, men for de kommunale
myndigheder. Og som udspillet blandt
andet konkluderer, så bliver kommunerne „aflastet for administrative opgaver
for i omegnen af ½ mia. kr. Det svarer til
knap 1.000 fuldtidsansatte“ – og videre

– „De frigjorte ressourcer vil indgå i regeringens og KLs målsætning om at frigøre 1. mia. kr. årligt som led i det fælles
moderniserings– og effektiviseringsprogram“.
På den måde kommer udspillet til
også at handle om besparelser, hvor ansatte på jobcentrene betaler med fyringer og de arbejdsløse – med tab af kvalitet, bedre tilbud og flere rettigheder.
Mere „frihed“ til de kommunale myndigheder har en pris.
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International arbejdsmiljødag d. 28.april 2018.

Af Henrik Lund, faglig sekretær

REMEMBER THE DEAD –
FIGHT FOR THE LIVING
D

en 28. april er FNs internationale
dag for arbejdssikkerhed.

Traditionen har rødder i den amerikanske arbejderbevægelse, hvor man siden
1970erne har markeret dagen ved at ære
de kollegaer, som er døde af og på deres
arbejde i det forgangne år. Siden bredte
traditionen sig til hele Nordamerika, til
Asien og til Afrika inden den i 2003 officielt blev FNs internationale dag.
I 3F København har vi tradition for at
deltage i markeringen, og 2018 er ingen
undtagelse.

I år har vi valgt at markere dagen ved
at gå på gaden, og slå et slag for arbejdsmiljøet og mindes de kollegaer, som er
døde af og på arbejdet under parolen:
„Remember the dead – Fight for the living.“
Arbejdstilsynet har foreløbigt registreret 25 dødsulykker i 2017, mens der i alt
er registreret 42.366 arbejdsulykker.
Derudover vil vi bruge dagen til, at
slå et slag for arbejdsmiljøet, for de unge
som har et fritidsjob.
Vi går på gaden sammen med gode
kammerater fra 3F Kastrup, 3F Sømæn-

dene, 3F Frederiksborg og 3F Nordvestsjælland. Tilsvarende arrangement finder
sted i Helsingør.
Vi håber at rigtig mange medlemmer
kigger forbi til en snak og en markering
af arbejdsmiljøet.

I København kan du finde os
ved Nørreport station lørdag
d. 28. april fra kl. 11.00 til 13.00.

28. april 2017 blev markeret i fagforeningens lokaler.
Markeringen af arbejdere, der døde på deres arbejde, blev gjort ved opsendelse af balloner fra fagforeningens tag med arbejdspolitiske udsagn.
s. 8 • 3F København

Stop for perspektivløse og
ødelæggende ressourceforløb
Onsdag d. 31. januar 2018 afholdt beskæftigelsesministeriet en høring om
„Reformen af fleksjob og førtidspension“.
Til høringen var inviteret en lang række
fagpersoner – fagforeningsformænd, advokater, borgmestre og politikere, samt
ikke mindst borgere, der var ramt af den
vilkårlighed, som reformen har medført for syge og uarbejdsdygtige borgere
i landet.
Der kunne udledes flere ting af høringen, men især fandt man det problematisk, at ens adresse er afgørende for, hvor
mange udsigtsløse afklaringsforløb, man
bliver trukket igennem, inden ens hjemkommune træffer en afgørelse. Vi har
længe vidst, at de københavnske kommuner ligger i den tunge ende, og vi har
set adskillige afklaringsforløb, hvor det
var fuldstændigt formålsløst, og vi har
set, hvordan de berørte medlemmer er

blevet mere syge, end de var i forvejen,
af den håbløst lange sagsbehandlingstid i
kommunernes jobcentre.
Høringen var derfor kærkommen, og
ministeren på området lovede allerede
under sin velkomsttale, at han var parat
til at se på, om sagsbehandlingen og afgørelserne i kommunerne er i tråd med
intentionerne bag reformen fra 2013.
Ministeren lovede endvidere, at der allerede inden sommerferien vil ske en
præcisering af reglerne i form af et lovforslag, således at der kommer til at ske
en mere ensartet behandling af især førtidspensionssagerne, uanset hvor man
bor i landet.
Det bliver dog ikke sådan, at retten til
førtidspension bliver udvidet, men at de
perspektivløse og ødelæggende ressourceforløb bliver stoppet, og dermed kan
der hurtigere tilkendes førtidspension

til de alvorligt syge og uarbejdsdygtige
borgere.
Der er tale om en del–evaluering af
reformen ; hele reformen kommer under
lup i løbet af efteråret 2018, og der vil så
komme yderligere – hvis nødvendigt –
justeringer af loven suppleret med præciserede vejledninger.
I 3F København hilser socialrådgiverne evalueringerne velkommen, og vi
håber at nogle af vores allermest udsatte
medlemmer får en lidt mere tålelig tilværelse bare lidt hurtigere, end tilfældet
har været de sidste mange år. Vi følger
selvfølgelig spændt udviklingen, og sørger for at holde såvel vores lokale politikere som samarbejdspartnere orienteret
om, hvordan vi ser udviklingen i den
kommende tid.

Vi har set adskillige afklaringsforløb, hvor det var fuldstændigt formålsløst, og vi har set, hvordan de berørte medlemmer er blevet mere syge, end de var i forvejen,
af den håbløst lange sagsbehandlingstid i kommunernes jobcentre.
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Af Dzevad Ramic, faglig sekretær

Nok må være nok!
Rengøringsassistenterne på Rigshospitalet vil have en fair behandling

R

engøringsassistenterne på Rigshospitalet inviterede onsdag
den. 21.februar 2018 3F Københavns faglige sekretær, Dzevad Ramic,
og funktionschef i rengøringssektionen
på Rigshospitalet, Marianne Hummel, til
et møde i kantinen. Her var mere end 70
offentligt ansatte rengøringsassistenter
mødt frem.
Tillidsrepræsentant Kamer Avdilji afleverede en udtalelse fra rengøringsassistenterne til ledelsen og 3F København.
Udtalelsen blev læst højt for de fremmødte:

længelse – bare for at have noget at leve
af. Vores krav er fastansættelser nu. Vi
kræver en fair behandling af alle ved sygemelding. Vi vil behandles fair og lige.
Vi vil have at Ledelsen skal komme med
et skriftligt udspil til de opstillede krav
senest d.22.februar.2018.
De offentligt ansatte rengøringsassistenter på Rigshospitalet, Blegdamsvej den.
21.februar 2018
Derefter spurgte funktionschefen et par
gange rengøringsassistenterne, om de allesammen var enige. Ja blev der sagt fra
alle.

Rengøringspersonalet på
Rigshospitalet har fået nok:
Grænsen for, hvor hurtigt vi kan løbe, er
simpelthen nået. For mange opgaver og
for lidt tid.
Problemerne skyldes i høj grad dårlig
planlægning og dårlig kommunikation
fra funktionslederne. Vi mener også at
dårlig planlægning bl.a. er årsag til højt
sygefravær. Kollegerne bliver sendt på
uddannelse uden rigtig bemanding på
afdelingerne. Kollegerne sendes til mentordage uden rigtig bemanding på afde-
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De læsser bare opgaver på...
lingerne. Funktionslederne lærer ikke af
deres fejl. Gennemsnitligt mangler vi 25
til 30 kolleger om dagen.
Vi kræver handling NU !
Ledelsen skal udarbejde vagtplaner der
holder, og ansætte flere fastansatte rengøringsassistenter nu. Alt for mange kolleger er ansat på midlertidige kontrakter
med en udløbsdato og er derfor nødt til
at søge nyt arbejde eller satse på en for-

Spørgelysten var stor blandt rengøringsassistenterne, og de havde mange meninger om, hvad der er galt med den
måde de skal arbejde på.
• „Vi skal alle sammen løbe stærkere og
lave mere. Mange rengøringsassistenter er nødt til at tage stilling til, hvad
de kan nå at gøre rent, og derfor bliver
der ofte sprunget over de steder, hvor
skidtet ikke ses så nemt med det blotte øje.“

Der er ikke mangel på store ord på væggen bag de fremmødte rengøringsassistenter i kantinen, men de mener, at der mangler rigtigt meget for, at de får en ordentlig arbejdsdag.
På billedet oplæser tillidsrepræsentant Kamer Avdilji den udtalelse til ledelsen, rengøringsassistenterne blev enige om.

• „Vi er ansat til at lave en opgave, vi er
ikke ansat til at vurdere. Det gør vi i
dag. Vi vurderer, „hvad kan jeg nå ?“,
• „Jeg synes, det var slemt, da vi var hos
ISS, men det er i hvert fald ikke blevet
bedre. Umiddelbart er vi nede på det
samme antal medarbejdere eller færre,
end vi var hos ISS. Og vi har fået flere
opgaver.“
• „De offentligt ansatte rengøringsassistenter er så presset, at det på mange
punkter har stillet medarbejderne dårligere end før. På nogle punkter var
jeg gladere for at arbejde ved ISS end
Regionen, og flere af mine kolleger vil
hellere tilbage.“
• „Det skal vi bare gøre, der bliver ikke
indregnet mere tid til opgaverne. Dengang ISS havde rengøringen på Rigshospitalet, vil jeg mene, at der var
færre arbejdsopgaver, og jeg syntes
der var renere. Hvis der kom ekstra
arbejdsopgaver, ville ISS selvfølgelig
have flere penge for det.“
• „I dag læsser de bare ekstraopgaver
ind, for det koster jo ikke noget. Men
det nedslider de ansatte.“
Rigtig mange af deltagerne kunne berette om smerter i ryg, ben og arme samt
søvnproblemer. På baggrund af for me-

get sygefravær arbejdes der alt for ofte
efter de gamle arbejdsplaner fra ISS.
3F København er dybt bekymret over
situationen, hvilket vi har skrevet til ledelsen om. Efter vores opfattelse er det
begge parters opgave, at komme videre
og få skabt løsninger.
Vi er af den opfattelse at medarbejderne skal sikres et ordentligt arbejdsklima
med engagement, trivsel og anerkendelse. Det er vigtigt for, at rengøringsassistenterne får en god arbejdsdag. Her har
ledelsen et stort ansvar.

Trivslen skal forbedres markant
Region Hovedstaden vægter tryghed
højt hos sine medarbejdere - og hensynet til patienter og patientsikkerhed er
vigtigt. Dette sikres i høj grad også af
rengøringsassistenterne med en høj grad
af faglighed.
Det er afgørende, at ledelsen tager
affære for, at forbedre medarbejdernes
trivsel og velvære, så alle kan gå glade på
arbejde.
Derfor appellerer vi til, at ledelsen tager sit ledelsesmæssige ansvar alvorligt i
forhold til at øge trivsel og det gode arbejdsmiljø for rengøringsassistenterne.
Der er et behov for, at medarbejder-

ne hurtigt får tilbagemeldinger på deres
udspil, så de kan mærke deres medindflydelse og, at de bliver taget alvorligt. 3F
København medvirker gerne til, at dette
sker på bedst mulige måde.
For at skabe arbejdsro blandt medarbejderne mht. deres udspil til vagtplaner,
planlægning, kommunikation og fair behandling, har 3F København derfor foreslået ledelsen følgende:
• Lav en holdbar og realistisk handlingsplan – også i forhold til bemanding
• Involver medarbejderne omkring processer på evt. personalemøder eller et
nyhedsbrev mindst en gang om måneden
• Mere fokus på samarbejde og en forventningsafstemning mellem medarbejdere /ledelse, og team imellem
• Klart ejerskab og ansvarsfordeling
• 3F København har opmålere klar til at
hjælpe om nødvendigt
• Evaluering og opfølgning

Faglighed og respekt
Rengøringsassistenterne skal tages alvorligt og ydes den respekt, de fortjener.
Det vil forbedre arbejdsdagen, og det vil
med garanti forbedre arbejdspladsen til
fordel for alle.
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Af Tanja Fynbo, Ungdomsnetværket

Ny faglig sekretær

Teambuilding i LEGO

Fokus på uddannelser
Den 1. februar startede Per Holm Pedersen i 3F København. Samlet set har
han været medlem af 3F i 30 år. Per har
arbejdet som ufaglært på arbejdspladser som Odense Konservesfabrik, Lindøværftet, forskellige byggepladser som
kranfører, FL Smidt og B&W skibsværft
som kranfører samt Lemvigh Møller
som truck– og kranfører.
Derudover har Per en faglært uddannelse som værktøjsmager. Han har været faglærer på AMU, Next Uddannelser
og TEC. Herunder været promoter for
Ejendomstekniker–uddannelsen. Han
har været med i baggrundsgruppen for
tilblivelsen af produktør–uddannelsen
har undervist Serviceassistenter, ejendomsservice–teknikere samt industri–
og procesoperatører. Endelig har Per haft
tillidshverv indenfor industriens område
samt for undervisere på tekniske skoler.

International solidaritet
Per har arbejdet med skole renoveringsprojekt i Nicaragua, og bygning af forskerstation i Costa Rica har også været
arbejdsområder. Dette var sammen med

solidaritet med Cuba og det faglige engagement betød 3 års udstationering i
Den Dominikanske Republik, Haiti og
Guatemala, med opbygning af et uddannelsessystem for faglige tillidsfolk. Som
aktiv i 3Fs internationale arbejde har
han repræsenteret 3F som valg observatør i Nicaragua og Colombia.
Med en mere og mere globaliseret
verden er det vigtigt med styrket inter-

Den 15. februar var årets første ungdomsnetværksmøde. Emnet var kulturforskelle på arbejdspladsen. Vi havde inviteret
Dzevad fra fagforeningen til at fortælle lidt om emnet. På trods
af lidt mandefald på grund af sygdom, var der lagt an til en
hyggelig og lærerig aften.
Alle netværksmøder starter med networking, og denne dag
var ingen undtagelse. Opgaven var en teambuilding–øvelse ; i
to hold skulle der bygges en LEGO–lastbil. Opgaven var svær,
men humøret var højt, og konkurrencen om at blive først færdig var hård.
Derefter gik Dzevad i gang med at fortælle om arbejdet på
Rigshospitalet, hvor de ansatte kommer fra mange forskellige

national solidaritet, samt fokus på udvikling af uddannelserne i Danmark.

Tag godt imod ham
I 3F København skal Per arbejde med
uddannelsesområdet, udvikle kurser og
hjælpe medlemmer og tillidsvalgte med
rådgivning på uddannelsesområdet. Vi
håber I tager rigtig godt imod Per.

Ansøgning om
ledige konfirmationslegater

Har du fået din invitation ?
Faglig Fælles Forbund samler
d. 9. maj de medlemmer fra hele
landet, der har været uafbrudt
medlem af forbundet i 50, 60 og
70 år.
Hvis du er på denne liste over
medlemmer af 3F København,
men ikke har modtaget en indbydelse, kontakt da Susanne Ram i
fagforeningen – tlf.: 70 300 999.
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50 års jubilæum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allan Svend Carlsen
Arne Jensen
Bent Kruse-Nielsen
Birger Helge Dahlgren Sørensen
Ebbe Jørgensen
Eigil Georg Madsen
Ejvind Bersang Kjær
Ellen Hanne Mørkholt Christensen
Erik Bach Sørensen
Erik Brinch Andersen
Finn Aksel Christensen
Finn Arne Kjærsgaard
Flemming Hansen
Frank Holmsted Kieffer
Frank Kai Bang Petersen

kulturer. Det har været en stor udfordring at organisere de ansatte, på grund af alle de forskellige kulturer de kommer fra.
Det har derfor været nødvendigt at være opmærksom på denne udfordring. Dzevad fortalte meget engageret om arbejdet
på Rigshospitalet, og vi sluttede af med en god diskussion om,
hvilke udfordringer der kan være på de arbejdspladser, vi selv
kommer fra.
Netværket består af tillidsvalgte og aktive medlemmer som
diskuterer forskellige emner, der er oppe i tiden. I netværket
har vi altid plads til flere, så har du lyst til at være med, så kontakt Tanja i fagforeningen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gunnar Skovgaard Rasmussen
Hugo Drachmann Strunge
Jens Hilding Andersen
John Hansen
John Verner Christiansen
Jørgen Nørregaard
Kim Jørgen Bentzen
Knud Due Hansen
Kurt Allan Jørgensen
Kurt Tommy Erichsen
Leif Christensen
Lejf Holm
Ludwig Friedrich Jahrsdorfer
Ole Krogh Johannessen
Ole Pedersen
Orla Helge Hjorth Martinussen

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palle Andersen
Per Meynerd
Poul Erik Dahl Andersen
Ruth Mortensen
Steen Friborg Henningsen
Sten Rene Niebuhr
Sven Hansen
Søren Erik Nielsen
Søren Kanstrup
Tommy Leon Hillersdal
Torben Staal Nielsen
Tove Hansen

60 års Jubilæum
• Kaj Erling Petersen

For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening, der har børn som skal konfirmeres i foråret eller efteråret 2018, er der et antal legater som kan søges af
medlemmer.
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 2018.
Bevilgede legater vil være indsat på lønkontoen omkring
den 9. maj 2018.
Post- og Telegrafpersonalets
Hjælpeforening
V. E. Gamborgsvej 13, st.mf.,
2000 Frederiksberg

HRK
Hovedstadens Reservetjener Fond
Afholder den årlige generalforsamling
onsdag den 21. marts 2018 kl. 14.30
3F København – Peter Ipsens Allé 25
Dagsorden iflg. vedtægterne
P.F.V. Jytte Justesen
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Af Caja Bruhn, faglig sekretær

Fohandlingerne brød sammen

F

orhandlerne på det statslige, kommunale og regionale område er nu
alle gået fra hinanden. Sammenbruddet i de offentlige overenskomstforhandlinger er dermed en realitet.
Tirsdag eftermiddag forlod arbejdstagerne efter få timer endnu engang et forhandlingsbord, denne gang med Danske
Regioner.
Dermed er alle forhandlinger for alle
800.000 offentligt ansatte faldet sammen
på bare fem dage.
Forhandlerne kræver ikke lønfest –
som Innovationsminister Sophie Løhde
påstår – men de kræver, at det nu er på
tide at sikre et reelt fremskridt i reallønnen for alle de offentlige ansatte. Den
økonomiske krise er ovre, og der skal
ikke være endnu et kriseforlig, som i
2011, 2013 og 2015. Det er på tide, at de
offentlige ansatte også får forbedringer.

Konflikt på det offentlige arbejdsmarked kan tidligst træde i kraft fra 1. april.
Forligsmanden kan udskyde en varslet konflikt i 14 dage af to omgange, mens der forhandles i forligsinstitutionen.

lønsfremgang for vores medlemmer eller
en parallel lønstigning i forhold til det
private arbejdsmarked.“

Lønkrav er for høje,
siger arbejdsgiverne

OBS: Denne artikel er skrevet 1. marts.
Der kan være sket meget i perioden,
indtil du sidder med bladet her.
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Brugte 22 tommer
computerskærme sælges

Nedrivningen af Københavns Postcenter
er i fuld gang. Dermed kan man sige definitivt farvel til én af Københavns absolut største arbejdspladser igennem tiden.
Da der var allerflest ansatte, var ca. 3.000
mennesker ansat. Da centret blev lukket
i 2016, var der stadig 500 arbejdspladser
tilbage. De er nu flyttet udenfor byen. I
fagforeningen er vi aldrig glade for, at se
arbejdspladser forsvinde fra byen, men
vi håber da på, at der opstår nye på den
hæderkronede „post–grund“.

Skærmene har været brugt i
3F København i 6-8 år og sælges
som beset – og helt uden garanti
af enhver art.
De kan afhentes i fagforeningens
økonomiafdeling for 50,- kr./stk.
Send en mail til:
regnskab-kbh@3f.dk,
dagen før skærmen afhentes.

Vi er aktive – også lokalt

Talmatch
Formanden for den offentlige gruppe i
3F, Ellen K. Lykkegård, mener ikke, at
der ikke var mere at komme efter ved
forhandlingsbordet: „Den økonomiske
ramme og lønstigningen er helt afgørende. Men på intet tidspunkt er der blevet
nævnt tal, der kunne matche en real-

Et sidste farvel til en kæmpe arbejdsplads

Første, anden, tredje gang – intet kunne lykkes. Forhandlingerne på Statens
område faldt sammen fredag den 23.
februar. Mandag den 26. februar faldt
kommunerne, og til sidst tirsdag den 27.
februar fulgte regionerne efter.
Arbejdsgiverne udtaler på stribe, at
de faglige organisationer stiller lønkrav,
som ligger et godt stykke over den lønstigning, de vil og kan give. De mener
at de offentligt ansatte skal have en fair
og ordentlig løn for det arbejde, de ud-

fører og, at de har tilbudt en sikring af
reallønnen, samt at de faglige organisationers lønkrav slet ikke spiller sammen
med resten af det danske arbejdsmarked.

Konflikt er mulig
De faglige organisationer udtaler, at der
ikke er et ønske om konflikt, men at vi
siger nej til endnu et kriseforlig.
Forligsinstitutionen træder nu ind i
forhandlingerne, hvilket betyder at forligsmanden skal se om man kan hjælpe
forhandlingerne i gang igen.
De faglige organisationer afsender nu
konfliktvarsler på statens, kommunernes
og regionernes områder og det afventes,
om arbejdsgiverne vælger at modsvare
med at varsle lockout på visse områder.

3F København indmeldte sig 28. februar
i foreningen Medborgerne. Baggrunden
er vores ønske om, at styrke fællesskabet
– også lokalt i Nordvestkvarteret i København.
Medborgerne arbejder for at organisere civilsamfundets mangfoldige fællesskaber, så de sammen kan arbejde for
det fælles bedste. Foreningen er inspireret af lignende organisationer i England
og USA og tager udgangspunkt i „community organising“ som, kort fortalt,
handler om opbyggelse af lokale fællesskaber og dermed styrke lokalsamfundet.
Medborgernes første mål er at opbygge en lokal borgeralliance i København,
og dermed skabe det eksempel, som andre i Danmark kan lære af, og som kan
være med til at inspirere til nytænkning
og udvikling af civilsamfundets rolle i
det 21. århundrede.

• Det er vigtigt for
3F København
at engagere sig
aktivt – også lokalt.
På billedet ser
du formand for
3F København,
Bjarne Høpner,
og forkvinde for
Medborgerne,
Ruth Gøjsen

Vi finder det rigtigt, at vi – som fagforening – aktivt støtter og arbejder for at
styrke civilsamfundet. Særligt i en tid
hvor fællesskaber er i opbrud, og utrygheden breder sig.

Vi håber at foreninger som Medborgerne
vil brede sig til resten af København og
det øvrige land. For kun sammen kan vi
sikre samfundets sammenhængskraft.
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Postseniorerne
Tirsdag, den 10. april kl. 10:00
Fællesmøde i den Store Sal.
Jeannet Ulrikkeholm kommer og fortæller samt underholder.
Der er kaffe/the og senere serveres frisksmurte sandwich. Øl
og vand forhandles til brugervenlige priser.

Torsdag, den 17. maj kl. 11:00
Summemøde i Det Grå Palæ.
Her er Jan Mathisen gæst og fortæller om sit virke gennem
mange år i forbundet. Der skulle gerne blive tid til et amerikansk lotteri. Sandwich, kaffe og the. Salg af øl og vand kr. 10,-

Torsdag, den 12. april kl. 11:00
Summemøde i Det Grå Palæ.
Her viser vi filmen ”Ved Kongelunden”, den handler om dengang Kongelunden var københavnernes åndehul. Her på Amagers sydspids oplevedes den danske sommer af en stor del af
byens befolkning, der havde købt grund og bygget et lille kolonihavehus – i bare en go’ halv times cykeltur fra centrum. Efter
filmen bytter vi de sædvanlige sandwich ud med lækre ”Gule
Ærter” inkl. pølse og kogt flæsk, samt lækre hjemmelavede
pandekager med syltetøj alt for en pris af kun kr. 60,- Lotteri
med fine gevinster. Der er kaffe/the. Øl og vand kan købes til
pensionistpriser kr. 10,Tilmelding vigtigt til Gerda (tlf. 51 17 17 86) senest 7. april

Onsdag, den 30. maj
Fællestur til Bakken i Regionens Regi – Pris kr. 200,Vi mødes ved Scenen, hvor der er musik. Der kan købes vin, øl
og vand til søde maj priser. På pladsen foregår også salg af lodder til de mange gevinster.
Tilmelding til Flemming tlf. 3616 2612 og indbetaling på klubbens konto 5321-0000689408 senest 1. maj

Torsdag, den 26.april kl. 11:00
Vi mødes foran Rema 1000, Rosenørns Allé 31
Herfra går vi ned i Metroens cykelkælder for at se den ”ukendte” kunst. Derefter går vi over gaden og besøger Musikmuseet,
der har til huse i det gamle DR. Her råder museet over sjældne
instrumenter fra Europa, Asien og Afrika. Fra bronzealderen
til i dag. I klangrummet kan besøgende prøve instrumenterne
bl.a. harper, el-trommer. Klaver og xylofoner. Vi slutter dagen
af på ”Overfor” Arrangementet koster kr. 75,Tilmelding til Gerda (tlf. 51 17 17 86) senest den 18. marts

Torsdag, den 7. juni
Årets skovtur.
Den går i år til Birkerød. Adressen er : Sønderskovvej 12, 3460
Birkerød (selvkørende : se KRAK’s kort). De der bruger s-tog/
bus tager til Birkerød St., hvorfra vi vil sørge for afhentning.
Mødetid på stationen senest kl. 12:00 Frokost i det grønne
med lidt lunt og koldt inkl. øl og vand. Senere kaffe/te med
hjemmebag. Hele turen koster kun kr. 75,Tilmelding og betaling til Gerda gerne senest den 17. maj ellers
på MobilPay 51 17 17 86

Tirsdag den 10. april 2018 kl. 10 – 12
Peter Ipsens Alle 25. 2400 NV (Store sal)
En Stjernestund med Jeannet Ulrikkeholm.
Den lille dame med den store stemme
Efterfølgende serveres der sandwich.
Fælles arrangement med E&P Klubben, Hotel og Restauration,
Onsdag den 25. april 2018 kl.14.00
Peter Ipsens Alle 25. 2400 NV (Store sal)
Københavns Postseniorer afholder ordinær generalforsamling.
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anretning.
Tilmelding til spisning er nødvendig og skal ske til kasserer
Keld Eksing på telefon 22 79 06 14 onsdag den 18. april 2018
kl.16.00 – 18.00

Til orientering:
Nykøbing Falster revyen 2018:		  Alt udsolgt
Cirkusrevyen bakken 16 maj 2018:		  Enkelte billetter
Jeanett Ulrikkeholm uderholder ved fællesarrangementet 10. april kl. 10.00

20/3 kl. 10.00
Demens afdeling. Kom og se hvordan der er lavet en underjordisk by med bager, slagter, værtshus m. m.
Bystævneparken 23, 2700 Brønshøj.
3/4 kl. 10.00
Gunda Sjøberg, frivillig i Arbejdermuseets venner. Fortæller
om Arbejdermuseet. Hvorfor skal vi have det, og hvilke udstillinger skal der være?
10/4 kl. 10.00
Jeannet Ulrikkeholm underholder med sang. „Den lille dame
med den store stemme“. Fælles med Post og RBF.
17/4 kl. 10.00
Generalforsamling
24/4 kl. 10.00
Film – Tilmelding Hannes have kr. 100,–
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Husk! Du vil altid kunne finde yderligere informationer
på: www.postseniorer.dk

1/5 kl. 10.00
1. maj i huset
8/5 kl. 11.00
Hannes have
15/5 kl. 10.00
Banko – Tilmelding skovtur kr. 250,–
22/5
Skovtur
29/5 kl. 10.00
God sommer
Vi forbeholder os ret til ændringer i program, mødested og
pris. Ledsagere, som ikke er medlem, betaler dobbelt pris ved
klubbens arrangementer.
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Info fra

Feriekontoret

Indbetal ekstra til din pensionsopsparing
Har du overvejet at indbetale ekstra til pensionen – fx på aldersopsparingen?

D

Feriekontoret administrerer udlejning af
Ferieboligfonden for Hotel– og Restauranterhvervets ferieboliger og Postens
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.

u kan stadig nå det, hvis du vil indbetale ekstra på din
pensionsopsparing i PensionDanmark eller i Industriens Pension. I år kan du sætte 29.600 kr. ind på aldersopsparingen, der giver dig flere fordele :
• Du har flere penge mellem hænderne den dag, du går på
pension
• Det er gebyrfrit at indbetale ekstra i modsætning til, hvis du
fx sparer op i din bank
• Du får samme afkast som på resten af din opsparing, og afkastet beskattes kun med 15,3 pct.
• Du vælger selv, om du vil have pengene ud på én gang eller i
mindre portioner
• Du betaler ikke skat af pengene, når de bliver udbetalt. Til
gengæld kan du ikke trække indbetalingerne fra i skat
• Du bliver ikke modregnet i folkepensionen, når du indbetaler på en aldersopsparing.
Du kan også indbetale ekstra på din ratepension eller livsvarige pension, hvor du kan trække beløbet fra i skat. Det er særligt en fordel, hvis du betaler topskat. Men du skal i så fald
være opmærksom på eventuel modregning i pensionstillægget
fra det offentlige, når pengene en gang skal udbetales.

Skiftedag i udlandet
Skiftedagen i udlandet er ændret fra
søndag til lørdag. Det vil sige, at hvis
man f.eks. vil leje uge 32, er det fra lørdag den 4. august til lørdag den 11.
august 2018. For god ordens skyld skal
vi præcisere, at skiftedagen i Danmark
fortsat er søndag.

Brixton, England
Brixton er stolt af sit direkte og upolerede ry. Fra at være et nabolag med
kontroverser og kampe i 1990erne er
Brixton støt og roligt blevet mere tiltrækkende uden at miste sit kosmopolitiske ydre.
Nabolaget er charmerende alternativt
og man fornemmer dets energi fra butikkerne langs Electric Avenue til kunstgallerierne, de lokale markeder og de
nye restauranter i Brixton Village Market.
I løbet af ca. 35 minutter, vil du ( med
det offentlige ) kunne komme fra huset
til f.eks. London Eye.

Sådan gør du i Industriens Pension
Du kan indbetale ekstra ved at logge ind på Min side på industriensepension.dk inden årets udgang. Eller du kan ringe
til Medlemsservice på 70 33 70 70 alle hverdage. Her er også
åbent mellem jul og nytår.

Ferieboligfonden for Hotel– og Restauranterhvervet har et dejligt rækkehus i Brixton og det samme har Posten

Ferieboligfonden for Hotel– og Restauranterhvervet har et dejligt rækkehus
i Brixton og det samme har Posten, altså
på samme vej. Det giver nogle muligheder, hvis man f.eks. er flere som gerne vil
opleve byen sammen. Hvis begge huse
lejes, er der plads til 12 personer.
Når de ledige uger er sorte, kan alle
3F medlemmer leje husene. Hvis din øn-

skede uge er rød, så ring alligevel til os
hvis behovet for begge huse opstår og så
ser vi, om vi kan hjælpe dig.

Medlemmerne slog rekord i pensionstjek i 2017

Ledige ferieboliger
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
forbeholdt de forskellige brancher og vil
blive åbnet for andre ca. 12 uger før. Dog
med visse undtagelser.

Returnering af nøgle
• På hjemmesiden
3fpost.dk kan du
se de forskellige
muligheder for at
leje en feriebolig,
samt få en oversigt
over hvornår der er
noget ledigt.
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Sådan gør du i PensionDanmark
Du indbetaler ekstra ved at logge ind med NemID på pension.
dk senest den 29. december. Husk: Er du i tvivl om, hvad der
bedst kan betale sig for dig, så ring til PensionDanmarks medlemsrådgivning på 7012 1330 alle hverdage kl. 8-21.

Vi skal stærkt opfordre dig til at returnere nøglen straks efter din hjemkomst og
dette skal ske i den lille kuvert, som du
fik tilsendt. På denne kuvert står et nummer, som vi skal bruge til registreringen
og den giver os alle de informationer, vi
skal bruge. Du behøver f.eks. ikke ligge
en seddel med om, hvem du er.

Antallet af medlemmer, der tjekker deres pension
på nettet, slog rekord i 2017 og steg til over 200.000.
Hvordan står det til med din pension? Og er familien godt nok sikret, hvis uheldet er ude? Som medlem med pensionsordning i PensionDanmark kan
du hurtigt få svar ved at logge ind på pension.dk.
Og den mulighed var der rigtig mange medlemmer, som gjorde brug af i 2017. Over 200.000 medlemmer tjekkede sidste år deres pensionsordning
på pension.dk. Det er ny rekord og en stigning på
42 pct. i forhold til 2016.
Du kan nemt tjekke din pension i PensionDanmark
ved at logge ind på pension.dk, og du behøver ikke
bruge en pc. Med en smartphone eller en tablet, har
du altid din pension lige ved hånden.
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Tag familien, kollegaer og venner med i fagforeningen til
en god dag i solidaritetens og sammenholdets navn.
Alle er velkomne, når vi fejrer arbejdernes internationale
kampdag med musik, sang og samvær.
Vi glæder os til at se jer.

Masser af aktiviteter og
hoppeborg til ungerne

Program :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi starter kl. 8.15 i fagforeningen
Musik, sang og samvær hele formiddagen
Fagforeningen byder på mad og drikke
Kl. 9.30 taler Pernille Rosenkrantz-Theil
Kl. 10.15 taler en tillidsrepræsentant om OK18
Kl. 11.15 går vi sammen til Fælledparken
Find os i Fælledparken til højre for hovedscenen
Vi lukker ned kl. 19.00 i Fælledparken
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En dejlig dag med
kollegaer, venner og familie

