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Velkommen til FUT blad nr. 2 i 2015. Her sætter vi især fokus 
på det nye valgfag, vi omsider har fået sat på skoleskemaet hos 
både Mommark Handelskostskole BCSYD og Odder Handels-
fagskole. 

Vi har i mange år kæmpet for, at den årlige FUT-tur skal 
kunne skrives på eksamensbeviset, da det er sprængfyldt med 
ny viden og produktkendskab, der skal gøre de unge til bedre 
sælgere. Endelig kan vi nu tilbyde vores medlemmer at krydre 
eksamensbeviset og CV’et med denne uddannelsestur. 

Vi er stolte af, at vi har kunnet samle de to skoler, som nor-
malt er konkurrenter. Det er det, som er hele humlen bag FUT. 
I FUT skal man kunne samarbejde på trods af, at man til dag-
lig kæmper om samme kundegrundlag, hvad enten det gælder 
skolerne eller de store kæder. 

I FUT skal der udveksles erfaringer, dannes ny viden, og vi 
skal sammen kæmpe for et bedre image for branchen. Det skal 
være sexet at rådgive om millionprojekter. Med valgfaget ”fra 
frø til hylde” håber vi på, at det kan være med til at løfte bran-
chens image og de unges motivation for at søge ind som træ-
last- eller byggemarkedselev. 

Sammen skal vi løfte i flok
Vi vil gerne takke skolerne for at udvise stor ihærdighed og 

kampgejst for at få dette til at lykkes. Sammen har vi og SKAL 
vi løfte i flok. Som formand for FUT glæder det mig at se vores 
samarbejde lykkes. Det er en lys fremtid, vi går i møde, og kan 
vi sammen løfte i flok, vil vi skabe en berettigelse for vores 
forening og sammen gøre branchen til et attraktivt sted at være.

Den nuværende bestyrelse vil også gerne sende en særlig tak 
til forhenværende FUT-formand Bo Grønfeldt for at have væ-
ret forkæmper for at få FUT på skoleskemaet. Jeg vil i samme 
ombæring afslutte denne leder med at citere hans afskedstale 
til FUTs generalforsamling i 2014: 

”Venner – Vi har mange skeptikere, som siger,  
at FUTs storhedstid har været… 
De tager fejl, den er først lige begyndt!”  
- Bo Grønfeldt

God læselyst! 

Stephan Schytt Thomsen
Formand for FUT – Foreningen for unge trælast- og bygge-
markedsfolk
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Onsdag den 2. september 2015
 
Vi mødes i lufthavnen i Kastrup senest kl. 05.15 ved Termi-
nal 3 ved rulletrappen.

06.40-08.25 Fly til München
 
09.30-11.00 Typisk bayersk morgenmad på hotellet 
 (vi starter med check-in) 
 
11.00-12.00 Transport til Wertingen, Creaton værk
 
12.00-15.30 Fabriksbesøg inkl. frokost mm.
 
15.30-17.00 Transport til hotellet i München
 
17.00-19.30 Afslapning, hygge i hotel-  
 bar/bier garten mm.

20.00-23.00 Middag i München by
 
Derefter tur i München’s natteliv
(for egen regning) 

Faglig efterårstur 
til München

Til september arrangerer FUT og V. Meyer besøg på Creaton værket og 
BMW’s fabrik, inklusive det spændende BMW-museum i München med 
mulighed for at snuse til kulturlivet i Bayerns hovedstad

Torsdag den 3. september 2015

08.00-09.30 Morgenmad
 
09.30-10.00 Transport til BMW
 
10.15-13.30 Besøg på BMW fabrik/World & Museum
 
13.30-14.30 Frokost: http://www.hofbraeuhaus.de/
 
14.30  Afgang til lufthavn
 
17.00-18.35 Fly til Kastrup
 

Program

Der tages forbehold for ændringer i programmet.
 
Tilmelding til jhe@fut.dk senest 1. august efter 
først til mølle princippet (maks. 20 deltagere).
 
Prisen er 2200 kr. pr. person for FUT-medlemmer 
og 2800 kr. for ikke-medlemmer.
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Eleverne har fået  
egen klub hos  
XL-BYG Tømmergaarden

Årsagerne var mange til, at XL-BYG 
Tømmergaarden for knap et år siden lan-
cerede en elevklub for deres 8 nystartede 
elever. Virksomheden, med hovedsæde 
i Nykøbing Mors og 7 øvrige afdelinger 
i Nord- og Vestjylland, ønskede at tage 
skeen i egen hånd og gøre op med den 
manglende interesse hos de unge. 

Derfor besøgte XL-BYG Tømmer-
gaarden sidste forår et utal af relevante 
erhvervsskoler, hvor målet var at få ele-
vernes øjne op for karrieremulighederne 
i branchen. Samtidig blev Elevklubben 
lanceret. Det gav langt flere kvalificere-
de ansøgninger end vanligt, og 1. august 
startede de 8 nye elever fordelt med 4 
detailelever og 4 handelselever.

Forventningsafstemning og maling
Det første år i Elevklubben er snart gået, 
og HR konsulent Jette Bust Facius, der er 
tovholder på projektet, er tilfreds med de 
første erfaringer:

- Vi synes, at de ressourcer, vi bruger på 
projektet, er givet godt ud. Eleverne mel-
der positivt tilbage på de arrangementer, 
vi laver, og derudover er de meget gla-
de for, at de lærer hinanden at kende på 
tværs af vores adresser, siger hun.

Elevklubbens første arrangement var 
en introduktionsdag, hvor det dels hand-
lede om at få hilst på hinanden og dels 
om at få afstemt forventninger mellem 
eleven og den oplæringsansvarlige. 

- Jeg blev overrasket over, hvor meget 
det betød for begge parter at få snakket 
om forventninger til hinanden. Den snak, 
tror jeg ikke, var blevet nær så givende 
hjemme i forretningerne, fortæller Jette 
Bust Facius. 

For få ansøgninger til elevpladserne på koncernens 8 adresser. 
For lidt dialog mellem oplæringsansvarlige og elever. Et støvet 
image for branchen, som dryppede negativt af. Elevforløb med 
potentiale til at blive endnu bedre

Virksomhedsbesøg hos Aalborg Portland.
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Ud over introduktionsdagen er der 
blevet afholdt en Elevcafé, hvor eleverne 
to og to skulle shine et genbrugsmøbel 
op med maling under kyndig vejledning 
fra en leverandør. Sådan et arrangement 
giver både faglig viden til eleverne og 
også en mulighed for at se deres samar-
bejdsevner an. Efter arrangementet fik 
detaileleverne til opgave at lave en ud-
stilling hjemme i butikkerne med deres 
genbrugsguld.

Elevtur med slap line indlagt
Senest har eleverne været på to-dages 
tur med virksomhedsbesøg hos Moland, 
Skalflex og Aalborg Portland. Ud over 
det seriøse program var der også mulig-
hed for samvær og hygge på mere slap 
line, og det skal der ifølge Jette Bust Faci-
us også være plads til:

- Selvfølgelig er eleverne i gang med 
en seriøs uddannelse, og det får de også. 

Men de er også unge mennesker, og det 
skal vi tage højde for, så der bliver plads 
til kortspil og øl uden for det faste pro-
gram.

Fremtiden og eftertanke
Jette Facius er i gang med at lede efter 
nye elever, som skal starte til august, og 
hun tror, at Elevklubben og fortællinger-
ne om den, allerede i år har gjort rekrut-
teringen nemmere. 

- Vi får mange flere ansøgninger i år, 
og samtidig fungerer de nuværende ele-
ver som ambassadører. Det er guld værd, 
siger hun.

- Vores erfaring er, at det vigtigste er at 
gøre noget ved den manglende interesse 
hos de unge. Vores svar blev en Elevklub, 
men det kunne have været så meget an-
det. Det eneste, vi ved med sikkerhed, 
er, at hvis vi havde siddet i et hjørne og 

To stolte elever – Kasper 
Nielsen og Henriette Dam 

til Elevcafé om maling.

undret os og ærgret os, så var der ikke 
sket noget.

De nuværende førsteårs elever bliver 
snart andetårs elever. I Elevklub-sam-
menhæng kan de se frem til muligheden 
for praktik enten hos kunder, i en anden 
Tømmergaarden afdeling eller i udlan-
det. Samtidig skal der holdes endnu en 
Elevcafé, inden de får travlt med deres 
fagprøver. 

Fra venstre mod højre: Henriette Dam 
(detailelev, Nykøbing), Kasper Vinsløv 
Nielsen (handelselev, mesterlære i Vildbjerg), 
Ebbe Fuglsang (detailelev, Hanstholm) 
Kasper Brochmann (handelselev, Nykøbing), 
Klaus Hansen (adm. direktør), Jette Bust 
Facius (HR konsulent), Christian Segbjerg 
(detailelev, Aulum), Birgitte Pedersen 
(handelselev, Thisted) Karina Petersen 
(handelselev, Struer) og Benedikte Trust 
(detailelev, Struer).
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Styrk dit CV i de 
svenske skove

Af Johannes H. Nørgård

Oplev de megahøje svenske graner blive 
fældet af potente skovmaskiner, Nord-
europas hurtigste høvl i aktion på et sav-
værk i Vislanda og se, hvordan Sweedoor 
laver deres døre. Det er nogle af tilbud-
dene på efterårets FUT Studietur, der 
strækker sig over fem dage, har fire virk-
somhedsbesøg og en ishockeykamp på 
programmet.

FUTs studieture har været en fast tra-
dition siden 1951, men kommer nu for 
første gang på skoleskemaet som et valg-

frit specialefag for eleverne på både Han-
delsfagskolen i Odder og Handelsfagsko-
len i Mommark. Hvor første dag inden 
afrejse går med forberedelse på skolen og 
sidste dag med præsentation af en selv-
valgt case fra turen.

- Ideen om at få studieturene ind som 
et frivilligt valgfag på skolerne har rum-
steret i mange år, men sidste år kom der 
for alvor skred i tingene på en række mø-
der med skolerne. Så nu har vi i fælles-
skab fået skruet en lidt længere og mere 
faglig studietur sammen, der ender med 
et skriftligt bevis, som bliver godt at have 
på sit CV. Men også en tur hvor vi for-
sat værner om det sociale. Der skal være 
tid til at have det sjovt, så derfor har vi 

blandt andet også lagt en ishockeykamp 
ind, fortæller formand i FUT, Stephan 
Schytt Thomsen.

Turene bliver sjovere
Han var selv med på sidste års studietur 
til Riga og udover besøget på Kvist Møb-

lers Krydsfinerfabrik, som gjorde et stort 
indtryk, så var det netop fællesskabet 
med de andre på turen, der betød rigtig 
meget.

- Det største ved de ture er, at man mø-
des med andre i branchen. Du har det 

Studieturen på skoleskemaet 2015

(Program med forbehold for ændringer)

Mandag 5/10:  Ankomst til Handelsfagskolen.
Tirsdag 6/10:  Præsentation og undervisning på skolen.
Onsdag 7/10:  Afgang til Båstad i Sverige
 - Besøg på Lindab Profil
 - Aften: ud og spise og ishockeykamp
Torsdag 8/10:  Ud og se træerne blive fældet
 - Rundtur på savværk/høvleri i Vislanda
 - Exjö ny trævirksomhed
Fredag 9/10:  Besøg hos Swedoor i Förslöv.
Lørdag 10/10:  Tilbage på skolen og præsentation af cases.

Turen er gratis for eleverne på uddannelsen – og der vil være en bruger-
betaling på 1995 kr. for FUT-medlemmer, som ikke er elever. 

Tilmelding til turen skal rettes til: trla@handelsfagskolen.dk

Skovmaskiner, savværker og sjove oplevelser med andre elever i 
branchen, hvor du både bliver klogere, styrker dit CV og får et net-
værk, du senere kan trække på, lyder tilbuddet fra FUT og skolerne, 
der for første gang sætter studieture på skoleskemaet

Gruppefoto fra sidste års studietur, der gik til Riga. Øvrige fotos er også fra FUT-ture i udlandet.
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sjovt, og der bliver snakket, hvor du lærer 
en masse af andres erfaringer. Samtidig 
får du skabt et godt netværk med andre 
på tværs af kæderne, som du senere kan 
trække på. Og det bliver der ikke lavet 
om på. De her ture skal huskes for andet 
end lektier, siger Stephan Schytt Thom-
sen og uddyber:

- Jeg tror faktisk mange vil opdage, at 
turene bliver sjovere, når man er lidt inde 
i, hvad man skal se og har forberedt sig 
fagligt. Sådan er det jo også, når du tager 
på ferie, det giver lidt større udbytte, hvis 
du har sat dig lidt ind i det sted, du skal 
opleve.

Tæt på duften af savsmuld
Konkret er det valgfrie fag døbt ’Fra frø 
til hylde’, fordi man gennem studieturen 

kommer igennem hele processen, fra frø-
et bliver sået til det færdige produkt. I 
år er det eleverne fra både Mommark og 
Odder inden for salg, træ og byggemate-
rialer, der samlet tager på tur. 

Næste år er det så detailuddannelserne 
indenfor byggemarkeder og håndværker-
butikker, der skal ud og opleve verden. 
Måske til Tyskland eller Holland for at se, 
hvordan nogle af de store kæder griber 
salget an sammen med besøg hos en af 
de store værktøjsproducenter, som for 
eksempel Bosch. 

Men uanset, hvilken linje man går på, 
er opbygningen af det valgfri specialefag 
ens. Første dag går med, at man danner 
grupper, udser sig en case på turen, man 
vil gå i dybden og arbejde med og for-
bereder sig, hvorefter det hjemme ender 

med en præsentation, evaluering og vur-
dering af den enkeltes engagement.

- Vi er ambitiøse, og for mange vil det 
være en case, som de efterfølgende kan 
bruge målrettet ude i butikkerne. Stu-
dieturen er en unik mulighed for at få 
et dybt produktkendskab, du ellers ikke 
vil få. Her kommer du ud og oplever de 
store skovmaskiner fælde træerne, dufter 
savsmuldet på savværket og oplever hele 
forløbet frem til det ender som et pro-
dukt, du før eller siden står og skal sælge i 
butikken, siger Claus Christensen, der er 
underviser og teamkoordinator på Han-
delsfagskolen i Odder.

Trækker elever til branchen
For både Claus Christensen og Bjarne 
Sørensen, der er handelsoverlærer på 

fortsættes næste side

Bliv medlem af FUT...

Scan QR-koden eller læs mere på FUT.dk

- Nu har vi i fællesskab skruet en lidt længere 
og mere faglig studietur sammen, der ender med 
et skriftligt bevis, som er god at have på sit CV, 
fortæller Stephan Schytt Thomsen.
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heden, og jeg er sikker på, at en tur til 
udlandet, hvor man ser noget andet end 
de sædvanlige fire vægge, også trækker 
hos eleverne. Og udsigten til en tur til 
udlandet kan, hvis det bliver en succes, 
forhåbentligt trække flere elever til bran-
chen, siger Bjarne Sørensen.

Styrker dit CV
For FUT har det også betydet meget, at 
nogle af branchens ’tungeste drenge’, 
som sidder i Østdanske Trælasthandle-
res Dispositionsfond, har bakket varmt 
op om at få studieturen ind på skolerne. 
Både moralsk og med økonomisk støtte. 

Og i FUT håber man, at turen delta-
germæssigt bliver en succes fra starten af 
men tror også, at den mere faglige tyng-
de i turene sammen med udstedte bevis 
fra skolen vil blive god for den enkelte at 
have på sit CV. Det vil blive noget, ar-
bejdsgiverne kigger efter, mener Stephan 
Schytt Thomsen:

- Når du frivilligt tager et valgfag som 
det her, så gør du noget ekstraordinært. 

Du viser et personligt engagement og sig-
nalerer, at du vil denne her branche. Det 
er i høj kurs hos arbejdsgiverne, så står 
man med to ellers ens profiler, så vil det 
da være noget, man kigger efter.

Mommark Handelskostskole, har opbyg-
ningen af undervisningen sammen med 
FUT omkring turen været en unik og be-
friende proces, fordi de har kunnet lægge 
den daglige konkurrence mellem skoler-
ne i baggrunden. Det har nemlig været 
et stærkt ønske hos dem alle at gøre no-
get for branchen, der gør det attraktivt 

at være elev i et byggemarked eller en 
trælast.

- Det har været spændende at tænke 
ud af boksen, og jeg tror helt sikkert, at vi 
har fundet frem til noget, der er med til 
at gøre uddannelsen mere attraktiv. Selv 
har jeg altid elsket at komme ud og se, 
hvordan tingene fungerer ude i virkelig-

De unge bliver bedre sælgere

Østdanske Trælasthandleres Dispositi-
onsfond (ØTD), der blev stiftet af frem-
trædende trælasthandlere i 1987, er ble-
vet så begejstret for det nye samarbejde 
mellem FUT og skolerne, at de har valgt 
at støtte studieturene de to første år med 
sammenlagt 200.000 kr.

- De penge er givet godt ud. Tidlige-
re tog man som nyuddannet ofte på et 
udlandsophold i en virksomhed indenfor 
branchen, sådan er det ikke længere. Men 
det ændrer ikke på, at det er sundt for 

med en række af virksomhedsbesøg har 
effekt.

- Når de unge kommer ud på ture og 
ser hele produktionsforløbet fra start til 
slut af de materialer, de skal sælge hjem-
me i butikken, så er det afgjort en stor 
gevinst for byggecentrene. Det giver dem 
en indsigt og forståelse for materialer, der 
både gør dem til bedre sælgere og rådgi-
vere.

-jhn

- Turene gør de unge til bedre rådgivere og sælgere, lyder det fra 
fonden ØTD, der har støttet de nye studieture med 200.000 kroner

fortsat fra side 7:

de unge at komme ud og se noget andet, 
end det de plejer. Og disse studieture har 
samtidig den styrke, at de unge er sam-
men på tværs. De snakker, lærer og gi-
ver hinanden ny inspiration, der givetvis 
også udvikler sig til nye ideer, de tager 
med sig hjem, siger adm. direktør Palle 
Thomsen fra Brancheforeningen Danske 
Byggecentre, der har sekretariatsfunktio-
nen for ØTD.

Samtidig er han overbevist om, at  
studieturenes høje faglige niveau  



EX SERIEN
FACADER I FIBERCEMENT 
MED SKJULT MONTERING

INNOVATIV FACADELØSNING
EX serien er monteringsklare facader i 
fibercement - i et moderne og tidssva-
rende udseende. Simple komponenter 
og samlingsteknikker sikrer en hurtig 
og let opsætning.

FORDELE
EX serien er let at kombinere med 
andre materialer og er forenelig med 
de fleste typer af rammekonstruktioner 
i aluminium og træ til vinduer og døre.

KVALITET
Med EX seriens facader er muligheder-
ne næsten ubegrænsede.

Kvaliteten er høj og giver god sikker-
hed for en vedligeholdelsesfri facade, 
hvor den konstruktive funktion og 
æstetisk attraktive overflade holder - 
også ud i fremtiden.

Vil du vide mere om EX serien? Forhør 
dig hos HBC A/S.

EX serien lagerføres i 4 forskellige designs; 
mursten, træ, beton og glat.

FlatPanel
White

CastingWood
MediumBrown

CastingWood
WhiteAsh

BillioneBrick
RoseGrey

I-Cube
Onyx

CastingWood
BitterBrown

CastingWood
CarbonBlack

FlatPanel
Mocca

ConcretePanel
Grey

EX SERIEN
 » Vedligeholdelsesfri 

facadebeklædning.

 » Skjult montagesystem.

 » Hurtig og enkel montage  
- op til 8 m2 pr. time.

 » Dag-til-dag-levering af 9 
unikke designs.

 » Særdeles velegnet til 
sommerhuse, enfamilieshuse 
samt større opgaver som 
eksempelvis boligselskaber, 
erhvervsbyggeri m.m.

 » SKJULT MONTERING
 » HURTIG MONTERING MED 
CLIPS

 » UNIKT UDSEENDE » MODERNE » INNOVATIV
LÆS MERE OM EX SERIEN

PÅ WWW.HBC.DK

HBC A/S · Amager Strandvej 418 · 2770 Kastrup
www.hbc.dk · info@hbc.dk · Tlf.: +45 4450 2500
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Danske Byggecentre 
debuterer på Folkemødet

Mød Danske Bygge-
centre i Allinge på 
Bornholm, når byen 
i dagene 11.-14. juni 
igen danner rammen 
om Folkemødet 2015 

Hvorfor er vækst uden for Aarhus og Kø-
benhavn så svær? Hvem er ansvarlig for 
afviklingen af provinsen, og hvem kan 
gøre Danmarks rådne banan mere spise-
lig? Vi har samlet politikeren, realkredit-
institutionerne og ham, der forsøger at 
skabe vækst i udkanten til en debat om 
Udkantdanmarks muligheder. 

Det spørgsmål er blandt dem Branche-
foreningen Danske Byggecentre stiller 
på årets Folkemøde på Bornholm i juni. 
Som vi tidligere har skrevet, debuterer vi 
med debatter på årets Folkemøde. 

Udkantsdanmark er til debat
Som spørgsmålet ovenfor viser, er ud-
fordringer med at fastholde og udvikle 
vækst og aktivitet i Udkantsdanmark et 
af de temaer, vi tager fat på. Til at dis-
kutere emnet og hjælpe os med at finde 
løsninger har vi inviteret direktør i Real-
kreditrådet Ane Arnth Jensen, Medlem 
af Folketinget for det Konservative Folke-
parti, Mike Legarth samt formanden for 
Udviklingsråd i Sønderjylland, Leif Friis 
Jørgensen. 

Til at styre debatten har vi fået chefre-
daktør og politisk kommentator på TV, 
Troels Mylenberg, til at hjælpe os. 

Erhvervsuddannelse
Sammen med Dansk Erhverv og De 
Samvirkende Købmænd har vi også invi-
tereret repræsentanter for folkeskoleele-
verne, erhvervsskoleeleverne, politikere 
og erhvervsfolk til debat om, hvordan vi 
i fællesskab får vendt den kedelige ud-
vikling med, at stadigt færre vælger en 
erhvervsuddannelse – og endnu færre de 
merkantile linjer.

Flemming Møldrup fra DR-program-
met ”Kender du typen” styrer debatten, 

der, ligesom udgaven med Clement 
Kjærsgaard, er delt op i tre heats med 
skiftende deltagere. 

Netværksmøde med energi
Danmark er blandt de mest ambitiøse 
lande, når det kommer til at ville spare 
på energiforbruget. Det har medført en 
række initiativer og politikker, der skal 
hjælpe den positive udvikling. Desvær-
re har mange af initiativerne drejet sig 
om udvikling af alternative energikilder 
og om, hvordan vi frigør os fra fossile 
brændsel. 

Vi mener modsat, at der bliver gjort 
for lidt for at plukke de lavt hængende 
frugter i form af energibesparelser, som 
byggeriet og leverandørerne af byggema-
terialer kan bidrage med. Derfor har vi 
indkaldt landets førende producenter af 
byggematerialer, politiske beslutningsta-
gere og energisektoren til netværksmøde, 
hvor vi under uformelle rammer kan dis-
kutere frit, hvordan byggeriet kan blive 
en mere væsentlig del af energipolitik-
ken. 

I panelet har vi samlet direktør i Ener-
gistyrelsen, Morten Bæk, direktør for 
Project Zero, Peter Rathje samt Steen 

Gade, der er formand for Folketingets 
klima-, energi-, og bygningsudvalg. 

Hvis nogen af jer er på Bornholm un-
der Folkemødet, håber vi, at I får lyst til 
at kigge forbi til nogle af vores debatter. 

Mød Danske Byggecentre på plads 
G18 Tekniq og Dansk Byggeris Telt, 
Allinge Havn, inder- og ydermole.

Se programmet for Folkemødet på 
www.brk.dk/folkemoedet/Sider/
Folkemoedet.aspx

Foto: Berit Hvassum.
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Nyhed fra Plastmo:

Tagrendeproducent sender 
selvkølende ølkøler på markedet

Den nye ølkøler er inspireret af ét af ker-
neprodukterne hos Plastmo: Et nedløbs-
rør til Plastmos kendte tagrendesystemer. 

Konceptet er ganske enkelt: Ølkøleren 
placeres i et 90 cm dybt hul, der er gra-
vet ud med et pælebor. Ni dåser lægges 
i et plastrør, som derefter placeres inde 
i et zinkrør. Den nederste dåse vil altid 
være den koldeste. 

Da det er kulden i jorden, der køler, 
bruger ølkøleren ikke el eller andre driv-
midler.

Det er virksomheden Small Copenha-
gen, der har opfundet og designet ølkø-
leren, der produceres og markedsføres af 
Plastmo.

- Det var ønsket om altid at kunne få 
fat i en kold øl, der var vores drivkraft 
for at opfinde ølkøleren. Vi tjekkede an-
dre løsninger, men de var unødigt dyre  
eller af ringe kvalitet. Derfor måtte vi op-
finde løsningen selv, siger indehaver Tho-
mas Mygind Christensen, Small Copen-
hagen. 

Da løsningen var klar, tog Small 
Copenhagen fat i en af Danmarks føre-
nde plastrørsfabrikanter – Plastmo, der 
tog ideen til sig med det samme, og sam-
men har de to virksomheder udviklet øl-
køleren til det danske folk. 

- Vi håber, at danskerne tager den nye 
ølkøler til sig. Det er en oplagt gave til 
fars dag, og vi regner da også med, at 
både camping- og festivalfolket ser mu-
lighederne for nemt og hurtigt at sikre sig 

kolde øl og vand, siger administrerende 
direktør André Thomsen, Plastmo A/S.

Detailhandelsprisen er kr. 299,-/stk. og 
den sælges i de fleste store byggemarke-
der i foråret 2015. Ølkøleren placeres, 
hvor tørsten er størst.

 
Flere oplysninger fås hos marketing-

koordinator Mia Krogh, Plastmo A/S på 
telefon: 5118 8159
e-mail: mkr@plastmo.dk

Plastmo er i fuld gang med at sende den nye 
ølkøler ud til danske byggemarkeder over hele 
landet. På foto ses fra venstre adm. dir. André 
Thomsen, Plastmo A/S, og indehaver Thomas 
Mygind Christensen, Small Copenhagen, der 
har opfundet ølkøleren.

Ølkøleren fra Plastmo placeres i et 90 cm dybt 
hul, der er gravet ud med et pælebor. Der er 
plads til ni dåser i det indvendige plastrør.

Plastmo A/S er markedsleder i 
Danmark inden for tagrender og let-
te tagløsninger. Selskabet er en del 
af Plastmo Nordic divisionen, der 
opererer i Danmark, Norge, Sverige 
og Finland og har en omsætning på 
250 mio. kr. om året og 85 medar-
bejdere. Plastmo A/S blev stiftet i 
1958. Virksomheden har hovedkon-
tor og produktion i Ringsted og ejes 
af den internationale koncern ACO, 
som omsætter for 5 mia. kr. om 
året og er verdensledende inden for 
linjeafvanding.

Plastmo sender i foråret et nyt produkt på markedet for folk, der ønsker 
kolde øl og sodavand uden brug af elektricitet eller drivmidler. Der er  
tale om en ølkøler, der graves ned i haven eller på campingpladsen, hvor 
temperaturen i jorden er seks til ni grader året rundt
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FUT Erhvervsklub
Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...

12

A/S Rold Skov Savværk

Danmarksvej 9

DK-9670 Løgstør

Tlf. 70 130 530    Fax 70 130 531

PROJEKTAFD.:

Europavej 1

7280 Sdr. Felding

Tlf. 70 130 430    Fax 70 130 431

www.swedoor.dk

–   PÅ   D IN   S IDE !  

Mommarkvej  374 ·  6470 Sydals  ·  Te l . 7342 5525 ·  www.bcsyd.dk

Mange medarbejdere i byggebranchen starter deres erhvervsmæssige
karriere her og kommer igen flere gange i løbet af karrieren for at
efteruddanne sig.

Business College Syd er smukt belligende i Mommark ved skov og
strand. I perioden 1920-1940 var det ØK´s kursusejendom, og char-
merende detaljer vidner stadig om den tid.
Det giver en helt speciel atmosfære. Den kan ikke beskrives,
den skal opleves!

Vi tager naturligvis udgangspunkt i dit og din virksomheds behov,
når vi tilrettelægger kurserne, så det du lærer bliver direkte anvende-
ligt i virksomheden.

Gennem vores tætte samarbejde med branchen sikrer vi ”at have
fingeren på pulsen”, og vi afholder blandt andet kurser i

• Salg
• Teambuilding
• Coaching

• Ledelse
• Space Management
• Økonomi

• Logistik
• Indretning
• Produkter

Har du også
kastet din 
kærlighed på
bygge-
branchen?

TRÆLAST annonce2006-07  21/12/06  12:48  Side 1

TIMPLY
Timber and Plywood Trading Company

Kaj Lykkesvej 13 -  5600 Faaborg - Denmark

T: +45 6265 1009     F: +45 6265 1646

info@timply.dk     www.timply.dk    CVR: DK 3019 9308 

www.alufabrikken.dk
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bakker op om FUT
Få mere information hos Martin Høegsberg, tlf. 9320 4020

13

Niels Ulrich Pedersen A/S

www.hjalmarwennerth.dk

Sundt indeklima med ludbehandlet loft

Flot og færdigmalet træbeklædning

Miljøvenlig træimprægnering

Byg hvad du vil med sibirisk lærk

Byg eksklusivt og stilfuldt med ceder

Miljørigtig, lys træbeskyttelse

Vi leverer også:
C-18/C-24 konstruktionstræ. Reglar.
T-1 lægter. 1 på 2 beklædning.
Fuldt trykimprægneringsprogram.
Traditionel trælast. Brandbeskyttelse 
(Woodsafe) af diverse træsorter.

Södra Timber A/S
Frydenborgvej 27 K
DK- 3400 Hillerød
t +45 4848 8200
f +45 4848 8264
sodra@sodra.dk
www.sodra.dk

Leverandør af
Peetz-serien:

4848 8200
www.sodra.dk

PLUS
XTERIØR
PRECOLL

 LARIX
 CEDER

 SIOO

SodraTELE-okt09.indd   1 20/11/09   11.28

FORLAG · REKLAME · WEB 

www.thorlundskou.dk

Thorup Tømmerhandel ApS
Thistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22 
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Bankdirektør Varnæs har 
bestilt dansk egetræsgulv

...og det samme har Hotel Postgaarden og Kathrines Gaard i Korsbæk. 
Naturligvis hos en af landets fineste leverandører af specielbehandlet 
træ fra de danske skove

Wiking Gulve er valgt som leverandør af 
udvalgte gulve i forbindelse med etab-
leringen af “Korsbæk på Bakken”, hvor 
man har genskabt nogle af de populære 
bygninger fra serien Matador, ligesom 
der på udvalgte spisesteder også vil være 
skuespillere udklædt som de kendte per-
soner, der medvirker i serien. 

For arkitekten bag projektet (Trier Arki-
tekter), bygherre Torben ”Træsko” Peder-
sen og også Lise Nørgaard, har det været 
vigtigt, at det hele blev genskabt i den 
rigtige Matador “ånd” – dvs. der er lagt 
vægt på anvendelsen af gedigne danske 
materialer, som nøje er udvalgt til pro-
jektet.

Derfor faldt valget blandt andet på 
Wiking Gulve, som nu har leveret ca. 
600 m2 Dansk Eg Natur, behandlet med 
Naturolie. Dette gulv kan opleves både 
på ”Hotel Postgaarden” og “Hos Varnæs”. 

Herudover har firmaet leveret en spe-
ciel varmebehandlet Fyr, behandlet med 
Naturolie, til at ligge hos “Kathrines 
Gaard”. Den specielle behandling hos 
Wiking Gulve har givet gulvet et udtryk, 
der skal matche datidens ferniserede gul-
ve.

- Vi er stolte over at have leveret gulve 
til dette enestående og spændende pro-
jekt. Til noget så dansk som Matador kan 

der jo heller ikke ligge andet end et gulv 
fra Danmarks eneste producent af lamel-
plankegulve, vel?, fortæller ejer John Bo-
jesen fra Wiking Gulve.

Yderligere oplysninger fås hos John 
Bojesen, Wiking Gulve på 
telefon 4030 0233 
jbo@wikinggulve.dk
www.wikinggulve.dk

Wiking Gulve har givet træet en speciel behandling, således at det matcher datidens ferniserede gulve i Korsbæk. Foto: Søren Hytting
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Ny innovativ 
facadeløsning fra HBC

HBC introducerer en moderne og inno-
vativ facadeløsning i fibercement, EX-se-
rien, som tilbyder et væld af unikke de-
signmuligheder, leveret fra dag til dag.

Langtidsholdbar og  
selvrensende overflade
- EX-serien leveres med en særdeles 
holdbar overfladebehandling, Platinum 
CoatTM, som sikrer, at facadepladernes 
farver ikke falmer i samme grad som tra-
ditionelle fibercementplader. EX-serien 
er testet til at bevare farveudtrykket, så 
det menneskelige øje ikke kan registrere 
farveændringer i helt op til 25-30 år, hvor 
traditionelle fibercementløsninger kan 
være falmet efter få år, udtaler salgschef 
Nicolai Holst Egebjerg. 

EX-serien er beskyttet med Nichi-
GuardTM, som har en anti-smuds- og 
selvrensende funktion. Silica-partikler i 
NichiGuardTM tiltrækker vand fra atmos-
færen, der former et tyndt molekylært 
lag, således at luftbåren forurening ikke 
når selve facadeoverfladen. Når regnvand 
løber ned ad væggene, skylles urenheder 
væk. 

Hurtig montage
Desuden skiller EX-serien sig ud fra tra-
ditionelle fibercementløsninger på mon-
tagedelen. I dag er synlig skruemontage 
alment accepteret, men EX-serien kom-
mer med skjult montage og dertil i et en-
kelt montagesystem.

- Den hurtige montage betyder, at man 
kan montere helt op til 8 m2 på en time. 
Ved normale systemer når du ikke en 
gang halvdelen, siger Nicolai Holst Ege-
bjerg.

EX-serien tilbyder også et detaljeret 
tilbehørsprogram, bl.a. indfarvede alu-
miniumshjørner.

For yderligere information henvises til 
www.hbc.dk

Facadeplade-serien indeholder ni forskellige 
designs, og der er mulighed for at bestille og få 
leveret andre hos HBC. 

Nu lanceres en ny serie af fibercementprodukter med selvrensende 
overflader og skjult montage i et bredt design
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Handelsfagskolen 
optimerer på  
alle fronter

Under mantraet ’ikke 
bare et godt sted at 
være, men et fanta-
stisk sted at lære’ har 
Handelsfagskolen 
iværksat en række 
nye tiltag

Af Lisbeth Schmidt Mikkelsen, 
kommunikationsmedarbejder på 
Handelsfagskolen

Ny digital undervisningsplatform, flere 
faglige og sociale aftenaktiviteter, reno-
vering af undervisningsfaciliteter i Odder 
og nye konferenceværelser i Skåde. Han-
delsfagskolen har i 2015 sat fuldt blus på 
udviklingen til glæde for elever, kursister 
og konferencegæster.

- Vi har en fantastisk uddannelsesinsti-
tution og arbejdsplads, hvor fundamen-
tet er stærkt og solidt. Nu bygger vi vide-
re og gør dermed Handelsfagskolen fuldt 
ud klar til fremtidens måde at være elev 
og kursist på. Vi er ikke bare et godt sted 
at være, men et fantastisk sted at lære, 
fastslår Pia Agerbæk Marlo, direktør på 
Handelsfagskolen.

Digitalt og døgnåbent 
undervisningslokale
På it-fronten tager alle uddannelser en 
ny digital undervisningsplatform i brug. 
Google Apps for Education vinder ind-
pas på uddannelsesinstitutioner over hele 
verden og giver langt flere muligheder 
end det hidtidige digitale fjernskrivebord.

Tykke mapper med fotokopier bliver 
afløst af et digitalt og døgnåbent under-
visningslokale, hvori underviserne deler 
opgaver og præsentationer. Platformen 
vil samtidig rumme en lang række vej-
ledninger, formelsamlinger, programmer 
og links, som eleven vil få brug for i løbet 
af uddannelsen.

- Mine elever er begejstrede for, at de 
har adgang til undervisningsmaterialerne 
lige præcis, når de ønsker det, og på både 
smartphone, tablet og computer. Som 
underviser er det en god fornemmelse, at 
eleverne altid har den seneste udgave af 
materialerne og opdaterede programmer 
til tekstbehandling, regneark og præsen-
tation til rådighed, fortæller Henrik Kal-
meyer, der er underviser på materialist-
uddannelsen.

I undervisningen kan eleverne tage no-
ter i det digitale dokument eller vælge at 
printe ud. Under arbejdet med cases og 
projekter kan flere elever arbejde samti-
digt i et dokument, alt imens undervise-

ren har mulighed for at læse med og give 
gode skriftlige råd.

- Jeg oplever, at kvaliteten og detalje-
ringsgraden af elevernes notater styrkes, 
når de kan skrive direkte i undervis-
ningsdokumenterne. Og det, at eleverne 
i gruppeprojekter kan arbejde i samme 
dokument, styrker elevaktiviteten, be-
gejstringen, samarbejdet og ikke mindst 
kvaliteten i opgaveløsningen, siger Hen-
rik Kalmeyer.

Aftenundervisning på  
tværs af brancher
’Hvorfor ikke bruge en aften eller to på 
at blive klogere og dygtigere, når du som 
elev er på skoleophold – og i øvrigt er 
fri for indkøb, madlavning og tøjvask?’ 
Det er tanken bag et nyt aftenkoncept, 
som Handelsfagskolen efter et vellykket 
pilotprojekt udbyder i Skåde og Odder 
fra efteråret 2015. 

Aftenundervisningen bygger oven på 
de obligatoriske merkantile fag på elev-
uddannelserne, og fagene hedder blandt 
andet Mode & Trend, Kampagneplan-
lægning, Sociale medier, Salgspsykologi, 
E-handel og Personprofilering.

Rasmus Gundelach, der er underviser 
og teamkoordinator for skolehjemmet i 
Skåde, er ikke i tvivl om, at den frivillige 
aftenundervisning vil appellere til Han-
delsfagskolens mange ambitiøse elever.

- Niveauet er trinnet over elevuddan-
nelserne, og aftenundervisningen giver 
vores elever mulighed for at snuse til 

Foto: Jørgen Nielsen

Foto: Jørgen Nielsen
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ting, som de vil kunne møde senere i de-
res karriere. Eleverne er glade for det eks-
tra bevis på, at de har ydet noget, mens 
de er på skole. Det er hårdt, men givende, 
siger han.

Et fantastisk sted at være
Alle elever skal opleve at være en del af 
et godt socialt fællesskab på Handelsfag-
skolen. Det er målet med en række faste 
fritidsaktiviteter, som skolehjemmene i 
Skåde og Odder har søsat. 

I Skåde kører ’Klassekampen’, hvor 
klasserne henover flere aftener dyster i 
discipliner som air hockey, quiz, bord-
fodbold, pool og Uno og tilslut uddeler 
en vandrepokal til vinderklassen. 

I Odder er caféen centrum for aktivi-
teter som gensynsaften den første søndag 
i perioden, musik med caféens house-DJ, 
banko- og quizaftener. 

I forårets og sommerens undervis-
ningsperiode rykker nogle af de fælles 
aktiviteter udendørs, hvor eleverne kan 
dyste i rundbold, basketball og andre sjo-
ve udendørs aktiviteter.

Fysisk opdatering af  
undervisning og konference
De fysiske rammer for undervisningen 
skal være tidssvarende og indbydende 
samt imødekomme brancheglidningen 
i detailhandlen. Derfor skal en række 
undervisningslokaler og fællesarealer i 
Odder renoveres, og samhørige elevud-
dannelser samles i afdelinger. Handels-
fagskolen renoverer for i alt 3½ millio-
ner. Byggeprojektet påbegyndes i maj og 
forventes afsluttet i august 2015.

”Byg, Bolig & Design” er navnet på en 
ny afdeling, der samler uddannelserne 
Trælast, Værktøj, Logistik, Byggemarked, 
Møbel, Isenkram samt Køkken, Bad & 
Garderobe på Rådhusgade 43. ”Sport, 
Fritid & Sundhed” bliver paraplyen over 
elevuddannelserne Sport, Legetøj, Bog-
handel og Lægesekretær. Dermed vil un-
derviserne i højere grad få mulighed for 
at dele viden, vareprøver og faciliteter på 
tværs af brancherne, så fx Isenkram kan 
bruge køkkenuddannelsens lokaler, når 

husholdningsapparater og gryder skal te-
stes.

- Vi lever af at være praksisnære, og det 
vil vi gerne styrke, så vi er endnu tætte-
re på den dagligdag, som vores elever og 
kursister færdes i. Som skole er vi med 
til at give elever og kursister den fagli-
ge identitet, der er så vigtig. Vi lader os 
inspirere af den brancheglidning, der er 
i detailhandlen, og vores mål er at skabe 
tværfaglige fællesskaber, hvor undervi-
serne alt efter emne kan vælge det bedst 
egnede lokale i forhold til faciliteter og 
vareprøver, fortæller Pia Agerbæk Marlo.

Konferencegæster vil desuden inden 
længe møde nye faciliteter i Skåde-af-

delingen, hvor 18 værelser opgraderes 
til konferencestandard. I 2014 blev 53 
elevværelser og tilhørende gange i Odder 
renoveret fra A-Z.

Nye uddannelser og kunder
Handelsfagskolen kan fra august byde 
velkommen til samtlige elever fra Da-
vidsens Tømmerhandel A/S, der årligt 
uddanner omkring 50 elever. Mens Da-
vidsen i forvejen sender salgsassistentele-
ver med profil i byggemarked og tekstil 

til Handelsfagskolen, skal virksomhedens 
handelsassistentelever inden for logistik, 
træ og byggematerialer samt værktøj og 
værktøjsmaskiner nu også uddannes på 
Handelsfagskolen. Fra efteråret 2015 kan 
Handelsfagskolen også byde velkommen 
til tøjkæden Message, der sender elever 
fra kædens 23 danske butikker til salgsas-
sistent-uddannelsen med profil i tekstil.

- Vi glæder os til at kunne vise vores 
nuværende, men også helt nye elever og 
kunder, de optimerede rammer og tiltag 
her på Handelsfagskolen, og jeg kan love, 
at selvom vi bygger om og udvikler, så 
forsvinder den særlige ånd, som Handels-
fagskolen er kendt for, ikke, den styrkes, 
siger Pia Agerbæk Marlo.
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Fagligt var det fascinerende og spæn-
dende at se RIAS’s produktion af tra-
pezplader og termoplader på den store 
fabrik ”Brett Martin”, med en guidet tur 
langs maskinerne, hvor de producerede 
trapez- og termopladerne på samlebånd. 
Der blev vist en powerpoint præsentati-
on om virksomheden og dens interessan-
te historie. 

Herefter fik vi lejlighed til at hilse på 
ejeren, som vi også var sammen med på 
pub om aftenen og til en middag. 

Men det mest storslåede på turen 
var at se naturfænomenet ”Giants Cau-
seway” på Nordirlands nordkyst. Det be-
stod af tusindvis af sekskantede basaltsøj-
ler langs med kysten. 

Det sociale samvær foldede sig ud på 
pubberne overfor hotellet i Belfast om 
aftenen, hvor vi bl.a. så/hørte den irske 
musik og opleverede den fantastiske 
gode stemning. 

Jeg kan varmt anbefale andre at tage 
med på sådan en tur. Det var meget lære-
rigt for mig og hyggeligt at være sammen 
med de andre medlemmer af FUT. 

Det var en godt tilrettelagt tur. Jeg fik 
virkelig lyst til flere ture med FUT.      

Jan Anders Andersen,  
trælastelev i JA XL-BYG Måløv

Med FUT i Irland
I samarbejde med RIAS var FUT i Irland tre dage i marts. 
Læs her om turen oplevet af to deltagere

Jeg har haft en rigtig god rejse til Irland 
med FUT og RIAS. Det var min første 
tur sammen med FUT. 

Turen føltes som en hel uge, selvom 
det kun var 3 dage, fordi vi oplevede så 
meget. Vi fløj fra København til Dublin. 
Derefter med bus til det kendte bryggeri 
i Dublin ”Guiness Storehouse”, hvor vi 
fik serveret deres egen mørke øl ”Gui-
ness”, herfra videre til vort hotel, Europa 
Hotel, i Belfast i Nordirland. 

Næste dag var vi endvidere på et de-
stilleri med whiskysmagning, ”The Old 
Bushmills Distillery”. Det var begge fine 
smagsoplevelser. Der var guidede rund-
ture inde i bryggeriet og destilleriet, som 
var interessante at opleve. 
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Kære alle FUT-rejsefæller

I skal alle have mange tak for godt sel-
skab på turen og ikke mindst en stor tak 
til FUT og RIAS, der gjorde denne tur 
ekstra super luksuriøs J

Vi oplevede og lærte en masse lige fra 
start og ikke mindst, var det enormt be-
rigende at se fabrikken ”Brett Martin”, 
som er Europa’s fabrik nummer et, når 
det gælder extrudere og dermed produk-
tionskapacitet, samt hilse på de utroligt 
engagerede folk derfra.

De var både meget gæstfrie og invol-
verende i deres fremvisning af produkti-
onen og fulgte os flot på hele turen – stor 
tak til dem også.

Således flot beværtet gennem det 
gæstfrie Irland oplevede vi produktion 
af Guiness øl, Bushmill Whisky og Rias 
Plader. Spændende at se de borgerkrigs-
ramte gader i Belfast, som man kun ken-

VIND BIOGRAFBILLETTER!
På www.fut.dk kan du tippe 3 rigtige  

og deltage i konkurrencen om  
3 x 2 bio-billetter

Sidste frist for svar er  
fredag den 4. september 2015

+ popcorn og sodavand!

der fra fjernsynet og selvsamme dag nyde 
den friske irske folkemusik på en rigtig 
irsk pub, hvor alle var i alt andet end 
krigshumør. Gallamiddage med vin og 
mad, så man næsten kunne høre englene 
synge J

Vandretur i fantastisk smuk natur ved 
kysten og udsigtspunkter, der viste hav 
og klipper med ”indbyggede borge”.

Selv vejret var der styr på – sol og for-
år næsten hele vejen igennem og endda 
krydret med en synlig solformørkelse.

Ikke sært, at alle konstant var i strålen-
de humør og fik udvidet både netværket 
og – ikke mindst – den faglige indsigt.

Det var FUT, når FUT er bedst J

Michael Jacobsen 
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Bag din egen skål

På lidt mere end tre minutter kan dan-
skerne forme deres egen acrylskål i køk-
kenovnen. Det starter med en firkantet 
eller en rund FANZY-plade i seks far-
vevarianter, og efter tre minutter på 180 
grader er FANZY-pladen så blød, at den 
kan formes til det ønskede udseende. 

Resultatet kan blive en skål, en vase 
eller måske den elegante emballage til 
værtindegaven. Den særlige laserskæring 

og den specielle fluorescerende farve gør, 
at kanterne nærmest fremstår selvlysen-
de.

En gimmick
RIAS, der ellers er kendt for et bredt 
udvalg af plast tagplader til hele Skandi-
navien, har under navnet FANZY sendt 
pladerne på markedet, og divisionschef i 
RIAS, Anders Topp, ser en stor interesse 
for FANZY-pladerne.

- Det startede egentlig som en gim-
mick, som vi brugte på byggemesser for 
at vise acryls anvendelighed. Men da in-
teressen og efterspørgslen var meget stor, 
besluttede vi at sætte pladerne i serie-
produktion og tilbyde dem som en del af 
sortimentet, fortæller Anders Topp. 

Enkelt
Det er meget enkelt at forme FANZY- 
pladen til en skål. Efter at beskyttelses-
folien er fjernet, skal pladen ligge tre 
minutter på et stykke bagepapir på en 
bageplade i ovnen. 

Temperaturen på 180 grader gør FAN-
ZY tilpas blød til, at man med et par fin-
gervanter kan flytte den over på en søjle, 
som for eksempel kan være en høj vase 

eller et stort glas. Oven på FANZY-pla-
den lægger man en lille smørebrik og en 
vægtklods på 2 kilo – det kan være en 
pose sukker – og så gælder det blot om at 
forme pladen til den ønskede form.

Hvis resultatet ikke bliver, som det 
ønskes, kan FANZY-pladen få en tur til 
i ovnen, og så kan formgivningen starte 
på ny.

Anders Topp understreger, at acrylen 
hverken afgiver skadelige luftarter eller 
ødelægger ovnen. FANZY-pladen er den 
ideelle personlige gave, som man kan 
lave alene eller sammen med sine børn.

Se hvordan skålen bliver for-
met i FANZY-filmen og læs mere på 
www.rias.dk/fanzy

Det var egentlig 
tænkt som en  
gimmick – nu er 
FANZY i salg

Som sideeffekt har FANZY pladen en fluorescerende effekt. Lyset brydes i materialet, så kanten 
kommer til at udsende en tydelig lysstråle.

Efter tre minutter på 180 grader er FANZY- 
pladen klar til at forme til det endelige 
udseende. Hvis man er utilfreds, kan FANZY- 
pladen blot få en ny tur i ovnen, hvorefter 
formgivningen kan starte forfra.

Det hele starter med en flad plade. Den runde 
version har en diameter på 33 cm, og den 
firkantede måler 33 x 33 cm. Pladerne fås i 
seks farver.



21

PA
LS

G
A

A
RD

 S
PÆ

R 
- 

D
in

 a
kt

iv
e 

m
ed

sp
ill

er
 

+45 75 77 51 55  
palsgaardspaer@palsgaardspaer.dk 

www.palsgaardspaer.dk

KOM OG SE DANMARKS STØRSTE SPÆRPRODUCENT

SE MED FRA VI STARTER MED AT TEGNE - TIL SPÆRENE LIGGER KLAR TIL LEVERING

PALSGAARD SPÆR
BYDER FUT INDENFOR PÅ VIRKSOMHEDSBESØG

PALSGAARD SPÆR OG FC MIDTJYLLAND ER BEGGE TEAMPLAYERS!

EFTER BESØGET BLIVER DER MULIGHED FOR AT TAGE MED TIL FODBOLD PÅ

MCH ARENA I HERNING, HVOR PALSGAARD SPÆR ER SPONSOR FOR FC MIDTJYLLAND.

FØLG MED PÅ WWW.FUT.DK FOR DATO OG PROGRAM
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Kundekørsel i åbne haller 
vil fortsat være lovligt

Det mest centrale i den nye vejledning er, 
at den fastslår, at det fortsat vil være til-
ladt at bruge drive-in haller i byggecen-
trene. Forud for den fortsatte tilladelse, 
er der gået flere års arbejde fra Branche-
foreningen Danske Byggecentre. 

I perioden fra 2012, hvor Arbejdstilsy-
net nedlagde forbud mod drive-in-kørsel 
hos et af foreningens medlemmer, har 
Brancheforeningen Danske Byggecen-
tre fået gennemført undersøgelser i en 
række drive-in haller af eksterne miljø-
undersøgelsesfirmaer for at tilbagevise, at 
bilernes udstødningsgas udgør en sund-
hedsrisiko for medarbejdere og kunder 
og dermed sikre, at det også i fremtiden 
vil være lovligt. 

Resultatet er som sagt, at det fortsat 
vil være lovligt at tilbyde sine kunder, at 
de kan hente varer i drive-in-haller. Men 
branchevejledningen specificerer dog en 
række forhold, der skal være på plads og 
opfyldt, så medarbejdernes sundhed ikke 

kommer i fare. Forhold som Branchefor-
eningen Danske Byggecentre opfordrer 
sine medlemmer til at følge. 

Der er tale om følgende elementer:
1. Sørg for at have procedurer som ef-

fektivt sikrer et godt luftskifte i haller-
ne. Det kan eventuelt være med venti-
lationssystem eller mere eller mindre 
åbne porte, tagvinduer el. lign.

2. Opfyldning og oprydning kan med 
fordel gøres uden for arbejdstiden, el-
ler når der ikke er kundebiler i haller-
ne. 

3. Hav en fast plan for rengøring så 
”gamle” partikler ikke spredes. Vigtigt 
at ALLE overflader rengøres – ikke 
kun gulve. Det er samtidig vigtigt at 
understrege, at tørfejning ikke er en 
forsvarlig metode at rengøre på, efter-
som det hvirvler partiklerne op i luf-
ten.

4. Der skal også være en politik for kør-
sel med diesel og benzindrevne køre-
tøjer, så belastningen fra udstødnings-
gasser gøres mindst mulig. Det drejer 
sig både om kundebiler og egne køre-
tøjer. Det vil samtidig være en god ide 
at skilte med disse og eventuelt dele 
en folder med anvisningerne ud til 
kunder. Se eksempler på anvisninger i 
branchevejledningen. 

Formålet med branchevejledningen
Formålet med branchevejledningen er 
at give et overblik over de arbejdsmiljø-
forhold, der har betydning i det daglige 
arbejde. Det er bl.a. regler om APV, in-
struktion, ulykkesforebyggelse og per-
sonlige værnemidler. Detaljerne findes i 
andre vejledninger fra BAR transport og 
engros, BAR Handel og Arbejdstilsynet.

Den samlede vejledning kan findes på 
Branchearbejdsmiljørådets hjemmeside. 

Branchevejledningen for ansatte i trælastbranchen fra Branchearbejds-
miljørådet (BAR) transport og engros er blevet revideret og er netop 
udkommet i trykt form 

Ny vejledning fastslår, at det 
fortsat vil være tilladt at bruge 
drive-in haller i byggecentrene.
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En overnatning i Rockwoolen
Man kom ud for lidt af hvert som tøm-
merhandler i 1960’erne. En morgen duk-
kede en tømrersvend op på trælastplad-
sen i Juelsminde med ordene: ”Skou, jeg 
skylder for en overnatning i Rockwoolen, 
for konen ville ikke lukke mig ind, da jeg 
kom hjem fra Brøndums Hotel.”

”Nå”, svarede Uffe Skou med piben 
skævt i munden. ”Var det 50 mm eller 
100 mm?”

Ølkøleren graves ned i 90 cm dybde ved hjælp af 
et pælebor. Her er temperaturen 6-9 grader året rundt. 
Med ølkøleren fra Plastmo får du altid den nederste og 
koldeste dåse. Placer køleren hvor tørsten er størst.
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Skaf et medlem til FUT... 
...og nyd sommeren med jordkølede øl

For hvert betalende medlem du skaffer til FUT, sender Plastmo to af deres nye, smarte ølkølere din vej.  
En ølkøler til dig og en til det medlem, du skaffer. Send oplysningerne om det nye medlem på sth@fut.dk

Af Mikkel Skou, PR-ansvarlig i FUT og salgskonsulent hos Johannes Fog

Kære læser

Med denne røverhistorie sender jeg sta-
fetten videre til Søren Kroer, som vil bi-
drage med en historie til næste blad. 

Vi prøver et nyt tiltag her i FUT bladet 
– en stafet…

Jeg starter stafetten med en historie fra 
mit liv i trælasten. Herefter sender jeg 
stafetten videre til en anden i branchen, 
som bidrager med en ny historie til næ-
ste blad og som så igen sender stafetten 
videre. 

Målet med stafetten er at få nogle sjo-
ve historier fra branchen, både fra de 
gamle dage, men også fra nutiden.

Nu til vandrehistorien, vi skal tilbage i 
tiden, faktisk til før jeg blev født.

Historien foregår i 60’erne og er for-
talt af min farfar Uffe Skou, som dengang 
ejede Juelsminde Trælast.

Icopal Danmark a/s ønsker 
at have et tæt samarbejde 

med alle de centrale aktører i byg-
gebranchen, og her ser vi FUT som 
en vigtig del af helheden. Som 
dansk produktionsvirksomhed er 
det af strategisk vigtighed, at vi 
konstant lytter til og er i dialog 
med markedet, dette gælder for 
såvel produktudvikling som forret-
ningsmæssig innovation. I denne 
forbindelse ser vi FUT som et at-
traktivt forum, hvor vi på den ene 
side kan få feedback fra medlem-
merne samtidigt med, at vi kan 
bidrage med indsigt og inspiration 
fra vores del af værdikæden

Flemming Adolfsen,  
salgsdirektør, Icopal Danmark a/s

Nyt medlem i  
Erhvervsklubben:

”

”
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Politisk vision
Ligestilling har de seneste år været et 
varmt emne i de fleste lande i Europa, og 
nu har også Danmark for alvor kastet sig 
ind i kampen om at være førende inden-
for ligestilling. Ifølge politisk kommenta-
tor ved Danske Medier, Anders Skriver, 
er det ikke tilfældigt, at politikerne ka-
ster sig over byggebranchen og dens leve-
randører. Her er nemlig hele 92 procent 
af de ansatte mænd og dermed den bran-
che, hvor de største politiske resultater 
kan opnås. 

- Det handler ikke om vækst, arbejds-
løshed eller andre indenrigspolitiske em-
ner, men om respekt i politiske kredse, 
fortæller Anders Skriver. - Når de politi-
ske ledere mødes internationalt og spiser 
frokost, foregår der ofte en slags budrun-
de, hvor det gælder om at overbyde hin-
andens resultater, og her er ligestilling et 
varmt emne, fortæller Anders Skriver. 

Han fortsætter: - Ligestilling kan ikke 
måles økonomisk og er derfor en ren 
politisk vision, hvilket tydeligt ses i den 
besynderlige gruppe af politikere, som 
vil fremsætte lovforslaget om kvoter i 
erhvervslivet. Her er kvinder fra samt-
lige partier repræsenteret, mens forsla-
get ikke får opbakning af flere partiers 
mandlige bagland.

Branchen i offensiven
Kritikken hagler ned over politikerne fra 
byggebranchens brancheforeninger, som 
er gået sammen om en kampagne mod 
forslaget. 

- Vi kender ikke tallet for hvor man-
ge kvinder, der skal ansættes i branchen, 
men hvis lovforslaget om kvoter bliver 
gennemført, som det ser ud nu, skal 
branchen op på 40 procent kvinder, hvil-
ket er helt urealistisk med det rekrutte-
ringsgrundlag, vi har i Danmark, udtaler 
Kurt Thorsen, talsmand for branchefor-
eningerne. 

Et af de steder, hvor truslen tages me-
get alvorligt, er hos entreprenørfirmaet 
Bornholms Slam og Kloak (BSK), som 
beskæftiger 71 mandlige medarbejdere. 

Kvindelige politikere kræver 
ligestilling i byggebranchen

Flere fremtrædende kvindelige politikere hen 
over midten vil tvinge byggebranchen til lige-
stilling. Det er simpelt hen ikke godt nok, at 
Danmark halter efter, mens Norge, som vi  
plejer at sammenligne os med, har indført 
kvoteordninger, lyder det fra Christiansborg

Her har man i samarbejde med kloakme-
strenes brancheforening, Slamsam, stif-
tet et datterselskab i Rusland, hvor man 
er klar til at ansætte det fornødne antal 
kvinder, hvis lovforslaget bliver gennem-
ført. 

- Kvinder er sgu’ ikke velkommen på 
mine byggepladser, udtaler indehave-
ren af BSK, Poul Erik Grav, mens han 
tygger vredt i den sidste stump cigar.  
- Skal vi så også forlænge drikkepauserne, 
så kvinderne kan nå at drikke ud? – Al-
drig, råber Poul Erik Grav mod himlen. 

Hos brancheforeningernes talsmand, 
Kurt Thorsen, er tonen dog mere diplo-
matisk, selv om man også her påpeger 
muligheden for at åbne datterselskaber i 
Rusland, hvor kvinder kan ansættes til ca. 
10 kroner om dagen. 

Kurt påpeger endvidere de fysiske 
forskelle på kvinder og mænd, da man-
ge jobs i byggebranchen er meget fysisk 
krævende. 

Fysikken er ingen hindring
- De fysiske forskelle er ikke længere en 
begrænsning med nutidens lægeviden-
skab, udtaler formand for ligestillings-
rådet, Carina Storeå. Hun bakkes op af 
overlæge på Rigshospitalet, Jacob Ugle-
sen, som i næsten 11 år har forsket i mu-
skelopbyggende stoffer. 

- Ved hjælp af 4. generations præstati-
onshormoner er det faktisk muligt at op-
bygge en kvindes muskelmasse til mand-
ligt niveau på bare 8 uger, fortæller han. 
- Endvidere er der næsten ingen bivirk-
ninger ved produktet, ud over lidt stræk-
mærker ved bryst- og skuldermuskulatu-
ren, og så en udskiftning af garderoben 
til større størrelser, fortsætter han med et 
smil på læben. 

- Tiden er vokset fra specifikke kvin-
de- eller mandejobs, siger Jacob Uglesen, 
som sagtens kan forestille sig, at man 
inden for en ti-årig periode begynder at 
kønsoperere mænd til kvindedomineren-
de jobs. 

Cand. Pind BG


