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Dagpengesatsen bør sættes op med 
4.103 kr./måned svarende til den ud-
huling af købekraften, vi har oplevet 
gennem de seneste 25 år

Nye organisatorer oprusterpå madudbringnings– og fastfoodområdet

Tiden er inde  
til højere dagpenge



Leder v. John Ekebjærg-Jakobsen,  

formand 3F København.
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I sensommeren 2019 var der 
mange historier i medierne 
om den såkaldte ingeniørsag i 
lufthavnen.

En vikar, der er uddannet som in-
geniør, ville gerne nyde godt af 
de gode løn og arbejdsvilkår, som 
klubberne i lufthavnen har kæm-
pet sig til gennem mange års 
faglig kamp. Men han ville ikke 
betale til den klub og den fag-
forening, som tager den kamp 
sammen med kollegerne. Det var 
de organiserede kolleger selv-
følgelig frustrerede over og bad 
med store ord „ingeniøren“ om at 
melde sig ind i fællesskabet. En 
af samtalerne blev optaget og så 
kom balladen.

Sagen blev bragt op i folketin-
get og de borgerlige partier fik 
blandt andet gennemtvunget en 
undersøgelse som skulle doku-
mentere, at kolleger som ikke er 

medlem af fagforeningen bliver 
mobbet på arbejdspladsen.

Rapporten er nu kommet og 
det viser sig, at spørgsmålet om 
fagforeningsmedlemskab stort 
set ikke er årsag til krænkende 
handlinger på arbejdspladserne.

Derimod er køn og etnicitet 
årsag til diskrimination, og de-
batten om sexisme og krænken-
de adfærd har jo også med rette 
fyldt, og vil fortsat fylde en del i 
offentligheden.

Rapporten konkluderer at op til 
7–8 % af kollegerne bliver udsat 
for krænkende adfærd ( mobning, 
chikane, trusler mv. ). Det kan 
være fra kunder, ledere eller kol-
leger. Det er alt for mange og det 
skal stoppes.

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø 
er en voldsom belastning og er 
ofte en usynlig faktor frem til det 
går helt galt for kollegaen. Det 
er derfor vigtigt at vi alle er op-
mærksom på vores kolleger.

Tillidsrepræsentanterne og ar-
bejdsmiljørepræsentanterne har 
selvfølgelig en vigtig rolle i disse 
situationer, men er der ikke valgt 
nogen til at varetage dette arbej-
de, skal I ikke tøve med at bruge 
fagforeningen.

Det bliver der desværre brug 
for i den kommende tid. Vores 
kolleger ude på arbejdspladser-
ne bliver presset til at være mere 
fleksible end godt er. Truslen om 
at det ikke er alle der kan kom-
me tilbage efter Corona lægger 
et voldsomt pres på vores med-
lemmer.

 Deres situation er vidt forskel-
lig, men mange bliver sat under 
pres.

De arbejdsløse og hjemsendte 
får at vide at de er velkommen 
tilbage, men at de skal være mere 
fleksible.

På andre arbejdspladser er der 
voldsomt travlt, fordi arbejds-
pladsen leverer kerneydelser til 
håndteringen af corona–krisen. 
Dette resulterer i øget arbejds-
takt og tvungent overarbejde.

Endelig oplever vi nu at vores 
kolleger bliver tvunget til at age-
re „corona–politi“. De skal tjek-
ke corona–pas, de skal kræve 
mundbind, og i mange andre si-
tuationer er det er vores kolleger 
som skal tage konfrontationen 
med borgeren eller kunden.

Vi kan ikke acceptere at vi ud-
over at passe vores arbejde, skal 
udfordres på det psykiske og 
fysiske arbejdsmiljø. Det er ar-
bejdsgiverens ansvar at sikre at 
det er trygt at gå på arbejde.

Derfor er arbejdet med at ska-
be et bedre arbejdsmiljø mere 
vigtigt end nogensinde.

 Dårligt arbejdsmiljø

Læs hele rapporten på VIVEs hjemmeside 

https://www.vive.dk/media/pure/16066/5499859

https://www.vive.dk/media/pure/16066/5499859
https://www.vive.dk/media/pure/16066/5499859
https://www.vive.dk/media/pure/16066/5499859


3F København • s. 3 • April 2021

v/ John Ekebjærg-Jakobsen, formand  

og Søren Becher, a-kasseleder 

3F København

Tiden er inde  Tiden er inde  
til højere dagpengetil højere dagpenge

Der er brug for at få indhentet den massive 
udhuling af købekraften, som vi har oplevet i 
løbet af de seneste 25 år, der gør dagpenge 
svære at leve for, og tvinger mange til at finde 
andre løsninger. 
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Under Corona–krisen har Folketinget i flere 
omgange leveret en solid og milliardstor 
hjælp til erhvervslivet. Formålet har været 
at undgå lukninger, at bevare arbejdsplad-

serne og imødegå arbejdsløshed.
Men arbejdsløsheden er alligevel steget under 

Corona–krisen og den har igen sat fokus på om dag-
pengenes dækning giver den nødvendige tryghed.

Det var derfor på sin plads, da Fagbevægelsens 
Hovedorganisation ( FH ) for nylig fremlagde et for-
slag til et nyt og samlet dagpengeudspil.

FH foreslår, at der skal afsættes yderligere 2,2 mil-
liarder om året til at stoppe udhulingen af dagpen-
gene og til at løfte dagpengene i de første 3 måne-
der for udvalgte grupper.

Desværre rammer FHs forslag skævt, selvom det 
også rummer positive elementer.

Det er positivt, at der kommer fokus på behovet 
for bedre dækning ved arbejdsløshed.

Forslaget om, at dagpengene skal reguleres efter 
lønudviklingen, vil fremadrettet stoppe udhulingen 
af dagpengenes købekraft. Det er godt og rigtigt. 
Men forslaget rummer alvorlige problemer:
• Med indførelse af en såkaldt „trappemodel“, kan 

visse grupper af ledige modtage et dagpengetil-
læg på mellem 2.000 – 4.000 kr. i 3 måneder, be-
stemt af deres medlemsperiode og beregningen 
af deres sats. Denne model vil øge forskellen mel-
lem top og bund. Den vil skabe et A og et B hold

• „Trappemodellen“ åbner samtidig op for, at frem-
tidige regeringer kan skrue yderligere op for for-
skelsbehandling. Den er et opgør med det solida-
riske dagpengesystem.

• Der er brug for at få indhentet den massive udhu-
ling af købekraften, som vi har oplevet i løbet af 
de seneste 25 år, der gør dagpenge svære at leve 
for, og tvinger mange til at finde andre løsninger. 
Dette er ikke en mulighed for de lavtlønnede. For-
skellen på top og bund vokser. FHs forslag vil ikke 
ændre på dette.

Henvendelse til Folketingets Beskæftigelsesudvalg
Derfor har 15 3F–afdelinger henvendt sig til Folketin-
gets Beskæftigelsesudvalg med følgende budskab :

Vi mener, at et nyt dagpengesystem først og frem-
mest skal levere en mærkbar bedre dækning af bun-
den. Vi ønsker mere tryghed til alle lønmodtagere.

Der er brug for et solidarisk system, hvor dagpen-
gebeløbet øges for alle. Der skal gøres op med den 
tabte købekraft – dagpengene skal være til at leve 
af. 

Vi foreslår konkret, at satsen sættes op med 4.103 
kr./måned svarende til den udhuling af købekraften, 
vi har oplevet gennem de seneste 25 år. 

Dagpengene er for små
Folketinget og Arbejdsmarkedets parter har i flere 
omgange tilkendegivet at dagpengene er for små.

Med vedtagelsen af loven om Midlertidig Arbejds-
fordeling ( MAF ) var der enighed om at hæve dag-
pengene til maximalt 23.000 kr. om måneden for 
alle de kollegaer der blev omfattet af ordningen. 
Dagpengene blev hævet med ca. 4.000 kr. mere om 
måneden !

Med hjælpepakken til de små selvstændige var 
Folketinget og erhvervsorganisationerne klar til at 
give en dækning på 30.000 om måneden til selv-
stændige uden ansatte.

Den arbejdsløse må nøjes med at leve for maxi-
malt 19.322 kr. om måneden. 

Ikke i mål endnu
3F har i årevis krævet et bedre dagpengesystem.

På kongresser og på generalforsamlinger har vi 
besluttet at udhulingen af dagpengene skal stoppes 
og at efterslæbet skal indhentes.

Vi er endnu ikke i mål med denne kamp.

Tiden er inde til højere dagpenge

Dagpengesatsen bør sættes op med 4.103 kr./måned 

svarende til den udhuling af købekraften, vi har oplevet 

gennem de seneste 25 år.
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Vi tilbyder – intet mindre end – årets oplevelse !

En sommercamp for vores unge medlemmer, eller børn og børnebørn af vores 
voksne medlemmer. Det bliver en uge med masser af oplevelser, ny viden og 
nye venner.

• Vi skal lære om den danske model og arbejdsmiljø i ungehøjde
• Vi skal besøge spændende arbejdspladser
• Vi skal lære om reglerne for fritidsjob
• Vi skal hygge med bål, sang og skumfiduser

Kort fortalt så bliver det en uge fyldt med godt kammeratskab,  og et bombar-
dement af oplevelser i et fagligt fællesskab sammen med andre børn og unge.

Programmet er endnu ikke 100 % færdigt, men vi kan afsløre, at vi skal på en 
spændende skattejagt gennem byen og historien, samt besøge unge i Folke-
tinget. Hele ugen sluttes af med en hyggelig grillaften for de unge og familien 
i fagforeningen.

Sommercampen tager udgangspunkt i 3F København på Peter Ipsens Alle 25.
Det hele løber af stablen fra mandag til fredag i uge 31.  

Vi har plads til 20 børn og unge født i perioden 2005 til 2011,
( fra kommende 4. klasser op til 9. klasser ).

Det er selvfølgelig gratis at deltage.

Giv ungerne en aktiv sommerferieuge i din fagforening

Tilmeld dit barn før din kollega, 

senest den 15. juni 2021.  

Tilmelding foregår ved at skrive 

en mail til tanja.fynbo @ 3 f.dk med 

navn, alder og kontaktoplysninger 

på forælder. 

Har du flere spørgsmål, kan du rin-

ge til Tanja på 20533243.

OBS : Vi følger naturligvis Sund-

hedsstyrelsens retningslinjer 

omkring Covid–19 og holder nøje 

øje med anbefalinger i forhold til 

planlægning og afvikling.

Fagforeningen glæder sig til,
at byde velkommen til en ny tilbagevendende begivenhed:

mailto:tanja.fynbo%403f.dk?subject=Sommer%20Camp%202021


2021

Kommunal &
Regionsråds

valg
der støtter os

Vi støtter op om
vores kandidater
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Den 16. november 2021 afholdes der kommunal og regionsrådsvalg i  
 hele Danmark. 3F København vil sætte fokus på vores mærkesager  
 især i Københavns Kommune, men også i Region Hovedstaden og 

i de øvrige kommuner i regionen.
Konsekvenserne af Corona-krisen vil helt klart presse kommunerne og 

regionen og vi skal sikre at den kollektive velfærd ikke forringes.
På bestyrelsesmødet i maj måned vil vi vedtage 3F Københavns valg-

grundlag og på baggrund af dette grundlag vil vi føre en aktiv kampagne 
i det halve år frem til valgdagen. Kampagnen kan følges på hjemmesiden, 
på Facebook og der vil blive afholdt temamøder i løbet af efteråret.

Som altid støtter 3F København de kandidater som kan bakke op om 
vores værdigrundlag (https://www.3fkbh.dk/vaerdigrundlag) og som kan 
tilslutte sig vores valggrundlag. Ved valget i 2017 havde vi faktisk 27 med-
lemmer som var kandidat til kommunalvalget eller regionsrådsvalget

Forbundet tilbyder kurser for vores kandidater. Der vil både være medie-
træning og kurser om kommuner og regioners udbudspolitik, arbejdsmar-
kedspolitik, socialpolitik, boligpolitik, som blot er nogen af de aspekter 
der berører vores dagligdag

Mulige kandidater kan kontakte formanden på mail:
john.ekebjaerg-jakobsen@3f.dk

https://www.3fkbh.dk
https://www.facebook.com/3FKoebenhavn
https://www.3fkbh.dk/vaerdigrundlag
mailto:john.ekebjaerg-jakobsen%403f.dk?subject=
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Den 1. marts startede Jack ( til 
højre på billedet ) og Henrik 
( til venstre ), som organisato-
rer hos 3F København, hvor 
de skal arbejde med at orga-
nisere bude, der arbejder for 
madudbringningsvirksomhe-
der som Wolt, Just Eat, Wai-
teer og Hungry. 

Indsatsen foregår i et samar-
bejde med 3F i København, 
Aarhus, Aalborg og Chauffø-
rerne i København. 

Vi, Jack og Henrik, har kørt på de 
samme gader og udført præcist 
det samme arbejde – fyldt vores 
budtasker og kørt fra A til B. Den 
store og afgørende forskel er, at 
den ene var ansat og dækket af 
overenskomst, mens den anden 
blev betragtet som selvstændig 
og derfor ikke havde adgang til 
arbejdstagerrettigheder eller en 
garanteret indkomst. Vi har talt 
med bude, der arbejder 10 timer 
om dagen og kigger ind i en frem-
tid, hvor de forventer at skrue 
op for deres arbejdstid, hvis de 
skal tjene nok for at have råd til 
huslejen. Samtidig står de uden 
indkomst, hvis de bliver syge el-

ler kommer til skade på arbejdet. 
Det er ikke fair. Vi må forlange 
lige vilkår for lige arbejde og gøre 
op med brugen af falske ansatte. 
Derfor bliver nogle af nøglerne til 
en øget organisering at aflive my-
ter om fagbevægelsen, udbrede 
viden om den danske model og 
oplysning om, hvilke rettigheder 
der gælder på det danske ar-
bejdsmarked.

Nationalt og  
internationalt momentum
Platformsarbejde har utrolig stor 
bevågenhed i både ind- og ud-
land og der er særlig fokus på 
transportbranchen. Den bevå-

 Lige vilkår for lige arbejde
 Forstærket indsats på madubringsområdet

Nye ansigter i fagforeningen Af Jack Campbell og Henrik Witzke, organisatorer
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Jeg hedder Jack Campbell er 26 år. Jeg kommer fra 
Storbritannien, hvor jeg havde mit første møde med 
fagbevægelsen, da jeg var medlem af UCU, hvor jeg 
i 2018 var med til at organisere en strejke i forbindel-
se med ændringer af vores pensionsordning.

Jeg har boet i København siden 2018, hvor jeg har 
haft flere forskellige jobs og senest været bud for 
Wolt. Her blev det klart, hvordan Wolt udnyttede at 
udenlandske arbejdere ikke altid ved, hvilke rettig-
heder man har som arbejdstager i Danmark. Derfor 
blev jeg en del af Wolt Workers Group, som er et 
netværk af bude, der, sammen med 3F København, 
arbejder for ordnede og sikre arbejdsforhold for 
Woltbude. I Wolt Workers Group har vi arbejdet på 
at organisere vores kollegaer, hvilket vi bl.a. har gjort 
ved at uddele flyers, oplyse om den danske model 
og afholdt møder hos 3F København. Jeg glæder 
mig meget til at fortsætte dette arbejde som orga-
nisator for 3F.  

Jeg hedder Henrik Witzke og er 35 år. Jeg bor i Kø-
benhavn med min kæreste og vores barn på to år. 
Jeg har arbejdet som cykelbud hos Bring Express, 
de grønne bude, i tre år, hvor jeg var tillidsrepræsen-
tant det sidste års tid. Som cykelbud i København 
er man en del af et utrolig stærkt og stolt arbejds-
fællesskab, hvor vi ikke skeler til, hvilken farve uni-
formen har – et cykelbud er et cykelbud. Derfor er 
det meget fremmed for mig, at bude der arbejder 
for madudbringningsvirksomhederne, ikke ænser 
hinanden, når det møder hinanden på gaden. Ikke 
at jeg bebrejder budene, de har svære betingelser 
for et stærkt fællesskab. Udskiftningen er stor, der er 
mange deltidsansatte og Wolt alene har 3500 bude 
på gaden i København. Ikke desto mindre bliver det 
en vigtig opgave at understøtte et kollegialt fæl-
lesskab, der kan danne grundlag for organiseringen 
og dermed den fælles kamp for ordnede og sikre 
arbejdsforhold.

genhed vi ser netop nu, er begyn-
delsen til et opgør med brugen af 
falske selvstændige.

På nationalt plan har vi 
landoverenskomsten for madud-
bringningsbranchen mellem 3F 
og Dansk Erhverv i ryggen. Med 
den kan vi vise, at der er et attrak-
tivt alternativt til usikre arbejds- 
og lønforhold. Samtidig er der en 
begyndende politisk bevågenhed 
omkring brugen af falske ansatte 
og vi har også set at forbruger-
ne har valgt dårlige arbejdsvilkår 
fra og fx. sagt fra over for nemlig.
com. 

Internationalt sker der også 
rigtig meget. Madudbringnings-
bude i Norge, Sverige og Finland 
har opnået overenskomst og 
Just Eat har tilkendegivet, at de 
vil ansætte deres bude i Italien 
og Australien. Disse sejre er kun 
kommet fordi budene sammen 
med fagforeningerne har lagt 
pres på virksomhederne. 

Vi har også set at budene i 
Danmark er begyndt at sige fra 
over for virksomhederne. Sidst i 
februar tog en gruppe Woltbude 
initiativ til en demonstration mod 
en ændring af Wolts betalings-

model. Samtidig har vi allerede 
oplevet interesse fra bude, der 
uopfordret har kontaktet os med 
problemer, kommet til møder og 
har udvist stort gåpåmod og vilje 
til, at hjælpe med organiseringen. 
Der er selvsagt meget at gøre, 
men der er et stort momentum. 
I den kommende tid vil vi være 
aktive og synlige på gaden, hvor 
vi vil stå ved budenes ”hotspots” 
og lave opsøgende arbejde foran 
restauranter. Hvis I ser os på ga-
den, skal I endelig kommer over 
at hilse på. •
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Nye ansigter i fagforeningen Af Louise Andreassen, organisator

Jeg hedder Louise Andreassen, 
og jeg er for nyligt blevet ansat 
som organiser under projektet 
„Unge i transit“, der har som mål 
at organisere unge under 31 år i 
fastfoodbranchen. Jeg har en ud-
dannelsesbaggrund som histori-
ker, og jeg har senest været ansat 
på Nationalmuseet. 

Tidligere har jeg været aktiv i 
SF Ungdom, SF, Elev– og Studen-
terbevægelsen, Jobpatruljen og 
flere andre steder.

Fastfoodområdet er desværre 
endnu ikke ordentlig organiseret, 
og hovedparten af de ansatte er 
unge under 30 år. Disse unge har 
generelt et meget lille eller måske 
intet kendskab til fagbevægelsen 
eller den danske model. 

Derfor skal jeg som organiser 
først og fremmest besøge de ca. 
50 restauranter, som ligger i vo-
res område, og tale med de her 
unge om fagbevægelsen og de 
kvaliteter, som vi kan tilbyde i 3F. 
Dernæst skal jeg undervise de 

unge til selv at organisere deres 
kollegaer. Et af målene i projektet 
er bl.a. at oprette en brancheklub 
for de ansatte i fastfoodbran-
chen, hvor de selv kan arrangere 
møder, kampagner, demonstrati-
oner og lignende.

Endemålet for projektet er, at 
flere unge er blevet valgt enten 
som tillidsrepræsentanter eller 
arbejdsmiljørepræsentanter ude i 
restauranterne. De skal grundigt 
oplyse de nyansatte transitunge 
om vigtigheden af at være orga-
niseret. 

En af udfordringerne er netop, 
at disse unge typisk er i transit. 
Mange af dem arbejder i deres 
sabbatår eller er studerende. Der-
for er det et område, som kræver 
et ekstra fokus, hvis de skal være 
selvorganiserede.

Jeg glæder mig helt afsindigt 
til at trække i arbejdstøjet. Og 
med forårets ankomst og den lø-
bende genåbning ser jeg frem til 
at besøge de første restauranter.

 Projekt „Unge i transit“

Louise skal bl.a. rundt og besøge ca. 50 

fastfood–restauranter.
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Tina Bonne Kristiansen  er ny i 
3F København - og så alligevel 
ikke helt. Hun startede i 3F Kø-
benhavn i et 11 måneders vikariat, 
men er nu blevet fastansat i vores 
medlemsafdeling.

Det kan godt være, at du alle-
rede har snakket med Tina. Hun 
tager sig nemlig af alle former 
for ændringer i dit medlemsskab. 
Det kan være du har arbejdet i 
udlandet, er blevet udlært, eller 
måske lige er startet som elev. 
Det er noget Tina og de andre i 
medlemsafdelingen tager sig af.  
I solen ude foran medlemsafde-
lingen fortæller Tina lidt om sig 
selv og hvorfor hun er havnet hos 
3F København: 

„Jeg startede som elev i HK og 
har siden været ansat i to andre 
forbund. Der sad jeg på hoved-
kontorene. Når man sidder på 
hovedkontoret,  savner man den 
nære kontakt med medlemmer-
ne. Den kontakt får jeg meget 

mere af, når jeg arbejder i en lo-
kalafdeling. Desværre har verden 
været ramt af Corona i al den tid, 
jeg har været ansat i afdelingen, 
så jeg savner, ligesom alle jer an-
dre, det fysiske møde med vores 
medlemmer. Jeg synes også jeg 
mangler, at snakke med mine 
kolleger i 3F Københavns andre 
afdelinger. Vi holder os jo lidt for 
os selv i denne coronatid. Det 
ser heldigvis ud til at ændre sig 
snart“.

„Jeg er tidligere pædagog og 
så jeg er spejder - har altid været 
spejder. Spejdere er en god del 
af det danske foreningsliv, som 
jeg synes godt om. Jeg er vok-
set op i Birkerød, men bor nu på 
Østerbro sammen med min kæ-
reste. Jeg er lidt af en iværksæt-
ter og en kreativ sjæl. Faktisk har 
jeg en akademisk uddannelse i 
iværksætteri. Det kreative fylder 
meget. Der går en del tid med 
fremstilling af keramik hos Soci-

al Pottery på Nørrebro, hvor jeg 
har en værkstedsplads“. Tina hæ-
ver sin kaffekop, som viser sig, at 
være hjemmelavet. 

„Udover keramik har jeg forsøgt 
mig med trædrejning, glaspuste-
ri, laserskæring og 3D-print. Jeg 
vil bare gerne teste de metoder, 
der er til at bygge noget.“

„Jeg er glad for at arbejde i 
fagbevægelsen, hvor vi kæm-
per for gode arbejdsforhold. 3F 
er særlig vigtig i den sammen-
hæng, fordi vi i høj grad kæm-
per for de „mindste“ - de dårligst 
stillede og det er ofte dem, der 
bliver behandlet dårligst. Hos 3F 
København er tingene lidt mere 
jordnære synes jeg. Her kan man 
komme ind ad døren og bede om 
en opkrævning på et stykke papir, 
hvis det er det man har brug for. 
Vi favner alle typer medlemmer.“ 

Vi er glade for at have fået Tina 
som medarbejder i 3F Køben-
havn.

Nye ansigter i fagforeningen – Tina Bonne Kristiansen Af Allan Kleis Sundstrøm, faglig sekretær

„Vi favner alle typer medlemmer“
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Feriekontoret administrerer bookinger af Hotel– og 
Restauranterhvervets Ferieboligfonds ferieboliger 
og Postens ferieboliger. Vores boliger bookes pr. te-
lefon ( bort set fra postens lodtrækningsrunder ). Hvis 
du er i tvivl om, hvad du har ret til at booke, så ring til 
os ( Lisbeth eller Katja ) på tlf. 88 92 33 60.

Ledige ferieboliger
På hjemmesiden www.3fpost.dk ( Posten ) og på  
www.3fhr-feriebolig.dk ( Hotel– og Restauration ) kan 
du følge med i, hvilke boliger og uger der er ledige.

På www.feriekontoret.bookhus.dk kan du se alle 
de ferieboliger som Feriekontoret administrer. Der er 
også en oversigt, hvor du kan se alle ledige boliger. 
Du skal dog være opmærksom på, at selvom ugen 
står som ledig, skal reglerne for om du kan booke 
den stadig overholdes, jævnfør reglerne som er be-
skrevet på de to andre nævnte hjemmesider.

Fejl kan ske, så ….
Når du har booket en feriebolig hos os og vi har 
fremsendt Informationsskrivelsen samt nøglen til 
dig, vil vi bede dig om at kontrollere, at det er den 
korrekte nøgle du har fået. Der kan ske fejl og det er 

for sent at opdage det fredag eftermiddag inden dit 
ophold eller, når du står foran ferieboligen og ikke 
kan komme ind.

Hotel– og Restauranterhvervets Ferieboligfond
For at kunne booke en af HR’s ferieboliger, skal virk-
somheden du arbejder på have en feriekortaftale jf. 
overenskomsten mellem 3F Privat Service, Hotel og 
Restauration og HORESTA eller Dansk Erhverv. 

Hvis det ikke er tilfældet, er du ikke berettiget til at 
booke disse ferieboliger. Du vil typisk kunne se disse 
oplysninger på dit ansættelsesbevis.

Du kan altid ringe til os så vi kan tjekke, om du har 
den rigtige faggruppekode.

Hotel– og Restauranterhvervets Ferieboligfond 
er med i en bytteordning blandt nogle andre ferie-
boligfonde, som administreres via 3F efter samme 
regler. Det betyder, at du har mulighed for at booke 
deres ferieboliger. Se boligerne på www.mit3f.dk. Du 
kan eventuelt også ringe på tlf. 88 92 08 27, hvor du 
kan få flere oplysninger om dine muligheder.

Se Hotel- og Restauranterhvervets Ferieboligfond 
ferieboliger på http://3fhr-feriebolig.dk/

 Feriekontoret
… en dejlig feriebolig til en fornuftig pris

Det er på nuværende tidspunkt ikke tilladt at oplade 
din el- eller hybridbil via ferieboligens elinstallatio-
ner.

Den primære grund til dette er, at der skal være 
sikkerhed for, at ferieboligens installationer kan kla-
re det og det er mange af vores ferieboliger ikke klar 
til uden en ny separat opladerstation/boks.

Hvis du alligevel gør det, vil du som minimum 
blive pålagt en regning for et el-eftersyn samt en 
regning for strømforbruget.

Opladning af din bil skal derfor ske på en lade-
station.

Opladning af el– og hybridbiler
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Covid-19
Hvis Udenrigsministeriet fraråder 
rejse til det land, som du eventu-
elt har booket en feriebolig i via 
os, har du ret til at få halvdelen af 
pengene refunderet hos dit for-
sikringsselskab (afbestillingsfor-
sikring/rejseforsikring). Kontakt 
dit forsikringsselskab for at høre 
reglerne for, hvornår du skal kon-
takte dem. Reglerne kan nemlig 
være forskellige, men er typisk 24 
timer før afrejse.

Feriekontoret dækker den an-
den halvdel af det indbetalte be-
løb. Dit forsikringsselskab skal 
bruge dokumentation og til det 
skal du bruge den bekræftelse, 
som vi sendte til dig i forbindelse 
med din booking.

Når din sag hos forsikringen er 
færdigbehandlet, bedes du sen-
de os en kopi af udbetalingen og 
vi vil returnere dig den halvdel, 
som du er berettiget til hos os.

Corona-situationen udvikler 
sig hele tiden. Følg altid myndig-
hedernes anvisninger. Vi anbefa-

ler, at du holder dig orienteret på 
følgende hjemmesider:

• Udenrigsministeriets rejsevej-
ledninger

• Sundhedsstyrelsen
• Statens serum institut
• WHO

Rejse-/afbestillingsforsikring
Vi vil opfordre til, at der tegnes 
en rejse-/afbestillingsforsikring 
således, at du ikke mister penge, 
hvis uheldet skulle være ude og 
ferieboligen må afbestilles f.eks. 
på grund af sygdom. Kontakt 
dit forsikringsselskab for at høre 
nærmere.

Vi skal stærkt opfordre dig til 
at returnere nøglen straks efter 
din hjemkomst og det skal ske 
i den lille kuvert, som du fik den 
tilsendt i. På denne kuvert står 
et nummer, som vi skal bruge 
til registreringen og den giver 
os alle de informationer vi skal 
bruge. Husk at frankere kuver-
ten og at sætte afsender på, 
da du ellers vil få et gebyr på 
minimum kr. 91,-. 

Vi oplever desværre alt for 
tit, at ekstranøglen (eller andre 
nøgler) fra ferieboligen tages 
med hjem og sendes til os. Det 

skaber problemer og unødven-
dige udgifter for os. Du skal 
aldrig tage anden nøgle med 
hjem end den du fik tilsendt af 
Feriekontoret med mindre, at 
andet er aftalt. Hvis det sker, vil 
du fremover blive oplagt et ad-
ministrationsgebyr på kr. 100,-.

Vi vil sætte pris på, at du 
ikke pakker nøglen ind i diver-
se køkkenrulle, stanniol, gaf-
fatape, elastikker, plastikposer 
m.m., da det tit tager lang tid 
at ”frigøre” nøglen. Og vi sidder 
med rigtig mange returnøgler.

 Returnering af nøgle

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/
https://www.sst.dk/
https://www.ssi.dk/
https://www.who.int/
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Kig efter OK-mærket, når du 
vælger fagforening. Det er os 
med overenskomsterne.

Også i år er vi desværre nødt til at afholde 1. maj „Sammen - 
Hver for sig“ ligesom vi gjorde det i 2020.

Derfor vil der ikke blive afholdt et fysisk arrangement, hverken i 
3F København eller i Fælledparken.

I stedet har vi sammensat et virtuelt program, primært via vores 
Facebookside, så du kan være med til at markere 1. maj hjem-
mefra. Der vil både være noget for børn og voksne :

• 08.00 : Fagenes stafet, hejsning af flag, sang og tale v. 
3F Københavns formand John Ekebjærg-Jakobsen

• 08.30 : Arbejdermuseet – Fortællinger om arbejdere og deres 
organisering igennem tiderne 1. del 
( 2. og 3. del vil kunne ses på vores Facebook-side )

• 09.00 : 1. maj taler v. hhv. Line Barfod, Ø og 
Sophie Hæstorp Andersen, A – overborgmesterkandidater.

• 09.30 : Tegnekursus for børnene v. Puk Espersen 
– Husk at have papir og farver klar

• 10.00 : Vi stiller om til FH v. Lizette Risgaard og 
Mette Frederiksen

• 10.45 : Faglig tale v. Jack Campbell, 
organisator på madudbringningsområdet

• 11.00 : International solidaritet og indsamling

• 11.15 : Kokkeskole v. Kantineklubben 
– Vi laver stjerneskud sammen men hver for sig

• 11.45 : Frokost

• 12.30 : Trylleshow v. Sunny Cagara

Vi ønsker alle medlemmer og jeres familier en rigtig god 1. maj !

mailto:kobenhavn%403f.dk?subject=
https://www.3fkbh.dk
https://www.facebook.com/3FKoebenhavn
https://www.facebook.com/3FKoebenhavn

