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FUTs bestyrelsesmedlemmer/distriktsrepræsentanter:

FUT lukker og slukker!

Er det sådan, FUT’s beretning skal starte inden for de næste par år?

Da foreningen FUT i år 2000 kunne fejre sit 50 års jubilæum, havde der
året forinden været gjort et stort arbejde med planlægningen af jubilæums-
året. Der var bl.a. nedsat en komité, hvori der sad en del personer fra bran-
chen, heriblandt tidligere FUT-bestyrelsesmedlemmer og endda to æresmed-
lemmer. Et af disse, Jens Schultz fra Mommark Handelskostskole, kom med
en idé under en brainstorming over mulige aktiviteter/arrangementer for
jubilæumsåret: “Er det nu, at FUT skal lukke og slukke, mens legen er
god?”. Dette blev meget hurtigt stemt ned af samtlige i komitéen, som var
helt enige om, at der altid vil være brug for og plads til FUT.

Vi har i dette funktionsår måtte aflyse ni ud af 16 planlagte arrangementer!

Er det fordi, der er for lidt indhold i arrangementerne? Er det tidsrummet,
hvori arrangementerne afholdes? Er det koncentrationen af butikker/kæder,
der gør, at de kan selv? Er det manglende interesse/tid/engagement i vores
job/branche? Er det manglende opbakning fra vores ledere? Eller er det vir-
kelig “bare” tiden, som er løbet fra FUT?

Hvad er det, medlemmerne vil med FUT? - er det virkelig, at vi skal lukke
og slukke? Bestyrelsen i FUT lægger megen tid og meget arbejde i at gøre det
bedste for vores medlemmer og for branchen, og derfor skal vi jo helst arbej-
de den vej, som vores medlemmer ønsker.

Vi håber at se mange af vores medlemmer på årets generalforsamling
lørdag den 1. november, så vi kan få en debat omkring ovenstående.

På gensyn!

Sussi Timmermann
Formand

Kære medlem!

FUT medlemsblad udkommer 6 gange årligt • Ansvarshavende redaktør: Johan Juul Larsen
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I FUT-blad 2-2003 introdu-
cerede vi en konkurrence
for vore medlemmer. Vi
ønskede en beskrivende
sætning i forbindelse med
FUT-logoet og lod det være
op til vore medlemmer at
komme med forslag.

Efter at have vurderet de
25 indkomne forslag, kom
vi frem til en vinder! Bo
Louring fra Stora Enso
kunne dermed modtage de
seks flasker vin, der var
udlovet som præmie for det
bedste forslag, som var:

FUT – trælastbranchens
naturlige mødested!

Bestyrelsen vurderede, at
ovenstående var en god,
forklarende og meget
anvendelig tekst. Den nye

nye logo/tekst kombinati-
on er allerede taget i brug
på forsiden af dette blad,
og vil ligeledes løbende bli-
ve brugt, når brevpapir etc.
skal genoptrykkes.

Vi siger medlemmerne
tak for de mange gode for-
slag – og ønsker Bo tillykke
med vinen!

Bestyrelsen.

Nyt slogan til FUT

Bo Louring vandt konkurrencen
om en forklarende tekst til brug i

forbindelse med FUT-logoet og ses her
med det halve af sin præmie.

Gennem længere tid har undertegnede barslet med
at ville arrangere et “revival-party” – et ”come toget-
her party” eller en ”nostalgi-aften”. Og da så den
ulykkelige beslutning om at lukke den gode, gamle
arbejdsplads DDT Import & Distribution A/S var en
realitet, fik ideen mere vind i sejlene.

Nogle vil spørge: ”Hvorfor f….. vil du samle disse
mennesker, det er jo passé? Og til det vil jeg svare:
Ja, arbejdspladsen er måske passé, men den ånd og
det sammenhold, der herskede i mange år, lever
videre, når vi er sammen. Mange af os har tilbragt
utrolig mange timer og år sammen på en arbejds-
plads, som for de allerfleste var mere en ”bevægelse”
eller ligefrem en ”sekt”. Den dag i dag ser utrolig
mange af de gamle medarbejdere hinanden på
kryds og tværs, og det skaber grundlag for en sam-
menkomst og fest!

Festens succes er for længst hjemme. Pt. er 98 per-
soner tilmeldt, og vi forventer, at deltager nr. 100 er

på vej, så det bliver en rigtig god aften med fuld fart
over feltet.

Vi har valgt at sige, at alle tidligere ansatte i DDT
I&D er velkomne – og det gælder både lagrene i
Svenstrup, Taulov, Hertzumsvej, Struer, havnen i
Århus og kontoret i København.

Vi mødes i restauranten i Vejlby-Risskov Hallen,
8240 Risskov (i Århus) fredag den 24. oktober 2003
kl. 16.00. Vi starter med kaffe og øl/velkomstdrinks,
og ca. kl. 18.30 går vi til bords. Kl. 22.00 spilles der
med levende musik op til dans, og festen stopper
ved den lyse morgen.

Du er velkommen til at kontakte undertegnede
for information eller tilmelding.

Henvendelse til: Bo Louring, Stora Enso Træ A/S
Mobil tlf. 21 77 02 40, arb.tlf. 76 30 55 10
blouring@mail.tele.dk

Fest for gamle DDT I&D’ere

FUT PersonaleinfoFUT Personaleinfo
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Spørgsmålene er stillet til:

Murermester 
Willi Tästensen, Tinglev.

1. Lidt om dig selv og 
dit firma?
Jeg kom i lære i 1979 som
murer, og arbejdede frem
til august 2000 som svend,
heraf de 7 1/2 år i Tysk-
land. Jeg driver min virk-
somhed som en alminde-
lig murerforretning med
både reparations-, vedlige-
holds- og nybygningsopga-
ver. Kunderne er både pri-
vate, offentlige og land-
brug.

I dag, efter tre år som
selvstændig, har jeg fem
svende, én lærling og en
halvdags kontorhjælp.

2. I hvilken forbindelse
har du kontakt med en
trælast/tømmerhandel?
Jeg har en lille håndfuld
trælaster, som jeg samar-
bejder med. Primært bru-
ger jeg én leverandør til
én opgave. Jeg er i løben-
de kontakt med mine leve-
randører, både omkring
rådgivning og daglige ind-
køb.

3. I hvilken forbindelse
har du kontakt med en
producent?
Jeg tager kontakt direkte
til producenten/impor-
tøren, når jeg har behov
for dybdegående rådgiv-
ning eller i reklamations-
tilfælde. Nogle produkter
som beton, mørtel og spe-
cialprodukter køber jeg
direkte.

4. Hvilke fordele/ulemper
har du ved at købe gennem
en trælast/tømmerhandel?
Jeg kan få alle materialer
til en sag ét sted, leveret
på én gang. Det gør det
nemmere i hverdagen, og
jeg sparer en masse tid på
kontoret. Nogle af mine
trælastleverandører er
ikke altid lige gode til at
”ramme” den rigtige pris
første gang. Prisen er en
vigtigt parameter, og alle
trælaster kan næsten yde
det samme i forbindelse
med service og udbud.
Nogle er dog bedre til at
hjælpe, hvis vi har en
opgave, der brænder lidt
på, og kan yde en bedre
service med hensyn til
hurtig levering end andre.

5. Hvilke fordele/ulemper
har du ved at købe gennem
en producent direkte?
Producenten kender sine
produkter meget bedre
end trælasten og kan der-
for give en præcis og hur-
tig rådgivning - og jeg får
svaret, når jeg har brug
for det, og skal ikke vente
på, at trælasten først får
fat i sin leverandør.

Producenten kan yde en
bedre og mere sikker
rådgivning, når jeg har
specialopgaver, der kræver
lidt ud over det daglige.

6. Er byggeriet i Danmark
for dyrt - og hvis ja, så
hvorfor?
Det er svært at svare på.
Når jeg sammenligner
med min tid i Tyskland,
synes jeg, at danske hånd-
værkere og byggefirmaer

er relativt
mere effek-
tive end til-
svarende
tyske. Leve-
randører og
trælaster
funger næs-
ten på samme måde som i
Danmark.

Det, der nok gør en væ-
sentlig forskel, er, at man-
ge tyske håndværkere er
meget mere specialisere-
de. Nogle sætter kun fliser
op, andre beskæftiger sig
kun med gulve eller faca-
depuds. De bruger mere
specialiseret værktøj og
udstyr, og det giver nok en
besparelse i sidste ende.

7. Hvordan mener du, at
handelsmønstret/byggebran-
chen har udviklet sig gennem
de sidste 20 år?
Vi er ikke så bundne til én
forretning som tidligere.
Pris og logistik spiller i
dag en større og vigtigere
rolle for os som håndvær-
kere end loyalitet.

8. Hvordan tror du det ser
ud om fem til ti år?
Der vil blive færre forret-
ninger, som henvender sig
til den professionelle, og
flere beregnet for de pri-
vate kunder. Prisudviklin-
gen er et problem, da pri-
vate i dag kan købe nogle
produkter billigere end os
professionelle. Denne
udvikling vil sikkert forsæt-
te. En løsning kunne være
differentierede priser, alt
efter hvilken servicegrad
vi håndværkerne benytter
os af. 

9. Hvad mener du trælas-
ter/tømmerhandler kan gøre
anderledes/bedre? (her tæn-
ker vi også på, hvad vi skal
gøre for at bevare vores
berettigelse i markedet?)

Lovgivningen bliver
mere og mere ensartet, og
derfor tror jeg, at det vil
blive nemmere at hente
varer fra andre lande,
f.eks. Tyskland. Med min
erfaring fra Tyskland har
jeg kendskab til produkter,
som jeg selv i dag bruger i
min virksomhed, hvor jeg
prøver at kombinere det
bedste fra begge landes
byggetraditioner.

Det kan dog undre mig,
at nogle dansk producere-
de produkter bliver solgt
billigere i Tyskland end
herhjemme. Men det er
også svært at købe alle
sine materialer i Tysk-
land, da der stadig er
mange ting, som ikke er
godkendt på samme
måde.

Jeg har svært ved at sige,
hvad der kan gøres ander-
ledes/bedre, men jeg tror,
at de ”hurtige” leve-
randører har en fremtid
frem for de store.

FUT sluttede af med at
sige tak for en hyggelig
snak med lidt godt rødvin.

FUT-Stafetten

nr. 3FUT-Stafetten 2003: Trælastbranchen i fokus!

I denne årets tredje FUT-stafet har vi talt med
murermester Willi Tästensen, Tinglev.

Pris og logistik vigtigere end loyalitet

Murermester 
Willi Tästensen,
Tinglev.
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Telefon 99 33 77 44 . www.aalborg-portland.dk

På banen med -
hurtig vej til viden..!

AALBORG CEMENT® er sikkerhed for, at den nyeste viden er til rådig-
hed. Via hjemmeside, video-instruktion og Cement & Beton håndbogen 
er du og dine kunder sikker på en faglig og kompetent opbakning fra Aal-
borg Portland.

Team AALBORG CEMENT® hjælper i pit’en
Bag AALBORG CEMENT® er et team af kompetente medarbejdere
parat i ”pole position” – klar til at give dig den bedste behandling. Et
team, der er ”køreklar” og trimmet til at gøre sit yderste for hjælpe med

• Teknisk back-up, så du får klar besked
• Rådgivning på byggepladsen, når der kaldes på os 



Trælasthandel – en
USEXET branche!
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Dette er et lille indlæg, som
jeg håber vil fremme debat-
ten og give nye ideer til, hvor-
dan vi kommer videre og
udvikler branchen, når det
gælder om at få fat i elever.

Vi har i flere år bekræftet
os selv i, at det er svært at
finde elever til denne bran-
che. Hvorfor mon? Jeg har
ikke set lyset, men har haft
dette på sinde længe - at
ville skrive om netop mang-
len af elever, og hvad vi må
gøre for at komme videre.

Jeg har valgt tre emner,
som jeg mener kan være
overordnede temaer for
sådan en artikelserie. Jeg
behandler ikke dem alle
her, for det er for stor en
mundfuld - men det ville

glæde mig, hvis andre ville
bidrage.

1.Hvorfor er der ikke flere
lærlinge, der søger bran-
chen?

2.Hvorfor er kendskabet til
branchen så ringe? (for
det har vi jo erkendt!)

3.Og hvordan gør vi fremo-
ver for at holde den stan-
dard, vi så gerne vil have
og har? (derfor er elever
påkrævet!)

Så nu følger jeg Bo Lou-
rings opfordring fra blad
1-2003 og bruger FUT.

Elevtallet falder
Det er en kendsgerning, at

antallet at elever, som bli-
ver tilført branchen, er
markant faldende markant
- i henhold til tabel i FUT-
blad 1-2003. Hvorfor det er
faldende, stiller artiklen
spørgsmålstegn ved. Er
branchen usynlig, er det
manglende beskæftigelse
eller noget helt tredje?

Et af de første spørgsmål
må være: Hvorfor er bran-
chen ikke bedre kendt, og
hvad ved andre om bran-
chen? Det spørgsmål skal vi
ikke stille til os selv eller til
vore generalforsamlinger.
Men vi skal høre os om-
kring på gaden, og ikke
mindst i skolerne. 

Overskriften til denne
artikel fik jeg af en ung fyr,

jeg kender, som studerer
kommunikation og
reklame. Jeg stillede ham
spørgsmålet: ”Hvad tænker
du på, når jeg siger trælast-
handel?” Han sagde med
det samme: ”Det er usexet -
man er ikke ”på”. Og er det
ikke sådan noget Silvan
eller Jem & Fix noget?”

Jeg stillede det samme
spørgsmål til en anden ven,
som udmærket véd, i hvil-
ken branche jeg er ansat.
Men i hans filosofi er jeg
ansat hos Jem & Fix (!), og
det er jeg ikke og har
aldrig været det - så hvor
kommer det fra?

Ud af dette konkluderer
jeg - det er selvfølgelig lidt
svagt - at navnet Jem & Fix

Trælasthandel – en
USEXET branche!
- hvem gider være dér?
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åbenbart for nogle, måske
mange, er lig med en træ-
lasthandel!

Det gav umiddelbart stof
til eftertanke, og deraf ud-
springer denne artikel.

De ”korrekte” svar…
Forstander Jens Schultz fra
Mommark Handelskostsko-
le svarer pænt på de spørgs-
mål, FUT stiller ham i FUT-
blad 1-2003. Men selvfølge-
lig skal han svare ”korrekt”,
da han jo netop lever af
elever fra branchen.

Men han understreger
også, at synlighed er vejen
frem, så han ved godt, hvor
man skal hen for at skille
sig ud fra mængden af
jobudbydere.

Til spørgsmålet: ”Er vi en
usynlig branche?” svarer
han, at man kender de sto-
re entreprenører i Dan-
mark, man kender Silvan

osv. Men ikke tømmerhand-
lerne!

Når vi kigger TV og ser
Skanska og NCC i reklame-
blokkene, så er det en
branding af deres navn og
virksomhed - de sælger ikke
huse i det reklamespot.
Men de sælger et image og
signalerer, at de er et godt
sted at arbejde og være. 

Og det er her, jeg gerne
vil hen, foranlediget af, at
der mangler elever. Bran-
chen har ikke gjort noget
ud af sig selv. Ingen kender
til os - det skulle da lige
være DLH, der i en meget
omtalt TV-udsendelse for
knap et år siden fik skudt i
skoene, at de tømte regn-
skovene for træ.

Appetitvækkere på nettet
– eller hvad?
Tilbage til hvervningen af
elever. Jeg har i den forbin-

delse været rundt omkring
og kigge - hovedsageligt på
internettet. Og på internet-
tet kan man få syn for, at
der ikke er mange i bran-
chen, der ”gør sig til” for
kommende elever.

Her er en lille oversigt
over, hvad nedennævnte fir-
maer gør for at gøre op-
mærksom på, at de vil have
elever. Hjemmesiderne er
gennemset den 30. august
2003.

www.byggekram.dk - har en
lille notits på forsiden. Klik-
ker man ind, er der en ung
mand med en møtrik i
øjenbrynet. De gør en del
ud af at fortælle, hvad de
kan gøre og hvor langt
man egentlig kan nå - men
søger ingen elever. 
www.proffen.dk - søger ikke
elever. 
www.silvan.dk - her skal
man klikke flere gange for

at komme til feltet ”Bliv
elev”. Her gør de også lidt
ud af at fortælle, hvad man
kan og får af muligheder
nu og senere. Og opfordrer
til at søge. 
www.bauhaus.dk - har en lil-
le notits på forsiden, og en
lille forklaring på, hvad de
tilbyder. Og opfordrer til,
at man søger.
www.bygma.dk - her skal
man også klikke et par gan-
ge, men har så derimod et
kæmpe opslag, hvori de
enkelt og let remser op
hvem du kommer i selskab
med, nemlig de bedste. De
skriver helt klart, at de skal
bruge 54 elever – til hele
landet.
www.ddtdetail.dk - her står
der, at man kan henvende
sig i den lokale trælast, hvis
man vil vide mere. Man
søger ingen elever, men

...fortsættes næste side

Decra tagplader er bygget op omkring en
kerne af stål, galvaniseret med Aluzink®.
De er så stærke, at vi giver 30 års produkt-
garanti. Du får fuld dækning og optimal
tryghed.

Lige til at lægge ovenpå
Decra pladerne vejer ingenting, og kan ofte

lægges direkte oven på gamle bølgetagplader. Du sparer
besværet og udgifterne med nedrivning og bortkørsel.

Læs mere i "Alt om taget", der kan bestilles hos vores Kunde-
tjeneste, tlf 44 88 55 33, eller fås gratis i byggemarkeder, hos
tømmerhandlere og på www.icopal.dk

Icopal®

Tryg fra toppen
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der opfordres til, at man
søger. 
www.jemogfix.dk - søger
intet.
www.dlh-group.dk - forkla-
rer i korte træk, hvad ele-
vuddannelsen går ud på.
Men søger ingen elever. 
www.dansketraelast.dk - her
kan man downloade en
god beskrivelse af, hvad sel-
ve koncernen kan tilbyde
elever. Det er temmelig
godt beskrevet, og samtidig
”peppet” lidt op til unge
mennesker. Men man søger
ingen elever af den grund!

Jeg er udmærket klar
over, at mange elever bliver
fundet lokalt - for når man
farer rundt i landet, kan
man se lokale opslag. Men
når man slår op på de
ovennævnte hjemmesider,
som jo er indgangsporten
til firmaerne, søges der
ingen elever - sådan ser det

i hvert fald ud. Og så kan
man jo tænke over det.

Men det er den usynlig-
hed og mangel på at profi-
lere sig der gør, at vi i træ-
lastbranchen bliver valgt fra
til fordel for at arbejde i
f.eks. Dansk Supermarked
og andre butikker med van-
vittige åbningstider. Og det
bør vi da tænke nærmere
over - hvorfor netop de
ikke har svært ved at skaffe
unge mennesker. 

De unge vil meget mere
Der er mange måder at
angribe disse emner på,
men som jeg indledte med,
så håber jeg, at denne arti-
kel kan bidrage med en
debat på tværs af branchen.
Og at denne debat vil
udmunde i, at vi tager hul
på en ny måde at tænke på.
Hvis vi da gerne vil bevare,
udvikle og tilføre branchen
elever,  som ikke kun skal
have tiden til at gå. For den

tid, hvor eleven var den, der
hentede kaffe, er ovre. Hvis
vi ikke allerede har erkendt
dette, er vi ikke nået langt!

Generelt tror jeg, at vi i
branchen ikke i lang tid
har været opmærksomme
på, at de unge vil meget
mere end at stå bag en
disk. De vil fremad, de vil
have ansvar. De vil have for-
klaringer, og ikke bare have
at vide, at sådan har vi altid
gjort. Hele verden er blevet
deres arbejdsplads – de kan
vælge og vrage, og her står
vi nok ikke distancen.

Vi burde måske også
begynde at stille os selv
spørgsmål som f.eks.:

• Er vi så dygtige, som vi
går og tror? - til at hånd-
tere elever?

• Bør det være et fælles
ansvar at skaffe elever?

• Hvordan ser branchen ud
om 10 år - uden elever?

• Må vi i givet fald gå på
kompromis med vores

faglige stolthed, hvis elev-
tallet stadig falder?

Jeg har ikke noget ende-
gyldigt svar, men med dette
indlæg håber jeg, at vi sam-
men kan stille nogle spørgs-
mål, som vil bidrage til en
debat i bladet, som senere
vil udmønte sig i noget posi-
tivt. For som sagt kender jeg
ikke til alt, og der er sikkert
mange virksomheder, der
gør meget mere end blot
lade eleven hente kaffe!

Men jeg håber, at FUT vil
blive samlingspunktet for
denne debat, og at bladet
tør være med til at tage hul
på dette emne. Om alt det-
te skal ende i et seminar,
eller måske en ”brugerma-
nual” for nye elever, har jeg
ikke tænkt over. Men jeg er
sikker på, at der er mange
rundt omkring i landet, der
med gode ideer og indfald
kan bidrage til dette emne. 

Af Søren Anthonsen.

fortsat fra side 7:
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Dansk Byggeri
Vi har talt med Niels Stran-
ge, chefkonsulent i Dansk
Byggeri (tidligere BYG). På
spørgsmålet om, hvorvidt
Dansk Byggeri trods kritik
fra flere sider vil fortsætte
med at lave dokumentati-
onssammenligninger på
undertagsprodukter, svarer
Niels Strange, at det er
nødvendigt, efter at det
viste sig, at producenterne
IKKE ville/kunne samarbej-
de omkring en frivillig ord-
ning som Teknologisk insti-
tut i  Århus forsøgte at få
startet i 2001. Der var gan-
ske enkelt hverken vilje
eller seriøsitet til stede i
branchen, udover fra nogle
ganske få producenter.

Dansk Byggeri drøfter
lige nu med nogle af sine
andre samarbejdspartnere
muligheden for at fortsætte
udgivelsen af undertagso-
versigten. Derudover drøf-
ter man med disse samar-
bejdspartnere muligheder-
ne for at udvikle nogle
dokumentationsmetoder i

overensstemmelse med de
nye EN-standarder på om-
rådet, samt nogle måder
hvorpå man kan matche
undertaget i forhold til
overtag og underliggende
konstruktion.

Dansk Byggeri  vil inden
for den nærmeste fremtid
offentliggøre, hvem samar-
bejdet omfatter.

Niels Strange pointerer,
at Dansk Byggeris medlem-
mer klart signalerer, at de
fortsat vil have fastholdt
fokus på kritiske produkter
som f.eks. undertage.

- Dansk Byggeri har den
opfattelse, at siden vi be-
gyndte at lave undertags-
oversigten, er der blevet fle-
re seriøse udbydere af
undertage - forstået på den
måde, at producenter og
importører er blevet væ-
sentligt bedre til at doku-
mentere produkternes
egenskaber. Men der er
fortsat mange, der ikke for-
tolker deres dokumentati-
on objektivt. Derfor bliver
der i fortolkningen af

dokumentationen uenig-
hed mellem producenten/
importøren og Dansk Byg-
geri.

Udover fortolkningen af
dokumentationen, mener
Niels Strange også, at pro-
ducenter/importører ikke
er gode nok til at oplyse
om produkters svage sider,
hvorimod man er god til at
prise de gode egenskaber.

Derved undertrykker man
den seriøse information -
og vildleder til en vis grad
den enkelte håndværker.

- Man kan spørge sig selv,
hvorfor der ikke er nogle
undertagsproducenter, som
har behandlet emnet ”repa-
ration af huller/revner i
undertag”, før Dansk Byg-

FUT-tema:
UNDERTAG

Fokus på undertage
I forbindelse med dette tema i FUT-bladet - og som et oplæg
til de kommende arrangementer om undertage - har vi spurgt
Dansk Byggeri, Byggeskadefonden, Icopal og TUN om, hvor-
dan de ser på undertagsområdet lige nu.

...fortsættes næste side

❝Producenter og importører er blevet
væsentligt bedre til at dokumentere
produkternes egenskaber, men der er fort-
sat mange, som ikke fortolker deres
dokumentation objektivt.❞

Niels Strange, Dansk Byggeri.

Fokus på undertage

undertag
- diffusionsåbent

Byggros A/S
Springstrup 11 · DK-4300 Holbæk
Tlf. +45 59 48 90 00 · Fax +45 59 48 90 05
e-mail: info@byggros.dk · www.byggros.com

Klasse 2iflg. BYG

Sarnafil TU 101-04 er et topkvalitetsprodukt, der opfylder de nyeste
krav og er af BYG kvalificeret i kl. 2.

Sarnafil TU 101-04 er fremstillet af en folie af fleksible polyofiner
belagt med vlies af polypropylen.

● BYG’s klassificering: Klasse 2
● Diffusionsåbent – Z-værdi: 0,1
● Vandtæt
● Stor brud- og rivestyrke
● Langtidsholdbar – min. 50 år
● Brandklassificering – B2
● Vægt 170 g/m2

Ring og få tilsendt tekniske specifikationer og prøve, så du selv kan
bedømme – mere information, tekniske specifikationer m.m.
kan også downloades fra vor hjemmeside www.byggros.com.



FUT medlemsblad - Nr. 5 - 200310

geri tog emnet op. Det
samme gælder blafring/
egenlyd,
som kun få
producen-
ter oplyste
om, før
det blev
nævnt i
undertags-
oversigten.

Som det sidste har FUT
spurgt om, hvad der efter
Dansk Byggeris me-ning
skal gøres for at få nogle
lovmæssige krav til underta-
ge i Danmark.

- Der behøves ikke andre
”lovkrav” end de funktions-
krav, der allerede i dag står
i de to bygningsreglemen-
ter under fugtforhold, og
som efterfølgende er be-
handlet i den faglige littera-
tur, siger Niels Strange.
Den faglige udvikling og
information vil være et væ-
sentligt element i det nye
samarbejde, som Dansk
Byggeri lige nu drøfter
med nogle af sine samar-
bejdspartnere.

Byggeskadefonden
Hos Byggeskadefonden har
vi talt med teknisk chef
Jens Dons, som sammen
med Niels Strange holder
indlæg på de to undertags-
arrangementer, som FUT i
november
måned
afholder i
samarbej-
de med
Konstruk-
tørforenin-
gen.

Jens
Dons for-
tæller, at
undertage
stadig er et stort problem
for fonden. Problemerne
er de samme, som vi har set

igennem flere år. Nedbryd-
ning på grund af forkert
valg af undertag i forhold
til tagbelægning, ingen
parallellevetid med overta-

get, og ingen mulighed for
udskiftning uden at tage
hele ”hatten” af.

Årsagen er primært, at
der disponeres forkert i for-
bindelse med valg af tagbe-
lægning og undertag. Tin-
gene hænger ikke sammen! 

Jens Dons kan berette, at
der også er mange udførel-
sessvigt - men det kan bl.a.
skyldes, at banevareunder-
tage er svære at håndtere
på byggepladsen.

- Der er ikke sket de store
ændringer i de svigt, der
involverer undertaget,
siden der blev sat fokus på
området, fortæller Jens
Dons. Der er en vis træg-
hed i systemet med at få
erfaringer bragt ud til de
projekterende og udføren-
de, da vi stadig ser efter-
synsrapporter med de sam-
me svigt, som vi har set
igennem mange år. 

I besparelsesrunder ram-
mes undertaget hårdt - ofte
vælges en billig banevare.

Som det sidste har vi
spurgt om, hvad der efter
Byggeskadefondens

mening skal gøres for at få
nogle lovmæssige krav til
undertage i Danmark.

- Lovmæssigt er der næp-
pe meget at gøre, siger Jens

Dons, men Dansk
Byggeri skal føre
undertagsoversigten
videre - evt. med
supplerende doku-
mentation for en
række egenskaber til
undertaget.

Icopal
Hos Icopal har vi talt med
Klaus Røder. På spørgsmå-
let om, hvorvidt der efter
Icopals mening er blevet
færre useriøse konkurren-
ter på
under-
tags-
pro-
dukter,
siden
TOP
udgav
sine
Bygge-
blade
om
undertage og BYG begynd-
te at fokusere på området,
siger Klaus Røder:

- BYG’s fokus på underta-
ge har efter vor mening
været medvirkende til, at
standarden de seneste år
generelt er blevet højnet på
området. Der er dog fortsat
plads til forbedringer.

Klaus Røder mener ikke,
at der nødven-
digvis er behov
for lovmæssige
krav til underta-
ge. Fra produ-
centernes side vil
det være hen-
sigtsmæssigt med
nogle fælles,
standardiserede
prøvningskrav
som grundlag for

klassifikation. Når der er
problemer med mange
undertage, er årsagen ikke

altid selve produktet.
Såfremt kvaliteten skal
øges, er det nødvendigt
også at fokusere på udførel-
sen og projekteringen,
siger Klaus Røder.

For at sikre sig, at deres
produkter ikke bliver ind-
draget i sager, hvor der sker
svigt og fejl under monta-
gen, gør Icopal en del:

- Vi udarbejder detaljere-
de montagevejledninger,
tilbyder et komplet tilbe-
hørsprogram og sætter i al
vores kommunikation (bro-
churer/butiksmateriale/
hjemmeside/salgsmøder)
fokus på korrekt valg af
undertagsprodukt til den
givne opgave, afslutter

Klaus Røder.

Trælasthandlerunionen
- TUN
Hos TUN har vi talt med
direktør Palle Thomsen. På
spørgsmålet om, hvad der
efter TUN´s mening skal
gøres for at få nogle lov-
mæssige krav til undertage
i Danmark, siger Palle
Thomsen:

- Der findes i dag klassifi-
kationer for undertage, der
er alment anerkendt, men
det er et problem, at ikke
alle undertagsproducenter
kan dokumentere den klas-
sifikation, som de angiver
for produktet. Det er
TUN´s holdning, at man i
stedet for at lovgive på
området burde etablere et
fælles prøvningsgrundlag
og en kontrolordning for

FUT-tema:
UNDERTAG

fortsat fra side 7:

Dansk Byggeri drøfter lige nu med nogle
andre samarbejdspartnere at fortsætte
udgivelsen af undertagsoversigten.

❝I besparelsesrunder rammes
undertaget hårdt, og oftest vælges en
billig banevare.❞

Jens Dons, Byggeskadefonden.

❝Det er et problem, at ikke alle undertags-
producenter kan dokumentere den klassi-
fikation, som de angiver for produktet.❞

Palle Thomsen, TUN.
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undertage. Det har der i
det forløbne år været taget
tilløb til, men desværre ind-
til videre uden held. Selv-
om man skulle mene, at
undertagsproducenterne
ville være interesseret i at få
deres produkter kvalitets-
stemplet, siger Palle Thom-
sen.

- Der er et stort behov for
øget gennemskuelighed i
forhold til valg og anven-
delse af materialer, som er
egnede til deres formål.
Derfor påtænker TUN at
etablere et fælles grundlag
til bedømmelse af kritiske
byggematerialer, f.eks.
undertage, i samarbejde
med andre interesserede i
byggeriet, slutter Palle
Thomsen.

FUT v/
Peter Lenarth Landergren 

og Thomas Stoltz.

FUT-tema:
UNDERTAG

Fokus på
undertage
Fut har i samarbejde med
Konstruktørforeningen
arrangeret en debataften
om undertage. Her får du
mulighed for at møde og
høre Niels Strange,
Dansk Byggeri og Jens
Dons fra Byggeskade-
fonden. Aftenen slutter
af med en paneldebat,
hvor også du har
mulighed for at blande
dig.

Se programmet på side
14 og tilmeld dig en
spændende aften om
undertage med FUT.

❝Vi udarbejder detaljerede montagevejledninger, til-
byder et komplet tilbehørsprogram og sætter i al vor
kommunikation fokus på korrekt valg af undertagspro-
dukter til den givne opgave.❞

Klaus Røder, Icopal.

Tre nye egenskaber flytter nu Halotén op i en klasse
for sig. Halotén 2000 er svaret på fagmandens
ønsker. Det sikre undertag, der samtidig er let at
montere. Måske det bedste nogen sinde...

Ny komfort
En helt ny stivhed gør det meget lettere at stramme banerne op.
Og en ny filtbelægning gør overfladen blød og lækker.

Ny sikkerhed
En helt ny stabilitet giver sikkerhed for, at undertaget ikke bliver
slapt og spærrer for ventilationen eller begynder at blafre.

Ny holdbarhed
En helt ny kvalitet sikrer holdbarheden. Styrken er suveræn,
både mod UV-stråler, slitage og mekaniske påvirkninger.

Montering af
Halotén 2000 undertag

Dansk Eternit A/S
Sohngårdsholmsvej 2
DK-9100 Aalborg

Telefon 99 37 22 22
Telefax 98 13 40 56
www.dansketernit.dk

Tag / Udførelse
Halotén 2000 undertag

Blad: 284
SfB : (27) Ln2
Juni 1999

…en for
stabiliteten

…en for
styrken

…en for
stivheden

Få en komplet vejledning,
der illustrativt fortæller om
montering af undertag med
Halotén 2000.

Halotén 2000 
Undertaget - med 3 pile op..!

Telefon 99 37 22 22  .  www.dansketernit.dk
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Det er glædeligt at se, at
FUT tager problematikken
om undertage op.

Siden begyndelsen af
1990’erne er der kommet
mange nye undertagspro-
dukter på markedet, og
ifølge BYG skulle der i dag
være omkring 50 under-
tagsprodukter på det dan-
ske marked.

Som bekendt er tagkon-
struktionen med hensyn til
materialer og arbejdets
udførelse fortsat den byg-
ningsdel, der er flest tvister

om. Det har vist sig mange
gange, at er der fugtproble-
mer i en tagkonstruktion,
så er det ofte undertaget,
der umiddelbart får skyl-
den. Ved nærmere gen-
nemgang viser det sig dog
ofte, at der ligger en
udførelsesfejl til grund. Når
man tænker på, hvor meget
en total tagkonstruktion
koster, er det jo bemærkel-
sesværdigt, at der er en
sådan priskonkurrence på
undertaget. Hvilken betyd-
ning har nogle få kroner

ekstra pr. m2 undertag for
at få en større sikkerhed?

Fælles
standardiseringsform
Da der ikke tidligere har
været egentlige standarder
eller godkendelsesprocedu-
rer, er der ikke noget at
sige til, at der har været
megen turbulens på under-
tagsmarkedet. Ofte har jeg
haft indtrykket af, at vi leve-
randører forsøgte at overgå
hinanden med salgsargu-
menter på vort eget pro-
dukt baseret på mere eller
mindre tvivlsomme afprøv-
ningsresultater, som måske
ikke helt havde relationer
til det skandinaviske klima
samt de tagbeklædningsma-
terialer, som undertaget
skulle ligge under. 

Der har været gjort flere
tiltag fra forskellig side, for
at branchen skulle finde
frem til en standardiserings-
form, som alle skulle kunne
tiltræde. Desværre har
ingen af disse tiltag indtil
nu resulteret i noget kon-
kret. Det har dog klart hjul-
pet en del efter udgivelsen
af byggebladene, som er
udfærdiget af TOP, MURO
og TOR i samarbejde med
SBI. På basis heraf har BYG
så udfærdiget en oversigt,
som klassificerer de enkelte
produkter i fire klasser.

Plads til nye produkter
Det er et udmærket stykke
arbejde, BYG har lavet,
men jeg er af den mening,
at klassificeringen i TOP

Byggeblad 22 bør være
mere nuanceret. At man
ønsker at sikre håndværke-
ren bedst muligt er helt
forståeligt - det gør jeg
også, men kravene til bl.a.
undertagsprodukternes
praktiske erfaringstid bør
være mere realistiske og
opnåelige, så også nye pro-
dukter kan komme i be-
tragtning. Man kan ikke
fortænke nogen i, at det
kan se ud som om, at vi,
der er på markedet, vil for-
søge at holde nye produk-
ter ude.

Det bør være i alle leve-
randørers interesse at sikre
bygherren, arkitekten, for-
handleren og håndværke-
ren bedst muligt, når der
skal vælges undertag og
tagbeklædning. Det er ikke
rimeligt, at det er leve-
randøren eller BYG, der
skal klassificere produkter-
ne. Det er derfor mit klare
ønske, at alle involverede
parter fremover kan enes
om, at et uvildigt institut
skal klassificere produkter-
ne ud fra europæiske stan-
darder tilpasset danske for-
hold.

På samme måde mener
jeg, at den egentlige tagbe-
klædning bør leve op til
fastlagte standarder, således
at bygherren kan få en
komplet tagkonstruktion,
der har den forventede
levetid. Det nytter ikke
noget, at man kun fokuse-
ret på undertaget - tagbe-
klædningen skulle jo også
gerne fungere efter hensig-
ten!

Fin G. Laursen

FUT-tema:
UNDERTAG

Ærligt talt…
Fin G. Laursen, Byggros, gør sig her nogle generelle
betragtninger om undertagsproblematikken.

4
DIFFUSIONSÅBENT

REGN- OG VINDTÆT 

ENERGIBESPARENDE 

MILJØVENLIGT

+ 15 års garanti

Hør mere
om de
unikke
fordele!

- det direkte undertag

Importør:

Yderligere information: 66 11 99 66
www.burcharth.dk

Nu også i 
klasse 2 jf. BYG!

V. BURCHARTH & SØN /A
S
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FUT-tema:
UNDERTAG

Debataften om undertage - i panelet deltager:

Byggeskadefonden
v/ Jens Dons

Entreprenøren/
Dansk Byggeri
v/ Niels Strange

Producenten
v/ Hans Jørgen
Strømgaard,
teknisk chef, 
Icopal a/s

De udførende
v/ faglærer Per Hindkær,
Svendborg Tekniske Skole

Program for debataftenen 
og tilmeldingskupon på næste side 

- samt Erhvervsakademiet
v/ Preben Selck

HUNTONIT®

A. RINDOM A/S
Tlf. 43 96 22 11  Fax 43 63 17 24  www.rindom.dk

– det robuste undertag
Det grønne træfiberundertag fra Huntonit®

er stærkt og robust. Skader under monta-
gen sker yderst sjældent og med forventet
holdbarhed på mere end 50 år er Huntonit®

undertag det sikre valg.

• Tåler UV-bestråling
• Modvirker kondensdryp
• Miljøvenligt naturprodukt
• Robust og stærkt
• Afprøvede detaljeløsninger
• Støjer ikke i blæsevejr 
• Undertagsklasse 2

i følge BB 22
Montagevejledning og CAD-detaljer kan hentes på www.huntonit.dk. Papirversion fås hos:

• Tåler UV-bestråling
• Modvirker kondensdryp
• Miljøvenligt naturprodukt
• Robust og stærkt
• Afprøvede detaljeløsninger
• Støjer ikke i blæsevejr 
• Undertagsklasse 2

i følge BB 22
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Brug kuponen til
tilmelding - eller

klik ind på
www.fut.dk!

Sidste frist for
tilmelding er

31. oktober 2003

ARRANGEMENTSSTEDER
OG -DATOER:

Onsdag den 
12. november 2003:
Maskinhallen på 
Erhvervsakademiet for 
Byggeri og Produktion
Stevnsgade 17 
2200 Kbh N. 
Tlf. 35 86 37 86

Torsdag den 
13. november 2003:
Vitus Bering Danmark 
Auditoriet 
Chr. M. Østergaards Vej 4
8700 Horsens 
Tlf. 76 25 50 00

ARRANGEMENTETS MÅLGRUPPE:

Alle der i hverdagen beskæf-
tiger sig med projektering og
montage af, rådgivning om
samt salg af undertag.

ARRANGEMENTETS FORMÅL:

At samle branchens parter
for derved at skabe en kon-
struktiv debat om problema-
tikken omkring undertag, og
derved skabe grundlag for
færre skader i fremtiden.

ARRANGEMENTETS PRIS:

Arrangementet er gratis.

‘Fokus på
undertag’

Debataften med Byg, Erhvervsakademiet, Icopal og Byggeskadefonden:

Fokus på undertag
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.: HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn: Tlf.:

11065-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i ’Fokus på undertag’ følgende dato

og sted (sæt kryds):

❏ Onsdag den 12. november 2003, Maskinhallen på Erhvervsakademiet for 
Byggeri og produktion, Stevnsgade 17, 2200 Kbh. N.

❏ Torsdag den 13. november 2003, Vitus Bering Danmark, Auditoriet, 
Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens.

Denne kupon sendes til:
FUT v/ Anders Brorsen - Nordre Fasanvej 62, 2. lejl. 24 - 2000 Frederiksberg

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 31. OKTOBER 2003!

TILMELDINGSKUPON...

K
up

on
en

 k
an

 fa
xe

s 
på

 6
6 

17
 1

7 
74

FUT og Konstruktørfore-
ningen har i forbindelse
med Konstruktørforenin-
gens ”Byg Bedre” kampag-
ne indgået et samarbejde
med fokus på undertag.

Vi har alle prøvet at være
dén, som der bliver peget
fingre af, når noget går galt.
Denne fremgangsmåde løs-
er ikke vores byggetekniske
problemer omkring under-
tag, men skaber kun en
negativ stemning mellem
byggeriets parter.

Vi vil se på knudepunk-
ter og detaljer i undertags-
konstruktioner. Hvad er vi
gode til, og hvor kan vi
gøre det bedre, så vi i frem-
tiden ikke stryger til tops
på Byggeskadefondens Top
10?

Vi byder derfor velkom-
men til dette meget spæn-
dende og tværfaglige arran-

PROGRAM:
Kl. 17.00: Velkomst v/ Konstruktørforeningen og FUT.
Kl. 17.10: Status på byggeskader v/ Byggeskadefonden.
Kl. 17.35: Undertagsundersøgelsen v/ Dansk Byggeri.
Kl. 18.00: Pause.
Kl. 18.15: Producenten v/ Icopal.
Kl. 18.40: Hvordan gør vi det rigtigt? 

v/ en uddannelsesinstitution.
Kl. 19.05: Pause.
Kl. 19.25: Paneldebat.
Kl. 21.00: Afslutning.

gement om undertag, der
afholdes i både København
og Horsens. Desværre er

der kun plads til 150 delta-
gere hvert sted, så ”først-til-
mølle”-princippet gælder.
Tilmeld dig derfor hurtigst
muligt.

Icopal a/s står ved arran-
gementerne for bevært-
ning med sandwich, øl
eller vand samt kaffe og
kage.

Fokus på undertag
Deltagere i

debatpanelet:

Se side 13!
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Brug kuponen til
tilmelding - eller

klik ind på
www.fut.dk!

Sidste frist for
tilmelding er

3. november 2003

ARRANGEMENTSSTED
OG -DATO:

Tirsdag den 
18. november 2003 
kl. 9.30-15.30
Icopal Informationscenter
Mileparken 38, 2730 Herlev
Tlf. 44 88 55 00
og
IPM, Marielundvej 39-43, 
2730 Herlev

ARRANGEMENTETS MÅLGRUPPE:

Alle medarbejdere i bran-
chen, der i hverdagen rådgi-
ver om og ekspederer under-
tagsprodukter. Dagen er til-
rettelagt, så alle kan være
med – også elever og nye i
branchen.

ARRANGEMENTETS FORMÅL:

At give deltagerne mulighed
for at få en mere praktisk
viden og erfaring med under-
tagsmaterialer og –konstruk-
tioner.

DELTAGERBEGRÆNSNING:

Deltagerbegrænsning:
Af plads og udbyttehensyn
kan der max. deltage 20 på
dette arrangement. Tilmel-
ding efter ”først-til-mølle”-
princippet – så SKYND dig!

‘Undertage
i praksis’

Se fabrikken, prøv produktet:

Undertage i praksis
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.: HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn: Tlf.:

11065-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i ”Undertage i praksis” hos 

Icopal a/s tirsdag den 18. november 2003.

Denne kupon sendes til:

FUT v/ Peter Lenarth Landergren - Møldamager 58 - 6240 Løgumkloster

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 3. NOVEMBER 2003!

TILMELDINGSKUPON...
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FUT har i samarbejde med
Icopal a/s planlagt en
udbytterig dag omkring
undertage i praksis.

Dagen indeholder både
teknisk information, pro-
duktkendskab, fabriksrund-
visning hos IPM (Icopal
Plastic Membranis) og –
allervigtigst – mulighed for
at stifte bekendtskab med

PROGRAM - tirsdag den 18. november 2003

Kl. 09.30: Velkomst, præsentation af Icopal a/s og IPM.
Kl. 10.15: Undertage i ord og billeder.
Kl. 12.00: Frokost.
Kl. 13.15: Fabriksrundvisning hos IPM, Marielundvej, Herlev.
Kl. 14.00: Undertage i praksis.
Kl. 15.30: Afslutning.

undertagsprodukter og
–konstruktioner i prak-
sis.

Gå ikke glip af denne
enestående chance for at få
nogle gode og nyttige stald-
tips med hjem, der kan
være til gavn for både dig
og dine kunder, når salg
eller rådgivning handler
om undertage.

Undertage i praksis
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NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

Spånplader
til ethvert 
formål

Fabriksvej 2, Pindstrup, DK - 8550 Ryomgaard 
Tel.: 89 74 74 74, Fax: 89 74 75 76

Nyt spændende
sortiment til 
væg, gulv og loft

Farvervej 11, DK - 8800 Viborg 
Tel.: 86 62 33 55, Fax: 86 62 37 18

D
EV

IS
IO

N

Altid kvalitets

- ta’r den grønne sti!

Gadstrup 46 17 07 07 - Hedensted 75 89 90 00 - Hørning 87 68 09 00 - Støvring 98 37 47 11 - Taastrup 43 50 01 00 - www.dlh-timber.dk

Trælast

Plader og krydsfiner

PRODUKTER
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FUT INDMELDELSESKUPON

HELE DENNE TILMELDING SENDES TIL:
FUT v/Anders Brorsen - Nordre Fasanvej 62, 2. lejl. 24 - 2000 Frederiksberg

Undertegnede, der er beskæftiget som
elev, funktionær eller selvstændig inden
for handel med trælast, hårdttræ, finér
og byggematerialer/byggemarked eller
beskæftiget hos leverandører til oven-
nævnte, anmoder herved om optagelse i
FUT.
Optagelse som medlem er ifølge fore-
ningens love betinget af bestyrelsens

godkendelse, og nedenstående oplys-
ninger må nøje besvares.
Medlemskab er personligt og kan ikke
overdrages. Jeg er indforstået med, at
der, når indmeldelsen er i orden, tilsen-
des mig et giroindbetalingskort til
dækning af indskud kr. 100,- og kontin-
gent, som for kalenderåret 2004 er 
kr. 225,-.

(helst maskinskrift)

Fødselsdag og -år: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stilling: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fornavn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Efternavn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Privatadresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vej: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

By:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tlf.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , den    /199

ANSÆTTELSESSTED:
Byggemarked. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❑

Trælast/bygningsartikler . . . . . . . . . . . ❑

Leverandør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❑

Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❑

Firmatlf.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Firmafax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Firmaadresse:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vej: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

By:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Underskrift

OPRETTET DEN:

KUPONEN
KAN FAXES PÅ

66 17 17 74

FUT INDMELDELSESKUPON

Feltet herunder er forbeholdt FUT.

Til Bestyrelsen
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ERDINKOLLEGA

MEDLEM AF FUT?

ERDINKOLLEGA

MEDLEM AF FUT?
Hvis ikke, så brug kuponen på foregående side.

Indsend i lukket kuvert til:

FUT v/ Anders Brorsen
Nordre Fasanvej 62, 2. lejl. 24

2000 Frederiksberg

Du kan også bruge FUT-faxen:

66 17 17 74

– DET BEDSTE FRA SKOVEN

WISA er navnet på alle vore kvalitetsprodukter i krydsfiner og trælast 
– vil du være sikker på at få det bedste fra skoven, skal du have WISA

ANCO Wood
Lyskær 2 · 2730 Herlev

Telefon 4453 5577
Fax 4453 1977

w
w
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WISA-Spruce...
nr. 1 i Danmark!
Alle byggematerialer, som indgår i bærende konstruktioner,
skal fra 1. april 2004, være CE-godkendt.

Som den første konstruktionskrydsfiner på det danske
marked, er WISA-Spruce klar til fremtiden med den nye CE-
mærkning.

Også fra dansk lager leverer vi omgående CE-mærket WISA
krydsfiner og i fordelagtig samlast med Puhos spånplader.

Alle WISA krydsfinerprodukter leveres nu CE-godkendt.



FLEXKARM

Den justerbare karmløsning
der gør det nemt at “gør-det-selv”
Mønsterbeskyttet karmløsning, som består af 
en karm og et gerigtsæt. Forboret, skåret i gering 
og klar til at montere.

KARM FLEX INTERVALLER

75 mm 75 - 100 mm

92 mm 92 - 117 mm

110 mm 110 - 135 mm

128 mm 128 - 153 mm
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Medarbejderne fra Ølstyk-
ke-virksomheden udgjorde
den i særklasse største dele-
gation på Sjælland. Og det
fortæller måske noget om,
at der rundt omkring er en
del, som ikke kender eller
er i stand til at bruge de
fordele, ByggeBasen inde-
holder.

Det er det problem, FUT
- i samarbejde med TUN -
vil gøre noget ved med de
gratis kurser, der finder

sted sidst i oktober og først
i november.

Trælastchef i Værebro
Tømmerhandel, Karsten
Nielsen, er ikke i tvivl om,
hvad han ser som ByggeBa-
sens største forcer:

- Vi bruger den primært
til den integration, der er
lavet til vores almindelige
ordresystem på salgssiden,
fortæller Karsten Nielsen.

- Når du har fundet en
vare i salgssystemet, kan du

med et par klik gå direkte
over på ByggeBasen og få
vist et billede af produktet,
produktbeskrivelse, monte-
ringsvejledning med videre.
Det kan man tage et print
af og servere for kunden, i
stedet for at rende rundt
mellem sine brochure-reo-
ler. Tilmed er det leveran-
dørens originale, opdatere-
de informationer, man har
lynhurtig adgang til at hen-
te. Det er kanonstærkt,

konstaterer trælastchefen.
- Men det kræver natur-

ligvis, at medarbejderne
har indblik i betjeningen
og er klar over, at de har de
her muligheder, tilføjer
Karsten Nielsen.

Nogle leverandører
snyder sig selv
Trælastchefens hjertesuk,
når talen falder på Bygge-
Basen, er, at man ofte går

Tømmerhandel får mere
ud af ByggeBasen
Værebro Tømmerhandel i Ølstykke har fra starten set og satset
på det potentiale, der ligger i ByggeBasen - eksempelvis var hele
34 medarbejdere med på et introduktionskursus i systemet.

Tømmerhandel får mere
ud af ByggeBasen
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forgæves efter leve-
randørens informationer
eller støder på mangelfulde
data.

Men de pågældende leve-
randører snyder sig selv,
mener Karsten Nielsen.

- Hvis man har to produk-
ter liggende, hvor man har
en masse gode informatio-
ner på det ene og intet på
det andet, ja, så peger man
jo mere og mere på det
sted, der er med på vog-
nen. Så det kan altså være
salgsfremmende for leve-
randørerne at gøre sig
umage.

- Eksempelvis Alfix er rig-
tig gode til at lægge oplys-
ninger ind. Lim/fugemasse
er typiske produkter, hvor
man lige skal have ekstra
information med for at
kunne anvende dem kor-
rekt og optimalt ifølge leve-
randøren. Så er det da en
fordel for et firma, når sæl-
geren véd, der er noget at
hente hos dem, påpeger
trælastchefen, der ser store
muligheder i, at ByggeBa-
sen virkelig får luft under
vingerne.

En af forudsætningerne
herfor er medarbejdere,
der er skrappe til at bruge
systemet og nyde godt af
fordelene. Derfor arbejder
FUT og TUN på at uddan-
ne mindst én superbruger
pr. forretning, som så får
kompetence til at hjælpe
og undervise kollegerne i
at bruge databasen opti-
malt. Superbrugeren får
adgang til ByggeBasens
Hotline og bliver deltager i

et netbaseret erfarings-
udvekslings og nyhedsfo-
rum.

Kurserne, der er gratis
for alle FUT og TUN-med-
lemmer, bliver afholdt føl-
gende datoer/steder:

• 28. oktober: Århus
• 29. oktober: Kolding

• 30. oktober: Odense
• 4. november: Hjørring
• 5. november: Ballerup

Alle kurser foregår mel-
lem klokken 16 og 18.

Tilmelding på telefon
4580 7877 eller på e-mail
tun@tun.dk

Trælasthandlerunionen.

ivarboard®

STAY NATURAL!

Grafitgrå
ivarboard®,
DK-2630
Taastrup

Hele filosofien bag ivarboard® facadeplader
i fibercement er, at producere NATURLIGE
gennemfarvede materialer, der patineres i 
harmoni med de øvrige byggeprodukter og 
indgår i et samspil af naturlige farver og 
funktioner.

ivarboard® kræver derfor i dens lange levetid
som facadebeklædning ingen særlig vedlige-
hold.

Såfremt ivarboard® burde silikonebehandles,
havde vi gjort det allerede i produktionen.
Silikonebehandling af facadepladers overflade
er efter vor opfattelse en proces, der kræver
vedvarende vedligehold - og bevirker en uens
patinering, da de fleste silikoner har en 
begrænset levetid.

ivarsson & Co A/S
Kometvej 26 · DK-6230 Rødekro

Tlf.: 73 66 19 99 · Fax: 74 66 10 20
www.ivarsson.dk · Mail: info@ivarsson.dk

ivarsson leverer brandsikre byggeplader, tagprodukter 
og facadeplader til solidt, dansk byggeri

Hvid

Lysegrå

Naturgrå

Grafitgrå

Patinagrøn

Rosa

Okker

Læs mere på 
www.ivarboard.dk

ivarboard®

Naturlige facadeplader
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Brug kuponen til
tilmelding - eller

klik ind på
www.fut.dk!

Sidste frist for
tilmelding er

24. oktober 2003

ARRANGEMENTSSTED
OG -DATO:

Lørdag den 
15. november 2003 
kl. 8.00-13.00
Køreteknisk Anlæg 
Ålandsvej 2
8800 Viborg

ARRANGEMENTETS MÅLGRUPPE:

Alle som i hverdagen kører
bilen til og fra arbejde, eks-
terne sælgere eller andre
FUT-medlemmer, der ønsker
at forbedre deres køreegen-
skaber.

ARRANGEMENTETS PRIS:

495 kr. pr. deltager.

DELTAGERBEGRÆNSNING:

Max. 25 personer, efter
”først til mølle”-princippet.

‘Glatføre-
kursus’

Undgå Bambi-effekten...

Glatførekursus
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.: HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn: Tlf.:

11065-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i ’glatførekursus’ på 

Køreteknisk Anlæg, Viborg, lørdag den 15. november 2003.

Denne kupon vedlagt check på 495,- udstedt til FUT sendes til :

FUT v/ Jens Pedersen - Fristruphøjvej 166 - 8800 Viborg

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 24. OKTOBER 2003!

TILMELDINGSKUPON...

Mange FUT’ere bruger
utallige timer bag rattet i
bilen, hvad enten det er
frem og tilbage til arbejde,
kundebesøg, varekørsel
eller privatkørsel med fami-
lien.

FUT har derfor - i samar-
bejde med Køreteknisk
Anlæg i Viborg - planlagt et
grundigt kursus i glatføre-
kørslens hemmeligheder.

Under kyndig vejledning
af meget erfarne instruk-
tører vil det blive muligt at
få afprøvet sine færdighe-
der på glat vejbane, hvilket
gerne skulle forbedre køre-
evnerne og dermed mind-
ske risikoen for i vinter-
halvåret at forårsage mate-
rielle skader på egen eller
andres biler  - eller værre,
at være skyld i personska-
der.

Kurset er planlagt til lør-
dag den 15. november på
Køreteknisk Anlæg, Ålands-
vej 2, 8800 Viborg.      

PROGRAM - lørdag den 15. november 2003

Kl. 08.00-09.45: Velkomst. Derefter kørsel 
på glatbane.

Kl. 09.45-10.15: Pause med kaffe og rundstykker.
Kl. 10.15-12.00: Glatbanekørsel, fortsat.
Kl. 12.00-12.45: Frokost og evaluering.
Kl. 13.00: Slut og tak for i dag.

Max. antal deltagere til
dette arrangement er 25
FUT-medlemmer, så vær
hurtig med tilmeldingen og
snyd ikke dig selv for et
anderledes FUT kursus.

Selvom dette arrange-
ment foregår en lørdag,
håber vi på at du kan se for-

☛

målet med at forbedre dine
køreegenskaber til gavn for
virksomheden, familien og
ikke mindst dig selv.

På gensyn!



23FUT medlemsblad - Nr. 5 - 2003

Husk at tilmelde dig til...

FUT-Konference 2003
- er vor branche for ”hård” 
til de bløde værdier?
Det er ikke for sent endnu!

Du kan stadig nå at til-
melde dig årets spændende
FUT-Konference, der afhol-
des i Horsens i dagene 20.-

22. november 2003.09.18
Læs mere om konferencen
i forrige FUT blad eller klik
ind på www.fut.dk, hvor du
også kan tilmelde dig kon-

ferencen. Du kan også
udfylde kuponen her på
siden.

Herunder  kan du se pro-
grammet for konferencen.

Tilmeld dig nu og glæd dig
til nogle spændende FUT-
dage i samvær med kolle-
ger fra branchen.

Links til inspiration:

www.toft-connexion.com 

www.unimerco.dk

www.ahakompagniet.dk. 

www.etadanmark.dk 

www.mettelisby.dk

Tilmeldingskupon til FUT-Konference 2003
Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Medlemsnr.: HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn: Tlf.:

11065-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Denne kupon, vedlagt check på kr. 1.995,- sendes (senest 10. oktober 2003) til:
FUT v/ Johan Juul Larsen - Østerbro 14 - Tommerup St. - 5690 Tommerup

✂

Program for FUT-Konference 2003

Torsdag 20.11.2003
Kl. 17.00-18.00: Ankomst og indkvartering.
Kl. 18.00-18.50: Velkomst og middag v/ FUT.
Kl. 19.00-19.15: Branchen siden sidst v/ Peter Odsgard.
Kl. 19.15-23.00: Travlhedens pris v/ Morten Toft, Toft Connexion.

Fredag 21.11.2003
Kl. 08.00-08.50: Morgenmad.
Kl. 09.00-10.15: Det nye Byggevaredirektiv v/ Thomas Bruun, teknisk chef, ETA Danmark.
Kl. 10.15-10.30: Kaffepause.
Kl. 10.30-12.00: Byggevaredirektivet i praksis.
Kl. 12.00-13.30: Frokost.
Kl. 13.30-15.00: Værdibaseret ledelse v/ Jacob Palmquist, Aha-Kompagniet.
Kl. 15.00-15.30: Kaffepause.
Kl. 15.30-17.00: Værdibaseret ledelse i praksis v/ Unimerco. 
Kl. 17.00-17.15: Opsamling og et blik fremad v/ Peter Odsgard.
Kl. 17.15-17.30: Afrunding og afslutning på konferencen v/ FUT.
Kl. 17.30-18.30: Omklædning.
Kl. 18.30- ? Festmiddag med besøg af Mette Lisby.

Lørdag 22.11.2003
Kl. 08.00-10.00: Morgenmad og afrejse.

Morten Toft.

Mette Lisby.
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ARRANGEMENT DATO DEADLINE KONTAKT

FUT Generalforsamling,
Skive

Debataften: Fokus på undertage,
København N.

01.11.2003 24.10.2003
Nick Rønsner

Tlf. 66 17 06 22

12.11.2003

Johan Juul Larsen
Tlf. 40 73 48 66

FUT-Konference 2003,
Hotel Bygholm Park, Horsens

20.11.2003-

22.11.2003
10.10.2003

FUTs bestyrelse arbejder 

allerede nu på følgende 

spændende arrangementer:

• ENC Natursten

• Velux ovenlys

• Danish Crown

• Temadag om facadebeklædning

• Aalborg Portland

- så glæd dig allerede til næste FUT-blad.

For yderligere information - eller forslag og ønsker 

til arrangementer - kontakt PR-udvalget:

jjl@danogips.dk

Debataften: Fokus på undertage,
Horsens

Glatførekursus,
Viborg

Undertage i praksis,
Icopal a/s, Herlev

13.11.2003

15.11.2003

18.11.2003

31.10.2003

31.10.2003

24.10.2003

03.11.2003

Anders Brorsen
Tlf. 20 70 53 01

Anders Brorsen
Tlf. 20 70 53 01

Jens Pedersen
Tlf. 86 67 22 50

Peter L. Landergren
Tlf. 74 74 39 93

En rigtig
vandhund...
En rigtig
vandhund...
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