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Kære medlem!
Endelig! Så kom foråret. Vinteren og frosten havde bidt sig godt fast i år,
og det tog lang tid, før den slap sit tag. Der er rigtig mange af vores kunder, som har ventet på at kunne komme i jorden og få gang i arbejdet.
Der har i det tidlige forår været en boble, som bare ventede på at briste.
Der er ingen tvivl om, at vi får meget travlt de næste mange måneder.
Der er meget, som skal indhentes.

FUTs bestyrelsesmedlemmer/
distriktsrepræsentanter:
Søren Bendix
Formand
Prinsesse Christines Vej 16, st.tv.
2300 København S
Tlf. 70 25 19 14
sbe@fut.dk

Claus Wiuff Petersen

Et af branchens sidste holdepunkter står for fald. Tidligere var alle
trælastelever på Mommark for at få deres uddannelse som trælastelev,
men fra efteråret 2006 flytter Ditas uddannelsen af sine trælastelever til
Odder. Vi er mange ”gamle” på kryds og tværs i branchen, som stadig
mindes de gode timer, vi tilbragte sammen på Mommark – både med
faglærere, biksemad og Diskotina. Jeg synes, det er en skam, at et af de
sidste fællesskaber, vi har i branchen, nu går tabt. Når det så er skrevet,
så er det jo også sådan, at konkurrence er godt. Jeg håber, at vinderne
bliver vores elever - og siden hen hele branchen. Nu skal Mommark og
Odder konkurrere om at tilbyde den bedste uddannelse. I FUT glæder vi
os til at samarbejde med begge uddannelsesinstitutioner.
En af FUTs vigtigste opgaver er at lave spændende, brancherelaterede
arrangementer til og for eleverne. For at sikre, at alle elever modtager
informationer om vores aktiviteter, tilbyder vi nu gratis medlemskab af
FUT i elevperioden (se artiklen på side 17).
Pris fremtiden – fremtidens pris! Er du klar til udfordringerne? FUTkonferencen 2006 er nu klar. Den 21.-23. september er der konference i
Middelfart. Formålet er at give et kvalificeret bud på, i hvilken retning
vores branche vil udvikle sig frem til år 2020. Hvilke udfordringer står
vi over for i relation til elever/uddannelse, hvilken indflydelse får EU og
det nære marked, hvordan vil det politiske billede have indvirkning på
vores branche. Disse og mange flere spændende spørgsmål prøver vi at
få belyst med hjælp fra spændende indlægsholdere. Glæd dig til et par
interessante dage (program og tilmelding på side 27-28).

Næstformand, kasserer
Finsensvej 51, 4.th.
2000 Frederiksberg
Tlf. 40 26 40 64
cwp@fut.dk

Michael Levorsen
Sekretær
Højrupsvej 52, 3. mf.
9900 Frederikshavn
Tlf. 27 12 72 99
mle@fut.dk

Søren Anthonsen
PR-ansvarlig
Slotsherrensvej 145, 1.th.
2720 Vanløse
Tlf. 66 11 78 87
san@fut.dk

Jens Pedersen
Fristruphøjvej 166, st. th.
8800 Viborg
Tlf. 86 67 22 50
jpe@fut.dk

Peter Lenarth Landergren
Møldamager 58
6240 Løgumkloster
Tlf. 74 74 39 93
pll@fut.dk

Anders Bilstrup

Rigtig god sommer!
Søren Bendix
formand
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FUT-Stafetten 2006:

Trælasten er vores lager
– og har vores tillid
FUT-Stafetten er denne gang
overgivet til Peter Kallehauge,
leder af Byggeteknisk Afdeling på
Statsfængslet Kragskovhede ved
Jerup, nord for Frederikshavn.
Vi mødte ham en tidlig fredag
morgen for en hurtig snak om
hans syn på vores branche.

1. Lidt om Byggeteknisk Afdeling?
Byggeteknisk Afdeling står for reparation og vedligeholdelse af fængslets næsten 25.000 m2 under tag.
Her er 11 ansatte fordelt på tømrere, murere, smede, elektrikerere
og malere. Desuden beskæftiger vi
14-20 indsatte, afhængig af årstiden.

er ansvarlig for indkøb af materialer
til reparation og vedligeholdelse,
samt indkøb af arbejdsbeklædning
til de ansatte. Dog har de forskellige
håndværkere frihed til selv at indkøbe de materialer, de måtte mangle
til mindre opgaver.

2. Lidt om dig selv?
Jeg er 53 år gammel og oprindelig
uddannet maler. Derudover er jeg
uddannet fængselsbetjent og har
gennemgået Kriminalforsorgens
leder-uddannelse.
Jeg har været ansat på Kragskovhede igennem 25 år, både som
fængselsbetjent og håndværker. Jeg
har desuden i en årrække været
både lokalformand og landsformand
for Værkmesterforeningen.

4. Hvilke fordele/ulemper har du ved at
købe gennem en trælast?
Da mange af de reparationsopgaver,
vi skal løse på et sted som Kragskovhede, jo ofte er akutte, er det en
stor fordel, at vi lige kan hente de
ting, vi skal bruge, på trælasten.
De løser et stort problem for os ved
at have alle de ting på lager, som vi
pludselig kan få brug for. Man får jo
også opbygget et gensidigt tillidsforhold igennem tiden, hvilket har stor
værdi for mig.

3. I hvilken forbindelse har du kontakt
med en trælast?
Jeg er i kontakt med trælasten i forbindelse med indkøb af varer. Jeg

5. Hvilke fordele/ulemper har du ved at
købe gennem en producent?
Vi køber nogle ting direkte hos producenten, f.eks. maling og nøgler.
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Nøglerne simpelthen fordi hverken
trælast eller låsesmed har den sikkerhedsgodkendelse, der kræves for
at lave nøgler til os.
Fordelen ved at handle direkte
med producenten er prisen, og en
større teknisk indsigt i produkterne
end hos forhandlerne. I forbindelse
med reklamationer er behandlingstiden også meget kortere, end hvis
reklamationen skal igennem flere
led.
Ulempen kan være den længere
leveringstid fra producenten, som vi
måske ikke altid kan vente på.
6. Hvordan tror du handelsmønstret ser
ud om 5-10 år?
For en afdeling som vores tror jeg
ikke, handelsmønstret vil ændre
sig ret meget. Vi vil f.eks. altid have
behov for de fordele, som trælastens
lager giver os.
Michael Levorsen
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Pigerne i branchen - Nadja Hübschmann:

Branchen gi’r mig et kick!

Med denne artikelserie
ønsker FUT at sætte
fokus på kvinderne i
vores branche. Og i de
følgende blade sætter
vi yderligere fokus
på det stærke køn. Vi
ønsker at høre, hvad de
mener og tænker om
branchen - og ligeledes
hvad de forventer af
FUT som forening.

Har du en god idé eller
et synspunkt, så lad FUT
høre om det! I dette blad
har vi talt med Nadja
Hübschmann fra STARK
Ribe Stampemølle.
Nadja er elev, på vej ind
i det andet år som trælastelev ved STARK Ribe Stampemølle. Nadja har ligeledes i år deltaget på FUT´s
elevtur Sverige – hvor hun
har bidraget med et referat
om turen. Som hun i øvrigt
mener er en rigtig god idé,
der bør bibeholdes, fordi
den bringer elever tættere sammen - og man får
hurtigt dannet sig et godt
netværk i branchen, selvom
man ’bare’ er elev.
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Nadja er ud af en ’træfamilie’ – hendes forældre
har virksomheden Tiset
Hegn i Gram. Så hun har
såmænd næsten altid godt
vidst, hvordan træ og materialer skulle behandles.
Med sine 21 år – og med
fart på – ved hun godt,
hvad hun vil: Nemlig efter
endt uddannelse fortsætte
i den branche, som giver
hende så meget, samtidig
med at den er utrolig spændende. Som hun selv siger,
”så giver det et kick” at lære
noget nyt. At det lige skulle
være STARK Ribe Stampemølle, der kom til at stå på
visitkortet, var nok en tilfældighed, men en uopfordret

ansøgning gav pote, og det
har så bragt hende til, hvor
hun er i dag.

Mandsdomineret verden
Som kvinde i branchen
føler Nadja ikke, at det er
noget problem at være i en
indtil nu mandsdomineret
verden. Ikke at hun vil lave
det om fra i morgen af –
det har hun såmænd ingen
intentioner om. For det
fungerer ganske udmærket,
synes hun.
På spørgsmålet om branchen er gearet til kvinder,
svarer Nadja: – Jeg ved
ikke, om branchen er
gearet til at have kvinder,

men jo, hvis de bliver gjort
opmærksom på, at kvinder
kan det samme som mænd,
og bliver stillet lige med
dem, så vil den være det.
Og på spørgsmålet om,
hvorvidt branchen kan
tiltrække flere kvinder, svarer hun, ”at der skal gøres
plads til dem – og at det
nogle steder nok kræver
mere tid, men kvinder kan
helt sikkert godt begå sig i
branchen.”

Opfyldte forventninger
Når Nadja nu kigger tilbage
på den tid, der er gået af
læretiden, og ser på de forventninger hun havde – ja,
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så siger hun med sindsro
i stemmen, at det fuldt ud
har levet op til det, hun
selv forventede.
– Jeg er da godt klar over,
at der er mange ”elev-jobs”
jeg skal udføre, men man
må jo kunne kravle, før
man kan gå. Jeg føler helt
klart, at jeg bliver behandlet ligeværdigt. Selvfølgelig
er der ”trælse” ting, men
sådan er det jo at være
lærling. Dog skal jeg ikke
hente kaffe og pizza til de
andre, og de skrækkelige

historier, man har hørt om
forskellige elever, har jeg
ikke mødt.
– Men jeg kan godt
mærke, at der er meget
travlt i branchen, og jeg
må engang imellem minde
mine kolleger om, at jeg

kun er elev og derfor spørger en ekstra gang. Og det
bliver jeg ikke skræmt af,
for så prøver jeg bare en
gang mere.
– Trælastbranchen er
helt sikkert et godt uddannelsessted, og samtidig
er arbejdstiderne enormt
gode, sammenlignet med
andre brancher. Når vi er
nogle veninder sammen
og vi snakker om vore forskellige jobs, kan jeg jo se,
at arbejdstiderne er gode
sammenlignet med mange
andre.
– Men samtidig skal jeg
også lige fortælle, hvad en
trælast er! Men de er ved at
lære det…

Lidt ’støvet’ branche
– En af de ting, jeg har
undret mig over, er at trælastbranchen er lidt ”støvet”, når jeg f.eks. ser på ITniveauet. Og på spørgsmål

får det svar, ”at det har vi
prøvet i 1976! Og det gik
ikke.” Men jeg er sikker
på, at med de tiltag, der er
undervejs, og de ændringer, vi ser, vil tingene
ændre sig hurtigere end vi
aner, siger Nadja.

– Om jeg kunne tænke
mig at forsætte i branchen,
så afgjort! Det er jo som
med så meget andet, at hvis
man føler, man er på den
rette hylde, så skal man
bare klø på. Jeg kunne godt
tænke mig at fortsætte som
sælger, specielt det at være
opsøgende sælger føler jeg
meget for. Det er enormt
spændende at komme ud
og fortælle om nye ting og
så overbevise kunden om,
at han ikke kan leve uden!
Den mulighed håber jeg

kommer til mig, for så vil
jeg gribe den, siger Nadja
og tilføjer: – Men nu skal vi
lige overstå læretiden.

Mere for kvinder og elever
På falderebet har Nadja
nogle kommentarer til
FUT-bladet, som hun i
øvrigt synes er et godt blad.
Men der mangler flere
aktiviteter for kvinder og
elever.
– Nu har jeg selv deltaget på henholdsvis elevtur
Danmark og Sverige, og
jeg finder, at disse er meget
relevante for os. De giver
en et positivt indblik i den
proces, der foregår fra leverandør til trælast og videre
ud til forbrugerne.
– Og jeg vil helt sikkert
være en aktiv FUTter, som
godt kunne finde på at
komme med indlæg til
bladet. I hvert fald en gang
imellem, slutter Nadja.

GRÅ FACTS
B10-MARKETING

Let tilgængelig viden om cement og beton
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AALBORG CEMENT® er sikkerhed for, at den
nyeste viden er til rådighed via:
• Hjemmeside
• Cement & Beton bogen
• Personlig/teknisk rådgivning
• Kalender med fagligt indhold
Det er din sikkerhed for, at du kan levere et solidt
stykke håndværk i mørtel og beton, der holder.

Aalborg Portland A/S
www.aalborg-portland.dk
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Branchefolk i udlandet:

Savværksophold
gav hår på brystet
På opfordring har FUT-bladet talt med Jesper Sørensen,
som har været bosiddende i Sverige.
FUT har ønsket at bringe
mere fokus på, hvor let det
er at komme ud og arbejde
i f.eks. en skandinavisk virksomhed. Derfor tog vi en
snak med Jesper Sørensen,
som gerne vil bidrage med
sine erfaringer og samtidig
støtte alle de unge mennesker, der ønsker at rejse ud.
Dette bare måske for tre
eller fem måneder.
Selv om det er nogle år
siden Jesper selv var af sted,
står det stadig klart i hans
erindring, og han husker
kun tilbage på en spændende og lærerig tid.
Jesper bor til daglig i
Maribo, er gift og har en
datter. Jobbet foregår på
Lollands Trælast i Rødby,
hvor han også er udlært.
Her følger hans beretning.

Afsted til Sverige
Det var min chef, der
opfordrede mig til at komme på et savværksbesøg i
Sverige, siger Jesper.
Og der var ikke lagt fra
tanke til handling. Jeg fik
hjælp af DLH, og gennem
dem kom jeg til savværket
Wallnäs i Mariannelund.
Jeg drog af sted med en
fem måneders aftale i lommen.
Jeg fungerede først som
lagermand, men deltog
også på lige fod med de
andre ansatte i savværket
- både i skoven og i sorteringen af træet. Og her er
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det, man virkelig får at føle,
om det er noget man gerne
vil. Alle kan holde til fem
måneder, også selvom det
kan være hårdt og sproget
er lidt svært i starten. Men
det er her, man finder ud
af, om trælast er noget
man vil, eller man ønsker
en anden retning i sit
erhvervsliv, siger Jesper.

Mange venner
Jeg boede på savværket i
en personalebolig, jeg fik
kost og logi – samt en god
løn, som jeg sagtens kunne
klare mig for. Men samtidig
fik jeg også i byen og på
savværket en masse venner,
som jeg stadig ser. Det er
en af de gode sidegevinster.
Da jeg skulle af sted, stod
valget mellem Sverige og
Finland. Jeg valgte Sverige
– måske havde Finland
været bedre eller anderledes, det ved jeg ikke, men
jeg har i hvert fald aldrig
fortrudt, at jeg tog af sted.
Det gode ved at tage
afsted, når man stadig er
ung, er at man netop får
åbnet sine øjne for andre
ting, end lige der hvor man
kommer fra. Man er ny og
man bliver ligestillet med
de andre. Det giver hår
på brystet, så jeg kan kun
opfordre til, at man tager
afsted.
Det gør, at man føler
mod på branchen - og som
jeg nævnte tidligere, så bli-

ver man klar over, om det
er noget man gerne vil.
Og det var det! Derfor er
jeg i branchen endnu.

Se at komme afsted!
Da jeg efter de fem måneder skulle tilbage til Danmark, ville savværket meget
nødigt give slip på mig.
Men jeg havde nu valgt,
at København skulle være
min næste udfordring.
Ansøgningen sendte jeg fra

Sverige, og så var jobbet
hjemme.
Senere er jeg så rykket
videre sydpå, tilbage mod
Lolland, hvor jeg så igen
arbejder på Lollands Trælast. Forinden har jeg dog
været meget rundt.
Jeg kan kun opfordre til,
at alle i unge i branchen
lytter til jeres kolleger eller går ind til jeres chef
og siger: ”- Jeg vil på savværk, hva’ vil du?” Dette er
dog sagt med et smil, men
søg mulighederne, for det
ligger lige til højrebenet.
Jeg ved udmærket, at
der er travlt i branchen
for tiden - men gør det
alligevel!
Derfor kan jeg kun slutte
med at opfordre FUT og
den øvrige del af branchen
til at sætte noget mere
knald på de unge og give
dem et løft i den retning,
som jeg her har beskrevet.
God rejse!
Jesper Sørensen
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Er der FUT i dig?

PIGE SØGES!
Udfordrende muligheder for en aktiv og engageret FUTer
Som et naturligt led i vore ønsker om at gøre mere
for pigerne i branchen ønsker vi en pige i FUTs bestyrelse.

ER DU DÉN,
VI STÅR OG MANGLER?
Vi har brug for en udadvendt person med
masser af gå-på-mod og lyst til at skabe ny
grobund for eleverne i branchen.

FUT er en aktiv og deltagende
medspiller inden for trælastbranchen.
Vi tilbyder spændende faglige
arrangementer og studieture til udlandet,
både for branchens nye elever samt
for branchen i øvrigt.
Er du klar til at være med til at sætte
dagsordenen de kommende år?
Vil du tage aktivt del i arbejdet
med at skabe opmærksomhed og
vække interesse omkring branchen
- så er dette noget for dig!

KVALIFIKATIONER
Arbejde i trælastbranchen, enten i
tømmerhandel/byggemarked eller hos
en leverandør til samme.
INTERESSER
Du har et ønske om at være med til at
tilbyde og skabe spændende arrangementer
til branchen.
Du ønsker også at udvikle dig personligt
og samtidig komme i kontakt med mange
mennesker i branchen.
KRAV
Du er indstillet på at bruge noget af din
fritid på FUT.
Du har relevant kendskab og tilknytning til
branchen.
Du vil brænde for at udvikle FUT i en
positiv retning.
VI KAN TILBYDE
En forening med stort engagement.
Store muligheder for personlig udvikling.
Et godt kammeratskab i bestyrelsen.

Er du interesseret i at høre mere, er du
velkommen til at kontakte FUT-formand
Søren Bendix eller et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer (se side 2).

Branchefolk i udlandet:

En rejse med træet
Jan Ipsen er en travl mand med kontor i både
Danmark og Sverige, hvor han gennem sit job
hos Södra skal holde kontakt til såvel det danske
marked som de svenske savværker.
På opfordring ville FUT
gerne høre Jan Ipsen’s
historie om bl.a. det at
arbejde i to lande. Samtidig
har Jan været meget rundt
i sin læretid, og dette beretter han ligeledes om i det
følgende.
Jan var i øvrigt en af
værterne ved årets elevtur
Sverige, hvor han også
benyttede lejligheden til at

opfordre deltagerne til at
søge ud.
Jan er bosiddende syd for
København, hvor han sammen med sin hustru har to
børn, og han indleder med
at fortælle, at det såmænd
ikke er det at have kontor i
to lande, som giver stress men selve det at komme på
arbejde og undgå de lange
bilkøer på vejene i Køben-

havn kan være en større
prøvelse.
Men lad os starte ved
begyndelsen:
Allerede i en alder af 14
år havde jeg min gang på
DLH’s centrallager i Gadstrup. Der var det hårde
arbejde, jeg blev sat til
som lagerdreng. Jeg måtte
sætte træ op og hjælpe til i
imprægneringen. Jeg hjalp
primært til i mine skoleferier, hvor jeg hurtigt fandt
ud af, at det var spændende
- det med træet.

Så til udlandet!
Jeg var så heldig at få
muligheden for at komme
tre måneder til Nordengland lige uden for Hull, og
ligeledes tre måneder til
Frankrig på et savværk.
Heldigvis var det nede
i den tysktalende del af
Frankrig, så jeg kunne sagtens klare mig.
På det tidspunkt var jeg
kun 19 år, og det var en
rigtig god udfordring at få.
Pludselig var man jo alene!
Selvfølgelig havde jeg mine
kolleger at støtte mig til,
men der skulle træffes
nogle valg, som jeg ikke var
vant til.
Jeg ønskede ikke at læse
videre efter handelsskolen,
men havde min læretid i
DLH, hvor jeg afsluttede
min tid som ’finér-mand’.
Inden da havde jeg den
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Jan Ipsen.

fornøjelse at tilbringe seks
måneder i Ghana som et
led i min uddannelse.
I dag har jeg så fornøjelsen at være ved Södra, hvor
jeg passer det danske marked og samtidig holder en
god kontakt med vore svenske savværker. En kontakt,
der netop skal være med til
at optimere leverancerne
til Danmark. Jeg ser det
nu ikke som en barriere at
arbejde i to lande, nærmest
som en god udfordring.
Sproget er nemt at lære,
men der kan jo til tider
være kulturforskelle. Dem
må man tage i stiv arm - og
få det bedste ud af det.
Jeg har ikke i min tid hos
Södra set mange unge mennesker på vore savværker, så
hvis du er frisk, er du velkommen til at ringe til mig!
Så kunne der måske være
en plads til dig.

Det styrker at komme ud
Jeg er selv af den opfattelse,
at det styrker én at komme
ud og se, hvad der sker i
verden. Det er ikke altid
nok kun at betragte det på
en TV-skærm.
Det kan være hårdt, og
man skal have tænkt sig
godt om. Det er ikke ferie,
FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2006

men et led i ens uddannelse. Men det kommer
kun en til gode – så jeg vil
atter opfordre til, at man
afsøger markedet og finder
en mulighed for at komme
af sted.
For man kommer hjem
fagligt mere stærk og vil
kunne anskue tingene på
en anden måde. Man får
også andre tillægsgevinster

ved at rejse ud – f.eks. bedre sprogkundskaber og nye
venner. Og specielt når vi
nu lever i en verden, hvor
afstandene synes mindre,
er det endnu mere aktuelt
end før.
Jeg ved, at der for tiden
er travlt i branchen, men
det bør ikke være en hindring. At rejse ud er som at
sætte penge i banken. For-

delen ved dette ’indskud’
er bare, at det bliver på
kontoen for altid!

Mange står klar!
Hvis du er villig til at lære,
er der mange som vil tage
imod dig i den store verden.
Og man skal huske på, at
det efterfølgende er et stort

plus – en arbejdsgiver vil se
det som noget positivt. Det
er jeg overbevist om, eftersom vores branche undergår store forandringer, og
ordet globalisering er blevet et alment begreb.
Så tag udfordringen op
og spørg dig selv, hvor du
vil hen? Du har jo mobiltelefonen lige ved hånden…
Jan Ipsen

Altid kvalitetsPRODUKTER
Trælast

Plader og krydsfiner

- ta’r den grønne sti!

Gadstrup 46 Gadstrup
17 07 07 - Hedensted
89 90 00
Hørning
68 09 00
Støvring
98 37 47 11
Taastrup
43 50 01 00 - www.dlh-timber.dk
46 17 07 07 -75Kolding
75- 89
90 00 - 87
Hørning
87- 68
09 00 - Taastrup
43- 50
01 00 - www.dlh-timber.dk
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Måske verdens 8. vidunder!
Dubai er godt på vej fra oliestat
til et nyt verdens vidunder som
verdenscentrum for handel, økonomi
og turisme. Og hvem ved - måske
også mål for en kommende FUT-rejse!
På verdens fineste hotel
- Durj Al Arab i Dubai, hvor
man er omgivet af luksus
og guld - har man mulighed for fra sky-baren i 200
meters højde at følge med
i nok det meste spektakulære byggeprojekt i verden
lige nu.
På Dubais kyst ud mod
den Persiske Golf er kunstige øer ved at blive skabt
for at give fast grund under
de mange nye bygninger
og højhuse, der skal danne
rammen om nye eksklusive
bydele til erhverv, turisme
og beboelse.
Dubai er godt i gang med
radikalt at ændre karakter.
Hvad der for 30 år siden
kun var en ørken på størrelse med Fyn, er i dag en
af verdens hurtigste vok-
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sende byer med ambitioner
om at blive et nyt verdenscentrum for internationale finansvirksomheder,
et eldorado for handels- og
erhvervsfolk og et paradis
for pengestærke turister.

Fremtidssikring
Det er ikke et fatamorgana
i den arabiske ørken. Dubai
- og især landets vellidte
hersker, kronprins sheik
Mohammed Maktoum hin
Rashid Al Maktoum - har
sat turbo på at realisere sin
fars drøm om at fremtidssikre ørkenstaten, når oliemilliarderne om 10-15 år
ikke længere sikrer rigdommen i Dubai.
Kronprinsen har liberaliseret landet og brugt

sine oliemilliarder på at
investere i infrastruktur,
samtidig med at man har
opført flere spektakulære
byggerier, heriblandt hotel
Durj Al Arab.
Det er noget, der har
skabt opmærksomhed, og
ifølge en undersøgelse gennemført af Nexus Capital
udgør udenlandske investeringer i dag over 70% af
alle investeringer i Dubai.
Hotel Durj Al Arab er i
sig selv et godt eksempel

på den ufattelige rigdom.
Egentlig er det kun et seksstjernet hotel, men da Durj
Al Arab overgår alle andre
hoteller i verden i luksus
gav man sig selv den syvende stjerne.
Alene springvandet i forhallen har kostet 200 millioner kroner, og hoteller
er oversået med luksus af
enhver art. Her mødes verdens magt- og pengeelite,
og man betaler gerne 8000
kr. for en nat i hotellets bil-

De Forenede Arabiske Emirater
- De Forenede Arabiske Emirater (UAE) blev grundlagt i 1971 som en føderation af syv emirater.
- Abu Dhabi er suverænt det største af de syv emirater
med 87 pct. af landets totale areal. Dubai er næststørst med 5 pct. af arealet.
- 2003 var indbyggertallet i UAE 4,3 mio. Ca. 20 pct.
er lokale emiratborgere, ca. 20 pct. er andre arabere,
ca. 50 pct. er asiatere fra det indiske subkontinent,
og ca. 10% er vesterlændinge og øvrige. Der bor ca.
1,4 mio. mennesker i Dubai.
- I dag bidrager olien kun med 5 pct. af Dubais indtjening. For hele UAE udgør olien en tredjedel af
indtjeningen.
Kilde: Verdensbanken.
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ligste værelse - men så har
man også egen butler!

Udviklingsplanen
Det er planen, at Dubai i
løbet af de næste 10-15 år
skal øge sin kystlinie fra 70
km til små 1500 km, når de
planlagte udviklingsplaner
er gennemført. Planen er
at opføre en række øer og
halvøer ud fra kysten. Palm
Jumeirah er den første af
de palmeformede øer, som
om et års tid skal være færdig udbygget og klar til at
modtage 100.000 turister
og beboere. Lige nu arbejder ca. 27.000 bygningsarbejdere i døgndrift på de
mange bygninger og anlæg.
Det er næsten udelukkende bygningsarbejdere
fra andre lande uden for
golfregionen, og mange af
dem lever under forhold,
som er langt fra den lokale
befolkning i Dubai.
Det næste projekt, Palm
Deria, er netop sat i gang,
og er væsentligt større,
da dette ø-kompleks skal
kunne rumme 500.000
beboere.
Projektet The World, som
består af 300 små og store
paradis-øer, der fra luften
er en model af jordklo-

Sheik Mohammed
Maktoum
På trods af, at sheik
Mohammed Maktoum
blot tituleres som
kronprins, menes det,
at han i realiteten
besidder det meste af
magten i Dubai. Hans
fulde navn er sheik
Mohammed bin Rashid
AI Maktoum. Han blev
født i 1949, har flere
forskellige koner og i
alt 17 børn (7 piger og
10 drenge). Ud over
kronprinsen i Dubai er
sheik Mohammed Maktoum forsvarsminister i
De Forenede Arabiske
Emirater (UAE).
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den, er det næste man går
i gang med. Øerne sælges
til rigmænd fra hele verdenen for en pris mellem 50
og 230 millioner kroner.
Så må ejeren dog også selv
bestemme, om man vil bruge øen til et luksushotel,
en regnskov eller bare til et
sommerhus.
Det sidste projekt – Dubai
Waterfront - er på tegnebrættet, og vil en gang blive
til en bydel på 80 km2, hvilket er en tredjedel større
end Manhattan. Fra Dubai
Waterfront er der planlagt
en kunstig kanal, Arabian
Canal, på 75 km.
De tre palmeprojekter i Dubais ”palme-trilogi” består af kunstige øer
udformet som palmer i en
størrelse, så de vil kunne
ses fra månen. I det største af projekterne skal der
bruges 1,15 milliarder m3
sand, eller mere end 750
gange så meget, som der
gik til Amager Strandpark.

røbe, hvor høj Durj Dubai
bliver, men rygtet lyder på
700 meter. Årsagen til, at
man ikke kan få bekræftet
højden, er at Emaar er i
konkurrence med et andet
selskab der vil overgå Durj
Dubai med et endnu højre
hus med navnet Al Burj.
Selvom Burj Dubai bliver
bygget flere kilometer fra
byens centrum, kommer
bygningen ikke til at stå
alene, for lige så langt man
kan se, står der halvfærdige
højhuse med byggekraner
på toppen. Det er et fantastisk syn, og rygtet siger, at
over 15% af alle tårnkraner
i verden lige nu er aktive i
projekterne i Dubai.
Det er ikke uden grund,
at man taler om, at Dubai
måske bliver verdens 8. vidunder.
Kilde: Ingeniøren
”Året rundt 2005”
Bearbejdet af FUT
v/Peter Lenarth Landergren

Frizoner
Hvis man åbner virksomhed i UAE, skal en
lokal sponsor eje 51
pct. af virksomheden.
Det princip gør man
op med i Dubai ved
at åbne frizoner, hvor
udenlandske firmaer
kan opnå den fulde
ejerandel. Et eksempel
på en frizone er bydelen Internet City, som
allerede har tiltrukket it-koncerner som
Microsoft, HP, IBM og
Oracle. Også den nye
Health Care City ligner
en succes. Her har Harvard Medical School for
første gang indgået et
samarbejde uden for
USA.
Der er ingen virksomheds- eller personskat i Dubai - hverken
indenfor eller udenfor
frizoner.

Historiens vingesus
”History is Rising” er teksten på et kæmpestort
reklameskilt ved den 12sporede motorvej, der
løber tværs igennem Dubai.
Bag skiltet kan man se
begyndelsen på det, der
bliver verdens højeste
bygning, Burj Dubai. Bygherren Emaar, som er et
af Dubais store statsejede
udviklingsselskaber, vil ikke
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Rejsereferat:

Elevtur Sverige 2006
Så kom dagen igen - elevtur Sverige 2006 skulle af sted.
Vi var i alt 25 FUTere, der nød de tre dage fra 27.-29. marts.
Mødestedet var ”under
uret” på Københavns
hovedbanegård, for nogle
lidt svært at finde, men
med lidt forsinkelse kom vi
af sted.
Stemningen var god – om
ikke larmende høj, for
klokken var jo 07.00! Mange havde været meget tidligt oppe, og et par enkelte
havde valgt at overnatte i
København.
Forventningsfulde og
fulde af spørgsmål drog vi
af sted mod Sverige, hvor
fem meget forskellige og
lærerige besøg ventede os.
Rejsereferatet er skrevet
af Nicholas Gylling, Tommy
Larsen, Christian Strøjer og
Nadja Hübschmann.

Mandag den 27. marts
Kl. er 07.00, det er mandag
morgen den 27. marts.
Trælastbranchens yngste
generation samles under
uret på Københavns hovedbanegård. Foran dem ligger tre dage med intensiv
og koncentreret lærdom,
inspiration og socialt samvær…
Efter adskillige minutters venten er bussen fyldt
op, og turen nordpå tager
sin begyndelse. Ruten er
fastlagt og første stop er
Helsingør, hvor vi endnu
engang sætter tid til i forhold til skemaet, inden vi
sejler over til broderlandet.
Humøret i bussen er dog
stadig højt og forventningerne er intakte.
Efter en lille halv times
sejlads rammer vi Sverige,
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og med GPS’en rettet mod
Bjärnum fragter buschauffør Peter os sikkert gennem
Sydsveriges tæt bevoksede
landeveje, som stadig bærer
spor fra den voldsomme
storm, de var vidner til for
få år siden. En storm, som
nedlagde store skovområder og satte en del skovejere ”på porten”.

Typehus-besøg
Kl. ca. 11.15 er vi fremme
ved turens første stævnemøde. Ingemar fra Älvsbyhus byder os indenfor til
en rundvisning hos en af
Sveriges største typehusfabrikanter.
Ingemar kunne bl.a. fortælle, at Älvsbyhus opererer
i hele Norden, og at alt salg
foregår gennem agenter
på de respektive markeder.
Direktøren for den danske
afdeling af Älvsbyhus, Niels
Peter Nøddeskou-Fink, var

Ingemar Lundholm viser rundt på
Älvsbyhus.

Niels Peter Nøddeskou-Fink viser
rundt på Älvsbyhus.

kørt helt fra Svendborg for
at være med ved besøget,
hvos han bidrog med oplysninger til os, når vort svenske ikke slog til.
Det var et rigtigt godt
besøg, og vi fik et godt
indblik i, hvordan man
også kan pakke og samle
huse. Det hele foregik på
samlebåndsmanér. Når
hele processen er færdig,
køres produktet til kunden,

sættes på en sokkel, og så
er huset rejst. Hele denne
proces tager ca. tre dage
- og så har man et hus, som
måske ikke er indflytningsklart, men med yderligere
tre-fem dage er både strøm,
varme og vand tilsluttet, og
huset er færdigt til ibrugtagning.
Husene er i øvrigt isoleret til områderne omkring
polarcirklen, så her er der

Der bliver lyttet intenst.
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Efter godt halvanden
time med foredrag, rundvisning, sodavand og kager
var det atter tid til at finde
vores pladser i bussen.

Södra i Ramkvilla

Huse på samlebånd.

heller ingen problemer.
Vi fik fortalt, at der selvfølgelig er flere tilvalg og
fravalg, man kan foretage,
inden huset leveres.
Alt i alt gav dette besøg
et indblik i, at huse godt
kan laves på ”samlebånd”,
uden at der bliver gået på
kompromis med kvalitet og
valg af materialer. Det gav
os en del at tænke på, når
vi nu til daglig skal sælge et
helt hus.

DECRA®

Gulvet samlet.

Denne gang var destinationen ca. 165 km nordøst på,
til byen Ramkvilla, hvor en
meget regnvåd Jan Ipsen
fra Södra savværk tog imod
os.
Netop på grund af den
megen regn blev rundturen
udenfor murene på Södra
en del kortere end planlagt, men humøret var stadig i top. I stedet bød Jan
os indenfor i frokoststuen,
til en god snak om hans
rolle hos Södra, hvad de
beskæftigede sig med osv.
Jan var kørt fra København samme dag, kun for at
vise os rundt. Han fortalte
også, at han havde kontor begge steder, dvs. han
havde arbejdsplads både i
fortsættes næste side

Elegance

Decra er et smukt tag med 30 års produktgaranti. Det
er udviklet med en stærk stålkerne, der er velegnet til
nybyggeri og renovering, da det ofte kan lægges direkte på det eksisterende tag.
Decra Elegance er nyeste version fra Icopal. Med sit
elegante og stilrene udseende er Decra Elegance gan-

ske enkelt prikken over i’et. Det eksklusive udseende
understreges af den blanke overflade, der giver taget liv
og kontrast.
Vil du vide mere om Decra Elegance er du velkommen
til at besøge www.icopal.dk eller kontakte Icopals kundeservice på tlf: 44 88 55 33.

Leverandør af den indre ro
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Det var koldt og vådt i Ramkvilla.

Der læsses tr.

Der lyttes igen intenst.

fortsat fra side 13:
Danmark og Sverige. Herudover fortalte han, at virksomheden ejes af 35.000
skovejere, som tilsammen
råder over to mia. hektar
skov. Der kører ti lastvognslæs til Danmark om dagen,
og langt størstedelen af
produktionen består af
gran. Helt nøjagtigt 85%
gran og 15% fyr.
Den efterfølgende rundvisning inde på savværket
varede en times tid, og vi
fik et rigtig godt indblik i
den størrelse, automatik og
effektivitet, som moderne
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savværker arbejder med i
dag.
Dagens gøremål var slut,
og vi kunne efter mindre
end en times kørsel indlogere os på det hotel, hvor
vi skulle tilbringe natten.
Aftensmaden var linet op
med fælles langbord, og
resten af aftenen blev brugt
på at fordøje dagens indtryk, spille kort og hygge i
al almindelighed.

Tirsdag den 28. marts
Kl. 08.00 afgik bussen fra
hotellet. Vi modtog en kort

Jan Ipsen fortæller om Södra.

Træ klar til det danske marked.

briefing over dagens program, og folk valgte enten
at lukke øjnene for en kort
stund eller at spille kort.
Buschaufføren havde trådt
lidt hårdt på pedalen, så
vi landede ti minutter før
beregnet hos Beijer Byggmaterial i Växjö, en by med
knapt 45.000 indbyggere.
Thorbjörn, der er den
daglige leder, viste os rundt
i byggemarkedet og trælasten, hvor vi kunne gå
rundt og se på det hele,
inden der blev lukket op
for de svenske forbrugere.
Thorbjörn fortalte bl.a., at

ca. 70% af deres kunder er
private.
De var 13 ansatte i byggemarkedet, tre sælgere
udelukkende på erhverv og
fire lagerfolk. De udsendte
reklameblad to gange om
måneden, men sendte
begge gange det samme
blad. Dette undrede mange
af os, men han sagde at det
var helt normalt at gøre
sådan i lokalområdet. Derudover bruger man mange
penge på lokalkampagner
og sponsorater af aktiviteter
som speedway og hestesport.
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Thorbjörn nævnte, at de
havde en kraftig priskrig
med bl.a. jem&fix, som var
en af deres største konkurrenter. Og da Beijer Byggmaterial giver prisgaranti,
er det hårde tider.
Thorbjörn gav sig rigtig god tid til at svare på
vore spørgsmål, og der
er såmænd ikke så meget
forskel på en svensk eller
danske butik i samme størrelse. Men der var enkelte
produkter, man undrede
sig lidt over. Lageret var
pænt og rent. De havde et
stort reolsystem (pluksystem), hvor man pakkede
alle afhentervarer.
Vi opdagede, at de havde
isoleringspakker, der til forveksling lignede de danske
Rockwool-pakker. Og det
var også de samme, bortset
fra navnet, som i Sverige
er Roxull. Dette skyldes
en svensk træspærfabrik,
der tidligere havde heddet
Rockwool Træspær.
I Sverige er det igen
blevet populært at bygge i
træ. Derfor havde de ingen
sten på lager. Til gengæld
havde de hvide og sorte
ståltagrender på lager. Ikke
noget, vi ser meget til på
den anden side af Øresundsbroen.
Kl. 9.30 takkede vi Thorbjörn for rundvisningen og
ønskede ham godt salg.

Besøg hos Kährs
Så drog vi videre til Kährs
gulvfabrik i Nybro, en virksomhed på 100.000 m2,
placeret på en kun 550.000
m2 stor grund. Fabrikken
ligger i selve Nybro og har
nogle af de samme ting at
tage hensyn til som f.eks.
Junckers i Køge. Kährs fyldte 150 år i marts i år.
Kährs danske mand,
Henrik Ottesen, var med os
hele dagen. Han var ligeledes taget fra København
for at hjælpe os med det, vi
ikke fik fat i, når vore svenske værter talte hurtigt. En
stor tak til ham.
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Vi fik en kort orientering,
hvorefter vi kom over på
fabrikken. Vi så tørrestuen
og deres enorme lager af
træ. Vi kunne løbende følge med i alle de lastvogne,
der kom ind med tømmer
til fabrikken, og det overraskede mange af os, hvilke
enorme mængder der skal
til for at holde det hele i
gang.
På rundvisningen fik vi
set hele processen - hvad

omkringliggende savværker,
selvom de kunne lave det
hele selv. Kährs producerer
mellem otte-ti millioner m2
gulv om året.
Rundvisningen var lang,
fysisk set – vi gik omkring
3,5 km. Men det giver jo sig
selv, at det tager sin tid at
se 100.000 m2 fabrik. Og at
der er meget at se på.
En rigtig stor tak til Kährs
for en god eftermiddag.
Efter besøget gik turen til

Besøg hos Kährs.

et stykke træ må igennem,
inden det bliver til et kvalitetsgulv. Men meget spændende og igen lærerigt, for
det er noget man jo ikke
tænker over i dagligdagen.
Om gulvet så kommer fra
Sverige eller Tyskland, så er
det en lang vej fra skov til
færdigt gulv.
Kährs var værter ved frokosten, og efter dette gik
turen igen på fabrikken og
til deres showroom, hvor
vi fik et rigtigt godt billede
af, hvad de kan tilbyde af
gulve.
Der er 1300 medarbejdere, som arbejder i ottetimers skift hele døgnet.
Ca. 30% af den mængde
træ, de får ind, går til
gulvproduktion. Af resten
sælges en stor del til de
omkringliggende kommuners forbrændingsanlæg.
De sidste 25.000 m3 bruger
de som energikilde til virksomheden.
De forarbejder ca. 80.000
m3 træ, plus at de får
en del andet træ fra de

Nybro Hotel/Vandrehjem,
hvor vi overnattede.

Onsdag den 29. marts
Onsdag morgen kl. 08.00
blev vi hentet af den lokale
Kährs-mand Kennet Arvidsson. Vi skulle i skoven og
bl.a. se skovfældning, og i
samarbejde med Södra og
Kährs fik vi vore forventninger indfriet.
Vi skulle mødes med
Södra, denne gang i skoven, og her fik vi fortalt,
hvor hård stormen i januar
2005 havde været. Den
væltede fire års høst på en
enkelt nat, men de svenske
savværker har nu næsten
fået bugt med det hele.
Vi så også en skovningsmaskine, et ordentligt bæst
på omkring fem ton. Den
kan tage stammer op til 50
cm diameter, den har små
1000 HK til at fælde, skære
og afgrene et træ på ca. 30
sekunder, Jeg prøvede selv
at styre den, dog ikke helt
i samme tempo, men der

var også mange knapper,
og desuden var sådan en
svensk skovarbejder ikke
den nemmeste mand at
forstå.
Maskinen koster tre-fire
millioner kr., den er tre
meter høj, og kranen kan
række ti meter og stadig
fælde træ, så man tror det
er løgn!
Det er som regel forholdsvis unge mennesker,
der betjener maskinerne,
og det tager ca. et år i
simulator, inden man bliver
sluppet ud i skoven - også
for at kunne holde akkorden.
Der er altid en mand
med en motorsav og andet
grej med maskinen rundt,
både for at hjælpe til og for
at øge sikkerheden.
Vi blev forskånet for at
skulle gå langt ind i skoven,
så vores medbragte store
støvler kom ikke på prøve.
Men det gjorde nu ikke så
meget…
Efter en lille times tid,
hvor vi havde set og spurgt
til det at være skovarbejder,
fik vi taget et fælles gruppebillede, hvorefter turen gik
hjem mod Danmark.
En rigtig god tur med
mange nye og positive indtryk.
Nicholas Gylling, Tommy
Larsen, Christian Strøjer og
Nadja Hübschmann

Fra FUTs side skal der også
til jer, som deltog på turen,
lyde en tak for en god og
kammeratlig tur, som I jo
også var med til at sætte
jeres præg på.
Og ikke mindst skal lyde
en stor tak til vore værter:
Niels Peter NøddeskouFink og Ingemar Lundholm, begge Älvsbyhus AB;
Jan Ipsen fra Södra Timber
i Danmark; Henrik Ottesen
og Kenneth Arvidsson, begge Kährs AB; Thorbjörn,
Beijer Byggmaterial AB;
- som alle har været med til
at gøre denne tur mulig.
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FUT-udfordrende køreteknisk kursus
På en frostklar lørdag formiddag
i januar afholdt FUT det sidste
5-timers køretekniske kursus i
en række af tre, der i månederne
før var afholdt landet over.

Dette kursus, som var det
eneste på Sjælland, blev
afholdt på Køreteknisk
Institut i Tjæreby ved Roskilde og havde opbakning
af seks friske FUT’ere.
Efter 30 minutters teori
var der rige muligheder til

at udfordre sig selv – og
sin bil - med de mange
krævende øvelser på
anlægget, hvilket der blev
arbejdet ihærdigt med.
Alt i alt en både sjov og
lærerig dag i FUT-regi.
Claus W. Petersen

FUT fuldførte en Ironman!
FUT fuldførte onsdag den 29. marts en
Ironman hos LMG Lemvigh-Müller sammen
med Dansk Leca i København. Et arrangement
om armeringsstål og leca.
Det var en rigtig god og
lærerig aften med mange
gode indlæg, som helt sikkert gav en stor del af os ny
viden.
Emnerne er jo højaktuelle og det kunne såmænd
godt have trukket længere
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ud, for lysten til at fortælle
om de nye krav til bygningsreglementet var stor.
Med 25 mand inkl. vore
værter blev det en rigtig
god aften.
En stor tak skal lyde til
LMG Lemvig-Müller og

Dansk Leca for deres værtskab.
Og specielt tak til Erik
Busch, Dansk Leca, samt til
Lars Christiansen og Arne
Juel fra LMG Lemvig-Müller.
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Elev-info:

Gratis
b
a
k
s
m
e
l
med
For at sikre, at alle elever
får information om og
mulighed for at deltage i
FUTs arrangementer, tilbyder vi nu GRATIS medlemskab af FUT i elevperioden
til alle trælastelever.
Elever, som har betalt
kontingent for 2006, kan
få refunderet kontingentet
ved at fremsende kopi af
uddannelsesaftalen til FUTs
sekretariat.
De aktiviteter, som vi
gerne vil sikre bliver formidlet til eleverne, er bl.a.
Elevtur Sverige og Elevtur
Danmark. Til september
arrangerer vi tillige en
Elev-event, som er målrettet
eleverne. Her vil vi bl.a. fortælle om de mange forskellige muligheder, som vores

spændende branche byder
på efter elevtiden.
Ligeledes vil vi også gerne bidrage med praktiske
oplysninger omkring det
at rejse på studieophold i
udlandet. Her er den nye
hjemmeside med navnet
www.jegviludnu.dk et godt
udgangspunkt. Her finder
du praktiske oplysninger,
links til rejselegater, rejsebeskrivelser fra tidligere
elever samt andre relevante
oplysninger.
Indmeldelsesblanket kan
findes på www.fut.dk.
Kontakt evt. sekretariatet
eller Søren Bendix for
yderligere information
(se telefonnumre side 2).

FUT Personaleinfo

Moth Service Partner
Hanne C. Boyer er ansat
som adm. direktør i Moth
Service Partner, som tilbyder merchandising og
vikarservice til byggebranchen.
Hanne C. Boyer kommer
fra en stilling som afdelingschef hos F. Salling A/S
i Århus.
FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2006

01 Perle

Eternit® PLAN
stærk plade - mange farver

11 Sand

66 Ice

55 Jade

34 Siena

21 Flint

67 Granit

33 Okker

44 Rust

Eternit facade- og beklædningsplader hedder nu Eternit PLAN.
Dine kunder kan vælge blandt 9 farver + "natura". Pladen er
behandlet mod kalkudfældninger på overfalden. I øvrigt anvendes Eternit PLAN både på træ, stål eller aluminium.

Praktisk overflade
Eternit PLAN er »hydrofoberet«. Det betyder, at den er
vandskyende og ikke suger snavs, som giver grobund
for mos og alger. Og snavs fra byggepladsen fjernes let.

Gennemfarvet
Alle Eternit PLAN produkter er 100 % gennemfarvede.
Og hydrofoberingen holder kalken inde i pladen, så den
ikke skæmmer overfladen – og de nye flotte farver.

Som PLAN så brædder
Altså også Eternit brædder – akkurat som Eternit PLAN.
Eternit PLAN: 1200x2500/1200x3050 / 6 og 8 mm tykke.
Eternit brædder: 150, 200, 250 og 300 mm / 6 mm tykke.

Med Eternit® Garanti
Eternit® PLAN er også sikkerhed med 15 års garanti.
Måske endda landets bedste af sin art. Den 15 års Eternit
garanti virker nemlig fuldt og helt i hele garantiperioden.

- stærkere end nogensinde..!
www.dansketernit.dk
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Byggeaffald bliver
til miljømursten
Vi kan ikke komme udenom, at FUT tidligere har berørt
økologisk byggeri, bl.a. med et FUT-arrangement hos
Andelsforeningen Friland. Og nu skal vi høre om miljømursten.
smølfehuse, der bliver bygget af halmhus-entusiaster
og øko-pionérer”, har givet
det miljøvenlige byggeri et
alt for fodformet image.
Det skræmmer almindelige husejere bort og
bremser dermed udbredelsen af miljørigtige boliger,
mente en fremtrædende
byggeforsker. Halmhuspionéren Steen Møller melder
’hus forbi’.
I forlængelse af denne
diskussion blev der også talt
om nyere byggematerialer,
der kunne appellere mere
til den mere ”almindelige”
forbruger, der gerne vil
bygge mere miljørigtigt.
Under dette punkt blev der
nævnt en miljømursten,
som er udviklet af en dansk
ingeniør ud fra ideen om at

Fugl Phønix
Arkivfoto: Simon Ladefoged/Dansk Byggeri.

For jer, der ikke huske det
eller lige skal have dette
projekt genopfrisket, er
kernepunkterne i Friland,
at man:
- Bygger sit eget hus uden
gæld.
- Starter selvstændig virksomhed.
- Renser sit eget spildevand.
- Ikke modtager tilskud.
- og i øvrigt reducerer sit
energi- og ressourceforbrug mest muligt.
Derfor var det også med
stor interesse, at jeg på vej
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- Vi var inviteret til et sjovt projekt, hvor NIRAS Rådgivende ingeniør- og planlægningsfirma vandt en idékonkurrence, hvor Skjern boligforening ville ombygge
30 almen nyttige boliger, fortæller Torben Borup.
- De ville gerne genbruge de gamle mursten til de
nye boliger. Så blev murstenene fra de gamle huse kørt
til nedknusning og sortering, og herefter blev der produceret nye koksgrå miljømursten, som blev brugt til
de nye boliger. Her kan man næsten sige, at de gamle
mursten rejste sig fra støvet som fuglen Phønix.

hjem fra arbejde lyttede
til et radioprogram, der
omtalte økologiske byggerier i Danmark. Dét, der først
fangede min interesse, var
ordet ”smølfehus”. Bag dette
ord lå der en højrøstet diskussion om, hvorvidt ”de

genbruge gammelt byggemateriale til nye mursten.
Dette syntes jeg var så
interessant, at jeg har talt
med producenten af miljømurstenen, Astrup Miljøsten ApS, og har indhentet
yderligere informationer

omkring idégrundlaget og
erfaringerne med produktet.

Demonstrationsbyggeri
Torben Borup fra Astrup
Miljøsten ApS fortæller:
- For første gang tester
man miljømursten i et større demonstrationsbyggeri.
Projektet viser, at de særlige
mursten er æstetisk flotte
og reducerer udledning af
CO2. Det er første gang,
man bruger miljømursten
af knust tegl og mørtelrester i et større byggeri og
sparer naturens råstoffer
som grus, sand og ler.
Det skete i demonstrationsprojektet ved navnet
"Program til fremme af
økologisk byggeri", hvor
der i Herning er opført 26
almennyttige, grønne familieboliger.
Projektet fokuserer på at
formidle viden om miljømursten samt udvikle byggematerialer og konstruktioner inden for økologisk
byggeri. Endelig ønsker
man at afprøve samt at
dokumentere, at disse mursten kan anvendes på lige
fod med almindelige sten,
med hensyn til de øvrige
krav til byggeriet. Her blev
det bevist, at miljømursten
er fuldt konkurrence dygtige på alle måder.

Baggrund og formål
Målet med projektet var at
vise, at det er teknisk og
FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2006

praktisk muligt at bruge
miljømursten i almennyttigt byggeri. Samtidig er det
økonomisk fordelagtigt og
bæredygtigt. Ved at bruge
sorteret byggeaffald sparer man både råstoffer og
energi.
Miljømursten består af
95 procent knust tegl og
mørtelrester. Alene tegl
udgør 40-50 procent af
den samlede mængde af
nedbrydningsprodukter i
Danmark.

Miljømursten har samme
dimension som traditionelle mursten (normalformat)
og hærder ved rumtemperatur. Det betyder, at der
energimæssigt kan fremstilles 15 miljømursten for
hver brændt mursten.
Byggeriet har vist, at det
er nødvendigt at udtørre
stenene ved høj temperatur
gennem længere tid. Bortset fra ekstra transport kan
det ske uden at belaste miljøet yderligere, da stenene

er udtørret ved at bruge
spildvarme fra Aalborg
Portland.

Miljømæssige aspekter
I forbindelse med projektet
formindskes CO2-emissionen med 115 tons ved
fremstilling af miljømursten sammenlignet med
fremstilling af gule teglsten.
I demonstrationsbyggeriet
er ydervægge, skel mellem
lejligheder og indvendige

vægge opført i miljømursten.
Skulle du bor i nærheden af Herning, kan du
ved selvsyn se byggeriet på
adressen Baldersvej, 7400
Herning. Byggeriet står
utroligt flot med en eksklusiv udstråling, som imponerer alle.
Der kan hentes mere
information og flere billeder på www.astrup-cement.
dk/milj%F8sten.htm.

WE LEAD.
WE LEARN.

WISA® for fremtiden.
At bygge er at skabe noget nyt. Man kan
sammenligne det med at nå højder, som
ingen før har nået. Produceret af de
bedste råvarer af UPM opfylder WISA®
træprodukter dine behov og forpligtelser
til kvalitet med respekt for fortiden og
med stærk focus på fremtiden.
www.upm-kymmene.com
www.wisa.com
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50+– og hvad så?
Dette indlæg er kommet i stand, bl.a. fordi Keld Andersen
har meldt sig til 50+ sammenkomsten den 20. maj (side 22),
men også fordi han har ønsket at gå på efterløn efter knap
40 år i trælastbranchen.
På den baggrund var det
jo passende at høre lidt fra
en aktiv FUT-mand - hvad
synes han, tilværelsen skal
bruges til? - og har den
været anvendt fornuftigt
de sidste mange år i vores
branche?
Keld Andersen har i de
sidste 19 år været direktør
for Vestlollands Trælasthandel.

Derfor blev jeg hverken
brandmand eller skorstensfejer!
Det var i Nakskov og
tiderne var gode, men så
absolut ikke romantiske,
som mange måske vil
hævde. Det er dog som
med militærtjenesten - man
husker kun det gode!

Fart på udviklingen

Jeg har været med i FUT
siden 1970, hvor jeg bl.a.
deltog på nogle af de første
forvalterkurser i Århus. Det
er mange år siden, men jeg
husker dem stadig.
Jeg blev trælastmand ved
en tilfældighed. Jeg var
endnu ikke færdig med
militæret i Vordingborg,
da jeg en dag var nede på
trælasten, hvor jeg til tider
havde min gang. Her blev
jeg spurgt af Viggo Lyngbæk, som var ejer af trælasten, om det ikke var noget
for mig.
Jeg var ikke helt klar over,
hvad det indebar at være
trælastmand, så jeg måtte
lige forhøre mig. Og så traf
jeg mit valg.
Mine tanker havde også
været omkring at skulle
læse til arkitekt, men det
indebar, at man havde en
håndværksmæssig uddannelse, og det havde jeg
ikke.

Udviklingen har dog heldigvis taget en anden drejning, og gaffeltrucken er
opfundet, så det er blevet
noget lettere. Men samtidig er der også forsvundet
mange jobs i branchen; disse er så erstattet af trucken,
og det er nu engang udviklingen.
Og som jeg kan forstå på
FUT, så er I ved at sætte
mere fokus på pigerne i
branchen. Det kan jeg kun
hilse velkommen. Vore
piger i branchen er fuldt
ud lige så gode som os
mænd. Pigerne evner at
tackle mange ting på en
helt anden måde, og det
giver mange gange nogle
rigtig gode løsninger. Så jeg
vil helt klart opfordre til,
at der kommer flere piger
i branchen. Og specielt på
lederposter - det er et sted,
hvor der mangler kvinder.
Men når jeg ser tilbage
og tænker på den udvik-
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ling, trælastbranchen har
været igennem, ja så har
der været meget fart på
hele vejen, lige til i dag. Og
jeg er sikker på, at vi kun
har set åbningen til en ny
æra, hvor branchen igen
må til at omstille sig til nye
normer og ideer.
Om det er til det gode?
Det afhænger jo af, med
hvilke øjne man ser. Men
derfra, hvor jeg har siddet,
kan jeg se, at den udvikling
STARK har været igennem,
og de tiltag der er foretaget - den retning kommer
branchen også til at gå.
Om ikke på samme
principper, men det bliver
en udvikling med færre
aktører på markedet, men
større kæder.

Konservativ branche
Samtidig kommer vores
branche, som jo til tider
er lidt konservativ - dette
ment på en god måde! - til
at ændre sig meget.

Når jeg bruger ordet konservativ, så mener jeg, at
et stykke tømmer ikke har
ændret sig så meget de sidste mange år. Men det
er måden, vi skal til at
tænke på med hensyn til
åbningstider og nye kundemuligheder, som bliver
et afgørende spring i branchen.
Siger man til en trælastmand: ”Vi skal til at holde
åbent én time længere”,
lyder svaret: ”Det bliver
uden mig!”. Men siger
man det til en butiksmand,
råber han næsten: ”Hurra,
så kan vi sælge mere!”. Det
er da værd at tænke over,
synes jeg.
Denne forskel blev mig
klar, da jeg efter en større
ombygning havde fået det
lokale Silvan lagt ind under
trælasten. Samtidig kunne
jeg også se den effekt det
havde, at vi nu havde alt
under ét tag.
Jeg kom til trælasten
netop dengang, da Nakskov

Skibsværft måtte lukke. Tre
tusind mand stod uden job,
og en hel by gik i stå. Ja, en
hel landsdel måtte i mange
år køre på pumperne. Det
er en stor kontrast til i dag.
Men har man oplevet nedgangstider som disse, så er
der nu ikke meget, der kan
slå én ud. Heller ikke det at
skulle gå på pension! Men
det var en meget sej kamp
at komme igennem - men
i dag kan jeg jo se, at den
butik, jeg har drevet, er
sund.
Jeg har været utrolig glad
for min DDT/STARK-tid.
Den har lært mig enormt
meget på grund af den
tillid, der har været mig
betroet.

En ny tid begynder
Når nu tiden kommer - og
det er her den 1. maj i år
– ja, så starter en ny tid. Jeg
har et sommerhus, som jeg
nyder, og jeg dyrker meget
sport, bl.a. golf og badmin-

ton. Det vil jeg ikke ændre
på.
Samtidig har jeg været
aktiv sejler i 25 år, og vil
gerne på en længere tur.
Men jeg kan ikke umiddelbart finde nogen, der
vil med. Men det skal også
nok lykkes. Jeg er sådan
indrettet, at har jeg sat mig
noget i hovedet, så skal det
bare gennemføres - selvom
det har givet nogle knubs.
Udover det, ja så er jeg
af den overbevisning, at jeg
ikke kommer til at kede
mig - for hvis man er en
hjælpsom sjæl, vil der altid
være bud efter én.
Her til slut en opfordring
til FUT: Var det ikke en
idé med en senior i FUTs
bestyrelse, som så kunne
varetage interesserne for de
medlemmer, der er 50+?
God vind fremover.

Keld Andersen

Spånplader
til ethvert
formål
NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S
Fabriksvej 2, Pindstrup, DK - 8550 Ryomgaard
Tel.: 89 74 74 74, Fax: 89 74 75 76

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

Nyt spændende
sortiment til
væg, gulv og loft
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I flere år har der været talt
om at lave en årligt tilbagevendende frokost på tværs i
branchen.
Inspirationen blev skabt
ved FUTs 50 års jubilæum
og en efterfølgende frokost
i Café Petersborg i København, 2001.
Så… den 20. maj 2006
kl. 13.00 sætter vi os ved
bordene i Hansens Gamle
Familiehave i København.
Tilmeld dig allerede nu
på tlf. 4580 7877 til Marianne Mouritzen eller brug
kuponen herunder. Du kan
naturligvis også tilmelde
dig via www.fut.dk.
Din tilmelding er først
gældende, når du har indbetalt kr. 200,- til dækning
af frokosten. Drikkevarer
afregnes individuelt.
Der forventes 60-80 deltagere – måske kender du et
par stykker, som du vil give
besked om arrangementet.

STED OG DATO
Hansens Gamle Familiehave
Pile Allé 10-12,
2000 Frederiksberg
Lørdag den 20. maj 2006 kl. 13.00

MÅLGRUPPE

Billederne er fra den
seneste ’veteran-frokost’,
der blev afholdt i 2001.

Alle over 50 år, som har arbejdet
i branchen i en pæn del af deres
erhvervskarriere.

PRIS
Kr. 200,00 for frokosten
(drikkevarer for egen regning)

TILMELDING
Senest 10. maj 2006 på
www.fut.dk

Sidste fr

ist!
Du kan n
å
det endn
Se tilme
u
l
under adrte på www.fut..d
rangeme
k
ntet.
Tovholderne bag frokostinitiativet er: Jens
Kruuse, Veteranerne/Trægolf, Palle Thomsen, TUN;
Søren Bendix, FUT; Peter
Odsgard, Puff samt Marianne Mouritzen, TUN/
FUT.

- eller pr. post til:
FUT c/o Trælasthandlerunionen - TUN
Egebækgård
Egebækgårdvej 98
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritsen

Eneste betingelse for deltagelse er at være fyldt 50
år og have arbejdet i branchen i en pæn del af sin
erhvervskarriere. Der kræves således ikke medlemskab af bestemte foreninger
– heller ikke af FUT.

- eller pr. fax på nr. 4580 7887
Deltagerbetaling sendes enten på
check til FUT eller indbetales til Nordea Bank, 2237 1519 394 665. Husk
tydelig angivelse af deltagernavn og
arrangement.

Tilmeldingskupon...
Jeg ønsker at
deltage i 50+ branchefrokost lørdag den
20. maj 2006 i
’Hansens gamle familiehave’, Frederiksberg.

50+ branchefrokost
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Tlf.:
Tilmelding på
www.fut.dk, fax 4580 7887
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen
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Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 10. MAJ 2006!
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@@
Nyheder fra FUT
- direkte på din mail!
Nu kan du få sidste nyt om FUTs arrangementer - virksomhedsbesøg, studierejser, elev-events m.m. - samt
anden relevant information fra DIN forening... direkte
på din mail!
Bliv opdateret før de andre, få tip om nye arrangementer, bliv mindet om tilmeldingsfrister etc.

Det er nemt at melde sig til. Du skal bare klikke ind på

www.fut.dk

Find din nærmeste forhandler på www.danwo.dk

Vi sælger:
Lamelparket, lamelplank,
massive plankegulve, fliser,
klinker, hårdttræsbeklædning
og terrassebrædder
FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2006
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STED OG DATO

Et arrangement for ikke-golfere:

Vejle Golf Club
Ibækvej 46
7100 Vejle

FUT GOLF

Lørdag den 19. august 2006 kl. 10.00.

Nogle af dine kolleger og
kunder spiller golf, måske
også nogle af dine venner!
Du vil også gerne prøve,
men har ikke lige fået
chancen.
Det vil FUT gerne være
med til at afhjælpe. Du
får nu muligheden for at
muntre dig i to en halv
time, hvor en golftræner vil
undervise og underholde
dig med golfspillets mange
fascinerende facetter. Du
vil blive undervist i svingteknik og får lejlighed til at
boltre dig både på driving
range, putting green og par
3-banen.
Det sker i Vejle Golf Club
lørdag den 19. august 2006.
Vi stiller udstyr, bolde og
træner til rådighed – du
medbringer fornuftigt fodtøj og tøj - og godt humør.
Nemt, ikk’?

MÅLGRUPPE
Alle FUT medlemmer, der ønsker indsigt i golfspillets forunderlige verden.

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 30. juni 2006.

INFORMATION
Jens Petersen, tlf. 2372 8478
jpe@fut.dk

Arrangementet er gratis
– kun få pladser. Noteres
efter ”først efter mølle princippet”. TØR DU VENTE?

PROGRAM
10.00
10.15
12.45

Vi mødes ved PRO-Shoppen. Velkomst.
Indblik i golfsprotens finurligheder.
FUT er vært ved en lille frokost
(øl/vand for egen regning).

(forbehold for ændringer)

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i ’FUT Golf’
lørdag den 19. august
2006 kl. 10-12.30.
❑ JA TAK, ønsker
frokost (tilmeldingen
er bindende).

FUT Golf
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

HUSK MEDLEMSNR.!

Medlemsnr.: 11065Tilmelding på
www.fut.dk, fax 4580 7887
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen
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SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf.:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 30. JUNI 2006!
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Rock
the
boat!
– en elev-event, der gynger

Ved træskibet FREM
Kajplads 11
Kolding inderhavn
6000 Kolding
Onsdag den 6. september 2006
kl. 09.00.

Derudover kan vi med
stolthed præsentere en af
tidens hotteste foredragsholdere, den tidligere
professionelle fodboldspiller Mark Strudal,
senest kendt som træner
for fodboldholdet FC
Zulu.
En dejlig sejltur på Lillebælt skal du heller ikke
snydes for. Her kan du
være med til at sætte sejl og
derefter nyde en skøn frokost på havet.
Skynd dig at tilmelde dig
– der er kun få pladser på
skibet. Tør du vente med
din tilmelding?

MÅLGRUPPE
Alle elever og nyudlærte i branchen,
der ønsker at søge inspiration til
videreuddannelse i ind- og udland
efter endt uddannelse.

PRIS
Arrangementet er gratis.

TILMELDING
Senest 11. august 2006

INFORMATION
Jens Petersen, tlf. 2372 8478
jpe@fut.dk

PROGRAM
Vi har planlagt en
sprængfyldt formiddag
med spændende foredragsholdere, der kan være med
til at give dig inspiration
omkring de mange muligheder, som branchen kan
tilbyde både inden og uden
for landets grænser.

09.00
09.30
11.15
12.45
15.30

Ankomst og morgenmad
Velkomst, foredrag inkl. indlagte pauser
Indlæg fra Mark Strudal
Sejlads og frokost på træskibet Frem
Forventet ankomst tilbage i Kolding

(forbehold for ændringer)

Foto af Mark Strudal: Jesper Stormly Hansen/Polfoto

Er du elev eller nyudlært,
så spær lige øjnene op og
læs videre her.
FUT vil gerne invitere dig
til én på opleveren, hvor
du har muligheden for at
deltage i FUT elev-event
2006 ombord på det gode
træskib Frem.

STED OG DATO

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i ’Rock the
boat / elev-event’ onsdag den 6. september
2006.

Rock the boat / elev-event
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

HUSK MEDLEMSNR.!

Medlemsnr.: 11065Tilmelding på
www.fut.dk, fax 4580 7887
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen
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SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf.:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 11. AUGUST 2006!
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PRIS FREMTIDEN - ELLER FREMTIDENS PRIS!

FUT-konference 2006
– på Middelfart Kursuscenter 21.-23. september
Det er snart tre år siden, at vi sidst afviklede en FUT-konference, så
tiden er ved at være moden til igen at samle branchen til et par aktive
dage, hvor vi denne gang vil kikke lidt i krystalkuglen og se på temaet
”Pris fremtiden! – eller fremtidens pris! Er du klar til udfordringerne?”
Vi har samlet et meget
stærk team af indlægsholdere, der hver på deres felt
kan give os en idé om, hvilken pris vi skal betale for at
matche de krav og udfordringer, som fremtiden vil
stille os over for. Nogle af
de spørgsmål, vi vil prøve at
få besvaret, er:
Hvilke udfordringer står
vores branche over for i en
tidshorisont frem til 2020?
Hvordan vil den politiske
udvikling påvirke vores
branche?
Hvorledes vil udviklingen
i Europa have indflydelse
på produktion og handel
med byggevarer?
Hvordan vil vores arbejdsmarked udvikle sig, og
hvordan vil udviklingen i
bygninger til produktion og
bolig se ud?
Hvordan ser udviklingen
i boligbyggeriet ud i København?
Teamet, som vil prøve at
give os svarene, er:

bygninger til produktion og
bolig se ud?
Niels Bøttger-Rasmussen har for Socialministeriet udarbejdet en rapport
om fremtidens forstæder
– kvartersløft med fokus på
parcelhuskvartererne.

Søren Ulslev
Adm. direktør, NCC.
Hvordan vil udviklingen
i byggeriet forme hele byggebranchen?
Søren Ulslev har siddet i
regeringens visionsgruppe
og sammen med 19 andre
ledere fra byggeriet og
tilgrænsende erhverv kommet med deres bud på en
fælles vision for dansk byggeri år 2020.

byggematerialer, herunder
hvilken indflydelse EU og
de nye øst- og centraleuropæiske lande vil have?
Anne Windfeldt Trolle tiltrådte stillingen som direktør for BI i 2005.

Hvordan vil arbejdsforholdene påvirke udviklingen? Hvilke krav kan vi som
arbejdsgiver tillades os at
stille til fremtidens ansatte?
Hvordan tackler vi den
stressede hverdag, og hvordan hjælper vi de ansatte
til at imødekomme de krav
som vores kunder, konkurrenter og vi som arbejdsgiver vil stille?
Marianne Pedersen
arbejder med HR og personaleudvikling og kender
branchen godt gennem sit
virke i Ditas.

Kurt Kirkegaard
MF for Venstre, medlem af
Folketingets Boligudvalg og
formand for Erhvervsudvalget.
Hvordan vil den politiske
udvikling forme byggebranchen? Hvordan vil regeringen/Folketinget gerne se
byggeriet og byggebranchen udvikle sig frem til
2020?
Kurt Kirkegaard driver
ved siden af sit virke i Folketinget en større tømrerforretning og har tidligere
skrevet FUT-Stafetten.

Peter Odsgard
Redaktør og udgiver af
flere af branchens fagblade,
bl.a. PUFF.
Hvordan mon vi nu går
hjem og prøver at gøre os
klar til at møde udfordringerne?
Peter Odsgard plejer at
turde sige det, vi andre
tænker!

Niels Bøttger-Rasmussen

Anne Windfeldt Trolle

Peter Andersen

Cand. Polit., Institut for
Fremtidsforskning.
Hvordan vil fremtidens
parcelhuskvarter se ud, og
hvordan vil udviklingen på

Branchedirektør i Byggematerialeindustrien (BI).
Hvordan vil udviklingen i
Europa have indflydelse på
produktion og handel med

HR-Partner, Stark.
Hvordan skal branchen
rekruttere sin arbejdskraft
i fremtiden, og hvilke krav
fortsættes næste side
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Marianne Pedersen
HR- & Kommunikationsdirektør, Ditas.
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fortsat fra side 27:
skal vi som branche opfylde
for at tiltrække arbejdskraft? Hvad har vi at tilbyde
– sikrer vi gennem vore
holdninger/organisering,
at der er plads til en målrettet karriere?
Peter Andersen arbejder
med HR-aktiviteter og har
været med bag den store
rekrutteringskampagne,
som Stark har gennemført
i vinter.

Torsdag den 21. september
17.00
18.00
19.00
19.15

23.00

PROGRAM

Middelfart Kursuscenter
Oddevejen 8
5500 Middelfart

Mulighed for tjek-ind.
Middag.
Velkomst.
”Den første udfordring… Tør du tage kampen op med træet?” Sjove teambuildingaktiviteter med træet som tema i samarbejde med adventurevirksomheden Outdoor
Xplore.
Afslutning og let anretning.

21.-23. september 2006

MÅLGRUPPE
Alle medlemmer, der har interesse i
hvordan fremtiden vil være for trælastbranchen.

Fredag den 22. september
fra 7.00
9.00
12.00
13.00
17.30
19.00

PRIS

Morgenmad.
FUT-konference 2006.
Frokost.
FUT-konference 2006 (fortsat).
Afslutningsdebat.
Festmiddag med underholdning af Lars
Hjortshøj.

Kun kr. 1.995,- pr. person inkl. to overnatninger i enkeltværelse, to middage
og én frokost (ekskl. drikkevarer) og
to gange morgenmad.

TILMELDING
Senest 18. august 2006.

Lørdag den 23. september
fra 8.00 Morgenmad og afrejse.

Lars Hjortshøj
Lars er en lige så bundsolid stand-up komiker, som
hans jyske ophav turde
antyde, og han er i sjælden grad i stand til at få et
meget blandet publikum til
i skøn forening at overgive
sig 100% til latteren.

Generelt
Konferencen afholdes på
Middelfart Kursuscenter i

dagene 21.-23. september
2006.
Prisen er kun kr. 1.995,pr. person og inkluderer
to overnatninger i enkeltværelse, to middage og én
frokost (ekskl. drikkevarer)
og to gange morgenmad.
Tilmelding kan ske på
nedenstående kupon til
FUT. Ved tilmelding vedlægges en check på kr.

STED OG DATO

LINKS
www.ebst.dk/file/3878/vision2020.pdf
www.kurtkirkegaard.dk
www.bi.di.dk
www.stark.dk
www.ditas.dk
www.cifs.dk/
www.cifs.dk/doc/projekter/2005/parcelhus/doc/2.Resume.pdf
www.ox.dk

1.995,-. Beløbet kan også
indbetales til Nordea Bank,
2237 1519 394 665 (husk
deltagernavn!).
Sidste frist for tilmelding
er den 18. august 2006.
Evt. spørgsmål kan rettes til Peter Lenarth Landergren, tlf. 7474 3993
eller Søren Bendix, tlf.
7025 1914 (begge efter kl.
19.00).

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUT-medlem
ønsker at deltage i
”FUT-konference 2006”.
Middelfart Kursuscenter,
21.-23. september 2006.
Denne kupon, samt check
på kr. 1.995,- sendes til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Beløbet kan også indbetales til Nordea Bank,
2237 1519 394 665
(husk deltagernavn).

FUT-konference 2006
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

HUSK MEDLEMSNR.!

Medlemsnr.: 11065SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf.:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 18. AUGUST 2006!
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Byggeteknik
for trælastfolk
FUT tilbyder nu igen ”Byggeteknik for trælastfolk”, som
forrige vinter blev gennemført med stor succes for 39
trælastfolk. Vi ved, at der stadig sidder mange nye og unge
kolleger i branchen, som kunne have stor gavn af dette
efteruddannelsestilbud, så derfor udbyder vi uddannelsen igen.
Vi har fortsat og udbygget samarbejde med Vitus
Bering i Horsens,
da de giver FUT
adgang til højt kvalificerede undervisere inden for
byggeteknik, byggelovgivning og teori
om byggeriet.
Forløbet er bygget af fire moduler
af to dages varighed i løbet
af vinteren 2006/2007. De
tre første moduler har hver
sit tema, hvor der arbejdes med både lovgivning
og regler, konstruktioner,
materialelære og sidst men
ikke mindst sammenhæng
i en konkret bygning, som
der arbejdes med på alle
moduler. Det sidste modul
omhandler - som afslutning
på uddannelsen - materiaFUT medlemsblad - Nr. 2 - 2006

leudtræk og mængdeberegning.

Formål
For at udbygge den
grundlæggende
viden, som medarbejderne får gennem
”Jeg er blevet bedre til at forstå, hvorfor tingene skal laves
som de skal, og jeg er blevet
bedre til at vejlede og forstå
de professionelle kunder.”
Trine Maria O. Jensen,
Stark Næstved.
deres trælastuddannelse og
erfaring, tilbyder FUT en
byggeteknisk uddannelse,
som giver deltagerne en
bedre forståelse af byggetekniske spørgsmål og
problemstillinger, samt give

deltagerne bedre værktøjer
i deres daglige arbejde med
rådgivning og servicering af
den professionelle og den
private forbruger.

Målgruppe
Medarbejdere i branchen,
der har at gøre med salg
og rådgivning af professionelle og/eller private kunder. For at kunne få fuldt
udbytte af forløbet er det
nødvendigt at deltagerne
har et vist kendskab til tegningsforståelse og kender
til normale byggetekniske
begreber.

Sted og datoer
Alle fire moduler finder
sted som følger på Hotel
Scandic Bygholm, Horsens:

Modul 1:
6.-7. november 2006
Modul 2:
27.-28. november 2006
Modul 3:
5.-6. februar 2007
Modul 4:
26.-27. februar 2007

Pris
Kurset kører som et AMUkursus, hvor der er mulighed for at få støtte. Prisen
for hele forløbet inkl.
undervisningsmaterialer,
overnatning på hotel i fire
nætter samt fortæring er
kun kr. 11.900,-.
Som medlem af en a-kasse er der mulighed for at få
støtte til løntab, hvilket p.t.
udgør kr. 5.336,-.
fortsættes næste side
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STED OG DATO

fortsat fra side 29:

Derudover er der for deltagere, der har over 60 km
til kursusstedet, mulighed
for at få tilskud til kørsel og
ophold.
Dette er et kursustilbud,
som virkelig har et højt
udbytte og giver noget for
pengene.

Indhold
Modulerne er bygget op
omkring hver sit tema og
indeholder undervisning i
bygningsreglementerne BR
og BRS med nyeste tillæg
og ændringer, SBI-anvisninger og andre
normer inden for
området.
Undervisningsformen er en vekslen
mellem teori og
løsning af konkrete
praktiske opgaver i
små grupper.

Modul 1 - Råhus
Fundering, Terrændæk,
Kælder, Fugt- og varmeisolering, Dræn samt Facader i
Murværk og Letbeton.

Hotel Scandic Bygholm, Horsens.
4 moduler af 2 dage i efteråret/
vinteren 2006/2007.

MÅLGRUPPE
Medarbejdere i branchen, der har at
gøre med salg og rådgivning af professionelle og/eller private kunder.

Modul 2 - Tag og træ

Tilmelding

Ydervægge, facader, fugt og
varmeisolering, Bjælker og
spær, Undertag samt tagbeklædning.

Tilmelding kan ske på
nedenstående kupon
til FUT. Ved tilmelding
vedlægges en check på
2.975,- kr for første modul.
Beløbet kan også indbetales på FUTs konto i Nordea Bank, 2237 1519 394
665 (husk deltagernavn).
Faktura på det resterende
beløb fremsendes derefter
til arbejdsgiveren før kurset
påbegyndes.
Da der kun er plads til
20 deltagere, bliver der rift
om pladserne, så hurtig tilmelding tilrådes. Bemærk,
at kurset kun gennemføres
ved min. 12 deltagere.
Sidste frist for tilmelding
er den 1. september 2006.
Evt. spørgsmål kan rettes
til Peter Lenarth Landergren, tlf. 7474 3993 eller
Michael Levorsen, tlf. 2712
7299 (begge bedst efter
kl. 19.00).

Modul 3 - Komplettering
Døre/vinduer, Vådrum,
Gulve samt indvendige
vægge og lofter.

Modul 4
Tegningsforståelse,
Materialeudtræk
samt Mængdeberegning.
”Et godt kursus, hvor jeg
er blevet mere bevidst om
bl.a. bygningsreglementet,
men også et kursus, hvor vi
har lært rigtig meget gennem hinandens erfaringer.”
Arne Mikkelsen,
Davidsen Haderslev.

FORMÅL
For at udbygge den grundlæggende
viden, som medarbejderne får gennem
deres trælastuddannelse og erfaring,
tilbyder FUT en byggeteknisk uddannelse, som giver en bedre forståelse af
byggetekniske spørgsmål og problemstillinger samt giver bedre værktøjer i
deres daglige arbejde med rådgivning
og servicering af den professionelle og
den private forbruger.

PRIS
Prisen for hele forløbet inkl. undervisningsmaterialer, overnatning på hotel
i fire nætter samt fortæring er kun kr.
11.900,- (for medlemmer af en a-kasse
er der mulighed for at opnå støtte til
lønrefusion, kørsel og ophold).
Deltagerbetaling sendes enten på
check til FUT eller indbetales til
Nordea Bank, 2237 1519 394 665.
Husk deltagernavn.

LINKS
www.vitusbering.dk

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i
”Byggeteknik for trælastfolk” i efteråret/vinteren
2006/2007, 4 moduler af
2 dage.
Denne kupon samt check
på kr. 2.975,- kr. (faktura
følger på restbeløb) sendes til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Beløbet kan også indbetales til Nordea Bank,
2237 1519 394 665
(husk deltagernavn).
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Byggeteknik for trælastfolk
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

HUSK MEDLEMSNR.!

Medlemsnr.: 11065SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf.:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 1. SEPTEMBER 2006!
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ANNONCØR-HOLDET BAG FUT-BLADET!

NOVOPAN TRÆINDUSTRI A-S

- nøglen til en branche -

TRÆLASTHANDLERUNIONEN

TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!
Fra mandag den 1. maj 2006 kan du på www.fut.dk tippe
3 rigtige og deltage i konkurrencen om 3 x 4 biografbilletter.
Sidste frist for svar er onsdag den 31. maj 2006.
I sidste omgang af konkurrencen blev vinderne af hver 4 biografbilletter:
Niels Nielsen
8382 Hinnerup
FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2006

Tina Petersson
4241 Vemmelev

Carsten Madsen
6900 Skjern
31

Afsender:
FUT
c/o TUN
Egebækgård
Egebækvej 98
2850 Nærum

Returneres ved varig adresseændring

- FUT AKTIVITETSOVERSIGT ARRANGEMENT

DATO

DEADLINE

KONTAKT

50+ branchefrokost

20.05.2006

10.05.2006

Søren Bendix
Tlf. 70 25 19 14

FUT Golf, Vejle Golf Club

19.08.2006

30.06.2006

Jens Petersen
Tlf. 23 72 84 78

”Rock the boat” - elevarrangement
m/bl.a. Mark Strudal - Kolding

06.09.2006

11.08.2006

Jens Petersen
Tlf. 23 72 84 78

FUT-konference 2006,
Middelfart Kursuscenter

21.09.2006-23.09.2006

18.08.2006

Søren Bendix
Tlf. 70 25 19 14

Byggeteknisk uddannelse,
Hotel Scandic Bygholm Horsens

Efterår/vinter
2006/2007

01.09.2006

Peter L. Landergren
Tlf. 74 74 39 93

FUTs bestyrelse arbejder allerede nu på følgende spændede arrangementer:

Trælast-dag · Store Kloak-dag
Pige-arrangement
Hårdttræsarrangement
”Brænd ikke fingrene” - tema om brandsikring
Gulvvarme-arrangement

Ansvarshavende redaktør: Søren Anthonsen. Produktion: Odsgard A/S. Oplag: 1.900 eks.
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