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Elevtur Sverige 2007
I dagene 19.-21. marts går det løs igen med 3 spændende dage
i det svenske. Program og tilmelding på side 7.

Fantasi-leg
FUT har besøgt en
virksomhed, hvor
træet er den store
inspirator.
...læs side 18
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Kære medlem!
Rigtig godt nytår.
Året 2007 startede med pomp og pragt, da XL-BYG så dagens lys. Det bliver
spændende at følge kampen om det danske marked og de danske kunder.
Vi har helt sikkert ikke hørt om den sidste ”gummihammer” eller om ”at vi
bygger professionelt sammen” eller ”så er du godt i gang”. Der venter os et
rigtigt spændende 2007.
Som afslutningssalut på året der gik, valgte dagbladet Børsen at bruge tre
dage i december på at skrive om vores branche - og om hvor dyr den er. Det
er åbenbart en situation og et emne, vi som branche må acceptere, at dagspressen fra tid til anden ønsker at skrive om.
Situationen på råvareområdet er i dag lige så ophedet som før jul. Der er
stadig mange produktgrupper, som har meget lange leveringstider. Leverandørerne har varslet prisstigninger, og omvendt har tømmerhandlerne anklaget de selv samme leverandører for at udnytte situationen. De store indkøbskæder prøver at afhjælpe situationen omkring de manglende produktgrupper ved at købe varer i andre lande.

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
Næstformand, kasserer
Sogneskellet 34
8732 Hovedgård
Tlf. 20 10 25 61
cwp@fut.dk

Michael Levorsen
Sekretær
Fælledvej 189
9900 Frederikshavn
Tlf. 27 12 72 99
mle@fut.dk

Søren Anthonsen
PR-ansvarlig

Arbejdssituationen på de danske byggepladser er også den samme. På rigtig
mange byggepladser arbejder der i dag håndværkerne fra landene omkring
Østersøen. Det mærker vi også i tømmerhandlen, hvor håndværkerne fra de
nye lande er et dagligt syn. Det er lige før det er nødvendigt med flersproget
personale!

Slotsherrensvej 145, 1.th.
2720 Vanløse
Tlf. 20 71 53 48
san@fut.dk

Husk vores elevtur til Sverige, som igen i år er en rigtig god tur, hvor branchens unge mennesker får mulighed for at besøge nogle spændende leverandører.

Sønder Kongevej 52
6000 Kolding
Tlf. 51 21 55 59
abi@fut.dk

Hjælp os med at opdatere vores medlemsdata. På bagsiden af dette blad kan
du udfylde de syv felter og sende skemaet retur til FUT. På den måde hjælper du os med at få medlemsdata ajourført. TAK for hjælpen!

Ronny Hermansen

Rigtig godt forår.
Søren Bendix
formand
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Så kom
Så blev XL-BYG født. Ingen kan
vist have undgået at have hørt
om det. På TV og i aviser er det
blevet os fortalt. FUT byder XL-BYG
velkommen og har taget pulsen på
tre forretninger…
Hos XL-BYG - Elling Tømmerhandel
talte vi med direktør Kristian Nielsen:
- En dejlig dag med masser af mennesker i butikken. Der var fyldt med folk fra vi åbnede til vi
lukkede, og ikke kun omkring ”spisetiderne” med
rundstykker og pølser
på grillen. Det viser,
at der både må have
været nogle gode
tilbud, og at folk har
været nysgerrige efter
at se, hvad det nye
XL-BYG er for noget.
Dejligt med de rosende ord om vores nye
farver og facader.

Hos XL-BYG Construx a/s
talte vi med Anders Brorsen:
- Det har virkelig været en succes. Mange
har været forbi – både for at kigge, men
også for at gøre en god handel. Der er
selvfølgelig blevet lagt mærke til de mange
reklamer, og det har vi kunnet mærke.
- Vi havde forberedt os godt og havde
mange lokale tiltag, udover de landsdækkende. Der var gang i pølserne, og der er
blevet taget godt imod os.
- Det næste år skal vi så have slået vort
navn endnu mere fast, og det glæder jeg
mig til at være en del af, slutter Anders
Brorsen.

Hos XL-BYG A/S Baagøe & Riber
talte vi med Hans Jørgen Riber:

- Vi blev simpelthen taget med storm.
Normalt er vi jo en virksomhed, der
henvender sig til den professionelle
håndværker, så lanceringen af XL-BYG
bragte virkelig mange mennesker til vor
butik. Som i resten af landet var der
udskænkning af XL-pølser, og dem var
der bid i!
- Vi skal nu til at vænne os til en ny kundegruppe – og det bliver
en god udfordring, som vi ser frem til. Vi ser masser af gode muligheder.
Hans Jørgen fortæller videre, at det overrasker ham, hvor stærk
reklamen er. Der kom mange mennesker, som han ikke havde set i
butikken før.
Samtidig tilføjer han, at det nye XL-BYG image uden tvivl vil være
med til at profilere branchen, specielt over for kommende elever. I
forvejen har Baagøe & Riber to af slagsen, men det ville være dejligt
med flere. Og han er sikker på, at netop en ensartet profil vil styrke
branchens image. Og bringe mange nye mennesker til.
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Livet på Mommark
FUT har bedt to friske elever om at komme med deres
syn på, hvordan det er at komme på Mommark første
gang, og dernæst høre lidt om dagligdagen dernede
på Als.
Vejen til Mommark føles
utrolig lang første gang.
Fordi det ligger et øde sted,
og fordi man var spændt
på, hvad der skulle ske på
første skoleophold.
Vi skulle alle starte med
at præsentere vores virksomhed for klassen, og det
var en udfordring både at
finde stærke og svage sider
ved sin egen virksomhed.
Man danner sig et førstehåndsindtryk af sine klassekammerater, baseret på
hvordan de repræsenterer
deres virksomhed.
Efter første ophold bliver
man klar over, hvor uvidende man var inden. Man
kendte til de ting, man lærte om, men efter opholdet
har man fået nogen værktøjer til at være bedre rustet i
hverdagen, i forhold til de
mange spørgsmål, der kommer hver dag.
De fire første ophold er
alle opbygget på samme
måde. Der er to forskellige
undervisere til trælastholdet, som skiftevis har
klassen en uge af gangen.
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Dette betyder bl.a., at
undervisningen ikke bliver
så monoton.
På hvert ophold er der
afsat en dag til virksomhedsbesøg (som regel to),
hvor man kommer ud og
ser produktionen og får
basis og praktisk viden
omkring de produkter,
man skal sælge. Personligt
har vi fået meget ud af de
virksomhedsbesøg, vi har
været på, bl.a. Egernsund,
NKT og Lindab.

Praktisk undervisning
Indlagt i skemaet er også
en halv dags praktisk
undervisning, hvor man
bl.a. kommer til at bygge
gipsvæg, murer en væg og
sorterer træ. Underviserne
på skolen er meget engagerede og har stor brancheerfaring, som de deler ud
af med rund hånd. Noget
af undervisningen er tørt
materiale, men det prøver
underviserne ihærdigt at
gøre mere spændende.
Opholdene på Mommark

handelskostskole er ikke
bare tør undervisning, skolen tilbyder meget mere.
For de mange, som bor
på skolen, er der mange
tilbud efter undervisningen – f.eks. bordtennis,
fodbold, tennis, volley og
meget mere. Udover det
bliver der ugentligt arrangeret andre aktiviteter som
en aften i hallen, fisketur
eller andre ting, som man
ytrer interesse for.
Maden på Mommark er
en oplevelse for sig selv,
langt væk fra den kedelige
leverpostejmad, som normalt er med på arbejdet.
Der er altid flere varme og
kolde retter, med salatbar,
friskbagt brød og meget
mere. Både til morgenmad,
frokost og aftensmad er
udvalget stort.

med i klassen. Disse venner
bliver samtidig kontakter til
resten af trælastbranchen.
Man lærer meget omkring
hinandens virksomheder,
om hvordan de andres forretninger og marked ser ud
i forhold til ens egen virksomhed.
Personligt har vi dannet
nogle utroligt gode venskaber, som bl.a. har resulteret
i weekendture og andre
arrangementer uden for
skolen, bl.a. FUT-tur.
Efter de første par
ophold på skolen mærker
man hurtigt, at man bruger
nogle af de ting, man har
lært. Man føler sig bedre
rustet, når man snakker
med håndværkerne eller
den private. Fordi man har
fået en bedre viden og prøvet nogle af produkterne,
er man mere sikker i sin
sag.
Personligt har vi fået
mange positive ting ud af
vores skoleophold. Fået
nogle gode venskaber/kontakter og er blevet bedre
rustet til hverdagen.

Tætte venskaber
Da man bor sammen over
flere ophold på hver 14
dage, knytter man nogle
tætte venskaber til de mennesker, man finder sammen

Skrevet af
Tommy S. Larsen (tv),
Hørsholm Trælasthandel, og
Morten W. Mikkelsen (th),
Stark Vejle
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Odder Handelsskole:

Nyt uddannelsessted
for trælastlinien
I det forgangne
efterår har FUT to
gange været på
besøg hos Odder
Handelsskole.
Fra i sommer har Odder
Handelsskole stået for
uddannelsen af alle trælastelever fra DITAS. I den forbindelse har FUT været på
besøg for at informere de
nye trælastelever om vores
forening.
Det er vigtigt, at vi fortæller jer elever om alle
de aktiviteter, FUT kan
tilbyde, og om hvad FUT
egentlig er. Det er væsentligt at informere jer om
vores elevture til Sverige
og i Danmark, ligesom
det er relevant at fortælle
om hjemmesiden www.
jegvildunu.dk, og om de
muligheder der er for et
studieophold i udlandet
samt økonomisk støtte til
sådan et ophold.
Men vigtigst at alt – at
fortælle jer, at det er GRATIS for elever at være medlem af FUT!
Ved de to besøg fik vi
mange nye medlemmer
– tak for det. Det var ligeledes dejligt at konstatere,
at der allerede var nogle
elever, som var indmeldt i
vores forening.
Til alle nye elever både
i Odder og på Mommark:
HUSK bare at vi skal bruge
en kopi af jeres uddannelsesbevis, så vi kan få jer
registreret rigtigt – vi kan
ikke indmelde jer, før vi
har kopien.
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2007

Med hensyn til vores elevture, så er det ikke blevet
lettere at finde tre dage i
det tidlige forår, hvor der
ikke er undervisning. Med
to uddannelsessteder og
med de mange uger, der
er skoleophold, vil der desværre være nogle elever,
som er på skoleophold i
netop de tre dage. Men fortvivl ikke, der er en tur igen
næste år, ligesom det også
er muligt for nyudlærte at
deltage på disse ture.
Men vi prøver selvfølgelig
hvert år at finde et hul i
kalenderen, for at så mange som muligt kan deltage.
Endnu en gang tak for
jeres indmeldelser - vi glæder os til at se jer til vores
arrangementer.

Læs om årets Elevtur Sverige på side 7

www.jegviludnu.dk
– inspiration og vejledning til dig, der vil ud.
For finansiering - se www.futfonden.dk
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En forretning i
Øresunds-regionen
– Vi satser meget hårdt på de danske
tømmerhandler, siger salgschef Morten Hansen
fra virksomheden Lagerstedt & Krantz, der sælger
gulvvarmeprodukter på det danske marked.

FUT har taget pulsen på en lille virksomhed i
Øresunds-regionen – en virksomhed, som netop
opererer i begge lande.
LK VVS hedder firmaet,
og de leverer gulvvarme
produkter til flere tømmerhandler i Danmark.
LK VVS er et svensk foretagende og har en lang
erfaring med produktet
gulvvarme. Det har været
anvendt i Sverige i mere
end 25 år.
Lagerstedt & Krantz (LK)
har kun virket i Danmark i
fem år og har brugt tiden
på at blive etableret her i
landet.
– Omend vi har lager i
Malmø og kun salgskontor
her i Danmark – dog med
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de mest nødvendige reservedele – kan varerne være
ude ved vore kunder dagen
efter, hvis den bestilles tidligt dagen forinden, siger
salgschef Morten Hansen.
– Vi er en ældre svensk
virksomhed, som siden
1933 har beskæftiget os
med varme i boligerne. De
sidste fem år har vi så også
været her i Danmark, hvor
vi har kunne se et marked,
som er i bevægelse, og hvor
mange faggrupper smelter
sammen. Derfor henvender
vi os også til tømmerhandler, som jo i forvejen har

trægulve og kan mærke en
markant stigning i efterspørgslen på netop dette
produkt, fortæller Morten
Hansen.

Pakkeløsning
– Vi har mulighed for at
levere en hel pakkeløsning
ud fra en opmåling eller en
skitse. Så er den lige til at
gå til på byggepladsen. Det
er nok en af vore stærke
sider, siger Morten Hansen
og fortsætter:
– Uden at gå i for meget
detaljer adskiller vort gulv-

system sig ved at vi anvender 16 mm Pex-rør, hvor
det normale i Danmark er
20 mm. Og vi mener selv,
at vi har et godt produkt
– men hvem gør ikke det,
tilføjer Morten Hansen.
Udover Danmark og
Sverige er virksomheden
repræsenteret i Norge og
England.
– Det sjove ved at drive
virksomhed i Øresundsregionen er jo netop, at
det er underordnet, om
du har lager i Sverige eller
Danmark. Det burde være
det samme! Sådan er det
på papiret, men i praksis
er det noget andet, og det
har da også voldt os en del
kvaler netop at få vognmænd i det ene land til at
spille sammen med vognmænd i det andet land. Det
har været årsag til mange
problemstillinger – men
lykkedes, det er det, siger
Morten Hansen.
– Vi har hele otte gulvvarmesystemer, hvoraf de fem
henvender sig til tømrer- og
renoveringstypen. Og vi
ser helt klart, at dette marked kun har set toppen af
isbjerget i Danmark. Derfor
satser vi også meget hårdt
på de danske tømmerhandler, slutter Morten Hansen
fra Lagerstedt & Krantz.
■
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Elevtur Sverige 2007
FUT vil gerne give dig
chancen for at få én på
opleveren – du har nu
muligheden for at deltage
på vores traditionsrige FUT
Elevtur 2007 til Sverige.
Vi har planlagt tre dage
fyldt med spændende faglige virksomhedsbesøg og
oplevelser, der kan være
med til at give dig inspiration omkring de mange
muligheder, som branchen
kan tilbyde både inden og
uden for landets grænser.
Turen bliver i år afholdt
i dagene 19.-21. marts. Og
traditionen tro mødes vi
den første dag præcis kl.
7.00 under uret på Københavns Hovedbanegård,
hvor vores to FUT-rejseledere står og venter på jer.

Mandag d. 19. marts
Vi starter vores tur med at
køre op og besøge Trelleborg Phønix, som er en del
af Trelleborg Group.
Trelleborg Phønix ligger i byen Höganäs, ca.
halvanden times kørsel fra
København. Hos Phønix
starter vi med lidt morgenmad. Herefter vil der være
en præsentation af virksomheden, som i år kan fejre
100 års jubilæum. Efter
præsentationen skal vi på
en fabriksrundvisning, hvor
vi vil få indsigt i, hvordan
tagpap bliver produceret.
Efter afgang fra Trelleborg Phønix, kører vi 30
km vestpå, hvor vi skal
besøge Swedoor-Kilsgaard
fabrikken i Åstorp.
Her vil vi starte med lidt
frokost, efterfulgt af en
præsentation af virksomheden. Herefter følger en
rundvisning, hvor vi skal
se produktionen af celle/
formpressede døre samt
produktion af yderdøre.
Fabrikken i Åstorp er med
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2007

Er du elev eller nyudlært, så spær
lige øjnene op og læs videre her…

sine 75.000 m2 under tag
den største i Vest-Wood
koncernen.
Efter rundvisningen
kører vi sidst på eftermiddagen til Växjö, hvor vi skal
overnatte.

Tirsdag d. 20. marts
Södra Timber er vores vært
hele dagen, og programmet står i skovens og træets
navn. Der er afgang fra
hotellet præcis kl. 9.00,
hvor vi starter med at køre
en tur i skoven. Husk i
øvrigt varmt tøj og praktiske sko, da det godt kan
være koldt og mudret, når
vi er i skoven og senere får
rundvisning på savværket.
Södra er en koncern med
omfattende skovdrift og er
en af de ledende producenter af papirmasse, trælast
og biobrændsel. Der produceres trævarer fra ni forskellige savværker, og den
årlige produktion udgør
ca. 1,7 mio. m3. Selskabet
har 900 ansatte og er ejet af
50.000 svenske skov ejere.
Efter vi har været i skoven og set hvordan skovmaskinerne arbejder, er det
tid til lidt frokost. Derefter
kører vi til savværket i Ramkvilla, hvor vi skal se savværksproduktionen.
Efter endt besøg går
turen til Rønneby, hvor vi
overnatter.

Onsdag d. 21. marts
Vi starter dagen med at
køre op og besøge gulvproducenten Berg og Berg i
Kallinge.
Først får vi en kort præsentation af virksomheden
og dens produkter. Herefter får vi en grundig rundvisning i produktionen,
hvor alle deltagerne vil få
Fortsættes side 8
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STED OG DATO

Fortsat fra side 7

Sverige
Fra mandag den 19. marts kl. 07.00 til
onsdag den 21. marts ca. kl. 15.00.

god indsigt i, hvordan produktionen af et lamelparket
trægulv foregår.
Efter besøget går turen
hjemad til Københavns
Hovedbanegård. Forventet
ankomst ca. kl. 15.00.

MÅLGRUPPE
Elever, som ønsker en lærerig oplevelse. Et ’must’ for 1. og 2. års elever.
Og husk, at elever har GRATIS medlemskab af FUT.

Generelt om turen
Prisen for dette arrangement er kun 615,- kr. pr.
person (dette inkluderer
bustransport under hele
turen, morgenmad tirsdag
og onsdag samt aftensmad
mandag og tirsdag). Rejsen
til og fra København samt
frokost onsdag middag for
egen regning.
Bindende tilmelding skal
- sammen med check på kr.
615,- stilet til FUT - være
FUT i hænde senest fredag
den 14. februar 2007. Du
kan også efter tilmelding
indbetale beløbet på Nordea konto 2237 1519 394
665. Husk tydelig angivelse af deltagernavn, medlemsnr. og arrangement.
Du er ikke tilmeldt turen,
før vi har registreret din
indbetaling.

FORMÅL
Tillæg for enkeltværelse i
to nætter kr. 560,-.
Da turen er at betragte
som en erhvervsrejse, så
gælder det gule sygesikringsbevis IKKE. Tjek derfor, om din arbejdsgiver har
en rejseforsikring. Hvis det
ikke er tilfældet, kan denne
tegnes separat. Husk at
krydse af på tilmeldingen,
såfremt du ønsker at tegne
erhvervsrejseforsikring. Pris
kr. 175,- (Europæiske rejseforsikring for unge under
35 år). Husk ligeledes at
oplyse CPR-nummer ved
tegning af erhvervsrejseforsikring. Du vil modtage
bekræftelse på din tilmelding samt program og del-

At give branchens elever et indblik
i bl.a. skovdrift, savværksdrift og
byggematerialer.

tagerliste umiddelbart efter
tilmeldingsfristen.
Har du spørgsmål til
turen, kan du kontakte
FUTs rejsearrangører
- Anders Bilstrup eller Ronny Hermansen.
Tak til alle de virksomheder, der har gjort det
muligt for FUT at planlægge dette års flotte rejseprogram.
Ønskes der information
om de virksomheder, der
skal besøges, så benyt følgende webadresser:

PRIS
615,- kr. pr. deltager + evt. tillægspris
for erhvervsrejseforsikring og enkeltværelse. Den lave pris skyldes et
betragteligt tilskud fra FUT-fonden.

TILMELDING
Senest 14. februar 2007

INFO
Anders Bilstrup - tlf. 5121 5559
abi@fut.dk
Ronny Hermansen - tlf. 2228 3438
rhe@fut.dk

www.sodra.com
www.berg-berg.com
www.swedoor.dk
www.trelleborg.com

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i Elevtur Sverige 2007.
❑ Enkeltværelse
(tillæg kr. 560,-)
❑ Faktura ønskes
❑ Erhvervsrejseforsikring (kr. 175,-)
CPR-nr.:

___________________
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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HUSK CHECK PÅ KR. 615,- ELLER INDBETALING PÅ NORDEA 2237 1519 394 665

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

HUSK MEDLEMSNR.!

Medlemsnr.: 92079SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf./mobil:

Firma-adresse:
HVIS FIRMA-ADRESSE ER UDFYLDT, SENDES EVT. ØNSKET FAKTURA TIL DENNE ADRESSE

Evt. mail-adresse:
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Mindeord
Det er med stor sorg, at vi har måttet sige farvel til
Finn Christensen, der for nylig gik på pension for at
nyde sit otium. Finn døde i en al for tidlig alder af
65 år.
Finn blev ansat i A/S Baagøe & Riber i 1972, og
fra 1987 var han administrerende direktør indtil sin
pension den 1. november 2005.
Finn var et humoristisk og sympatisk menneske,
og var meget velset i trælastbranchen. Han bestred
posten som formand i en af brancens største indkøbsforeninger, Dendek, og senere ved fusionen
med Ditas.
Finn var en af de få ’grand old men’ tilbage i
trælastbranchen. Med en uddannelse indenfor trælast, og med en god erfaring fra det store udland
via en livlig rejseaktivitet i sine unge dage, bidrog han med stor dygtighed til opbygningen af
A/S Baagøe & Riber til en moderne trælast, som

han drev i 19 år med stort engagement og omsorg
overfor personalet.
Udover sit engagerede arbejde i A/S Baagøe &
Riber rejste Finn meget rundt i verden med sin
hustru Else, og tilbragte mange somre med familien i sommerhuset ved Vesterhavet. Desuden var Finn
en passioneret lystfisker med stang og flue, og han
var ofte på lange fisketure med vennerne rundt om i
Skandinavien.
Finn var synonym med A/S Baagøe & Riber, og
vi vil komme til at savne ham og hans humoristiske
væsen.
En stor og dyb medfølelse til hans efterladte
hustru Else, deres børn og børnebørn.

Hans Jørgen Riber,
A/S Baagøe & Riber

Altid kvalitetsPRODUKTER
Trælast

Plader og krydsfiner

- ta’r den grønne sti!

Gadstrup 46 17 07
07 - Hedensted
89 90 00 75
- Hørning
68 09560036- 27
Støvring
98 37 47
Taastrup
43 50 01 00 - www.dlh-timber.dk
Hørning
87 68 09 0075- Kolding
89 90 00 87
- Køge
00 - Taastrup
4311
50-01
00 - www.dlh-timber.dk
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Årets
Fagprøveprisvinder
2006
FUT har talt med
Kim Sternkopf
fra Grønborg
Tømmerhandel,
der vandt Årets
Fagprøvepris
2006.
Vi spurgte Kim, hvad sådan
en pris skal bruges til. Og
ikke mindst hvad han har
tænkt sig lidt ud i fremtiden.
- Jeg var glad, da jeg blev
nomineret til FUTs Fagprøvepris, fortæller Kim,
Det betød noget for ham,
da han selv syntes at han
havde lagt et stort stykke
arbejde i sin opgave.
- Selve dagen var en sjov
og interessant oplevelse,
siger Kim og fortsætter:
- Turen på Kansas og
Fiona Park foregik i en
afslappet atmosfære, og
spændingen kunne mærkes blandt de nominerede,
selvom vi gjorde alt for at
skjule det. Efter præmieoverrækkelsen var jeg glad.
Pengene er givet som et
rejselegat, så mon ikke det
skal rejses op. Så undgår
man jo også beskatningen,
griner Kim.

Travl hverdag
- Efter min tid som voksenelev hos Grønborg Tøm-
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merhandel har min dagligdag set lidt anderledes
ud end før. Det første år af
min læretid var på lageret
og derefter på vores ekspeditionskontor. Nu sidder
jeg som bagmand for en af
vore sælgere her hos Grønborg Tømmerhandel, og
har nogle kunder selv.
- Vi prøver, så vidt muligt
der er tid til det, at lave
analyser på vore kunder og
finde frem til deres potentiale. Men størstedelen af
tiden går med forespørgsler og ordrer. Og som så
mange andre steder er der
rigtig meget at se til.
- Jeg har store forventninger til fremtiden i denne
branche. Materialer og byggeteknisk kunnen udvikles,
og nye reglementer skal
overholdes. Derfor ser

jeg også mig selv i denne
branche eller en relateret
branche om ti år. Hverdagen er afvekslende og
udfordrende.
- På sigt kunne det da
godt være, at man ville
søge andre udfordringer,
men indenfor samme
branchefelt. På nuværende
tidspunkt har jeg mere
interesse i at lære mere og
få mere ”hår på brystet”.
Jeg er stadig ”sulten” efter
branchen og dens muligheder og har mange ting jeg
gerne vil opnå. Og vi lærer,
så længe vi er i gang.

Til udlandet
- Jeg havde på et tidspunkt
et ønske om at komme til
udlandet og arbejde. Jeg
har kigget på www.jegvilud-

nu.dk og andre hjemmesider, men måtte konstatere,
at efter at have købt hus
og fået en datter i 2005, var
prioriteringerne anderledes. Hverken min kæreste
eller jeg har dog helt slået
tanken ud af hovedet og
har snakket om – om nogle
år - at tage et halvt eller
helt år til enten Canada
eller Grønland. Det er de
steder, jeg kunne tænke
mig at prøve at arbejde som
”pindhandler”, slutter Kim.
FUT ønsker endnu en
gang Kim tillykke – og kan
kun opfordre til, at hvis du
skal rejse ud, så tag kontakt
med FUT. Så vil vi være
behjælpelige i det omfang,
det er muligt.

■
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Uddannelse
er et must
Hellere uddanne sine medarbejdere
– med risiko for, at de rejser, end at undlade at uddanne dem
– med risiko for, at de bliver.

Dette er noget af et postulat, men ikke mindst er det
hvad Steen Hildebrandt,
professor ved Aarhus Universitet mener.
I 2007 vil det danske
arbejdsmarked blive yderligere presset. Flere og flere
områder og virksomheder
vil opleve mangel på medarbejdere. Det vil presse
virksomhederne, dels til
at rekuttere på stadig nye
måder og med nye midler,
men også til at få stadig
mere ud af de allerede
ansatte medarbejdere.
Steen Hildebrandt fortsætter: – Derfor vil vi på
den ene side for eksempel
opleve en øget udenlandsk
rekuttering, og dels vil vi
opleve en stigning i antallet
af såkaldte lean-projekter.
Det ene handler om nye
medarbejdere. Det andet
om effektivisering. Og

naturligvis om belønning
for jobbet.
– Mange virksomheder
vil være presset til at satse
på kortsigtede resultater
på bekostning af langsigtede interesser og hensyn.
Og det er farligt. Der er
for eksempel farligt, når
virksomheder begynder at
indgå aftaler, der forbyder
dem at rekuttere hinandens medarbejdere.

Alle skal uddannes!
– På den ene side skal
virksomhederne passe på
deres medarbejdere, så de
ikke bliver syge og stressede. Der er ingen tvivl
om, at det er en reel risiko
for en massiv ny form for
nedslidning af mennesker.
På den anden siden skal
virksomhederne sørge for,
at alle ledere og medarbej-

dere bliver uddannet og
udviklet, således at deres
kompentencer bestandigt
peger frem mod morgendagens opgaver, siger Steen
Hildebrandt.
– Hellere uddanne sine
medarbejdere – med risiko
for, at de rejser, end at
undlade at uddanne dem
– med risiko for, at de
bliver! Og det er rigtigt.
Der findes i dette land et
højt kompentence-efterslæb. Mange mennesker
vil komme alvorligt i knibe
på arbejdsmarkedet i de
kommende år, hvis de ikke
bliver efteruddannet.
– Dette er opgaver, som
danske virksomheder selv
skal løse. I mange tilfælde i
forskellige former for samarbejde. Men det gælder
for virksomheden selv at
komme på banen, slutter
Steen Hildebrandt.

Kilde: Artikel i bladet ”Lederen”.
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Fra FUT-konferencen 2006:

Stark er blevet stærkere
En massiv markedsføring har givet effekt både internt og eksternt

Stark har i en periode
gjort stærkt opmærksom
på sig selv i både tv-reklamer, i helsides-annoncer
og i egne medier. Bag den
massive markedsføring lig-

ger der en klar strategi,
som bl.a. handler om at
tiltrække arbejdskraft og slå
navnet Stark fast, som har
givet en både ekstern og
intern effekt.
- Med kampagnen har
vi fået en mere klar profil,
som også har flyttet vores
selvopfattelse, sagde Peter
Andersen, HR-partner
i Stark med ansvar for
uddannelse og rekruttering, og en af arkitekterne
bag kampagnen, i forbindelse med FUT-konferencen 2006. Peter Andersen
har efterfølgende efter eget

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
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ønske forladt Stark-koncernen.
I den bedste sendetid
på TV har Starks reklamer
rullet over skærmen, og de
er alle rundet af med, at
”sammen bygger vi professionelt”.
- Netop det udsagn har
været udgangspunktet for
vores udvikling, slog Peter
Andersen fast.
Selv om navnet Stark kun
er et par år gammelt, startede ledergruppen bag allerede i 2001 med at lave en
strategiplan med fokus på
bl.a. indkøb, et bedre koncept for byggemarkederne
og håndværkerbutikken
og styrke logistikken både
internt og eksternt.
- Det startede altså lang
tid før vi blev solgt, men
dels ønskede vi at forme
en fælles identitet, og dels
ønskede vi at udvikle os på
nogen områder, som ville
skabe mere værdi til vores
ejere. Vores mål var meget
ambitiøse, og det stod tidligt klart for os, at vi skulle
have alle mellemledere
og trælastdirektører med.
Uden dem ville det være
halsløs gerning.
- Vi så på os selv, men
havde umiddelbart svært
ved at se, hvor vi er unikke
i forhold til andre, der tilbyder byggematerialer. Derfor spurgte vi kunderne,
hvorfor de handler hos os,
hvilket tegnede et billede
af, at vi er i stand til at løse
hele molevitten, er på forkant, har kundernes tillid
og gerne yder noget ekstra.

Kampagne med succes
I alt 150 Stark-personer
satte sig ned samme dag
med det mål at gøre visionerne synlige, og give dem
noget at komme hjem med
til den enkelte afdeling.
- Vi har lavet lærebøger,
opgavesamlinger m.v., og
lod de enkelte direktører
tage hjem og forklare budskabet. Det giver en anden
forståelse hos medarbejderne, når de hører deres
egen direktør forklare,
hvad det her betyder for at
få en stærkere profil. Hvilket også er forudsætningen
for at kunne tiltrække medarbejdere.
- Vi synes selv, det har
virket. Og det tilskriver vi
netop vores bedre profil,
og at vi er blevet bedre til
at fortælle om os selv. Vi
har i dag 80 forretninger
og ca. 2.700 heltidsansatte,
så vi har også et løbende
behov for at få nye medarbejdere.
Stark har i år kørt to kampagner, hvor kæden har
søgt efter 100 elever og 150
øvrige medarbejdere via en
lang række medier, og desuden været ude på handelsskoler for at fortælle, hvilke
karriere-muligheder der er
ved at blive ansat hos Stark
- og de er mange. Oveni
har TUN lavet en byggemarkedscase, hvor man har
fulgt en families indkøb af
byggematerialer – også for
at øge kendskabet til branchen – som er sendt ud til
handelsskoler, hvor mange
lærere har vist interesse for
at arbejde videre med den.
- Ikke alle ønsker at drive
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2007

det til en længere karriere,
og ønsker ”blot” at arbejde
inden for faste tidspunkter,
men det er vigtigt at fortælle, at vi er meget andet end
en ren detailhandels-forretning, at man hurtigt får
kompetencer og allerede
efter det første år kan sidde
og forhandle ordrer på
op til 50.000 kr. Og at der
efter elevtiden er mangfoldige muligheder for at
komme videre. Ligesom vi
på vores hjemmeside gør
meget ud af story-telling.
Men vi fortæller også en ny
elev, at han eller hun ikke
skal forvente at få sin egen
forretning som 24-årig. En
direktør for en trælasthandel er sjældent under 35 år.
- I år har vi ansat 90 elever, så vi er tæt på at nå
målet, og kvaliteten af dem
er i dag langt bedre end
tidligere, og de har ambitioner. Desuden har vi lavet
et elevtræf over tre dage.
Men vores søgning efter
at få 100 elever er egentlig
ikke så meget i lyset af, at
vi årligt har mere end 7,5
mio. kunder.
Den massive annoncering
efter de øvrige 150 medarbejdere har også givet god
respons; det har også handlet om at ”brande” kædens
navn og styrke dets profil i
folks bevidsthed.

- Vi søgte efter tre forskellige typer medarbejdere, og
det vil sige ledere til vores
professionelle teams, byggevejledere til vores selvbyggeri og 50 salgskonsulenter.
Igen for at øge vores vækst.
- Et væsentlig værktøj i
den sammenhæng har også
været at reorgansiere vores
salgsfunktioner. Vi tror ikke
på en John Wayne-verden,
hvor hver ansat betjener
sine egne kunder, men
mere på mindre teams,
hvilket også indebærer en
reorganisering af salgsfunktionerne. Ideen er at
få mere tid og energi til
de eksisterende kunder, og
at opdyrke nye markeder.
Men det er også en lang
proces at få de nye teams
op at stå.

egen selvopfattelse af, hvad
en god medarbejder er? Jeg
tror, man får mest succes
med det sidste, og det har
vi arbejdet ud fra. Han må
gerne hedde Muhammed
og være andengenerations
indvandrer. Det kan også
være en fra detailhandelen,

Muhammed er velkommen
Peter Andersen pegede
desuden på, at når virksomheder som Stark søger efter
nye medarbejdere, ønsker
man gerne en, der er
uddannet inden for trælast,
har været i branchen i 5-8
år, er 30-35 år og bor tæt på
forretningen.
- Her tror jeg også, vi er
nødt til at ændre opfattelse.
Skal vi bede en kommende
medarbejder om at ændre
sig, eller skal vi se på vores

som vi har ansat en del af,
ligesom vi har ansat flere
fra vores byggemarkedskolleger, som har ønsket at
bryde med de faste rammer
og gerne vil have lov til at
udvikle sig sammen med
kunderne.
Med Peter Andersens
ord er Stark en virksomhed
fuld af liv, hvilket også er et
af de temaer, der blev peget
på i kampagnen.
- Ligesom vores kunder
er meget forskellige, ønsker
vi ikke at standardisere
vores medarbejdere, men
når vi opretter teams, skal
der også være en leder af
dem. På den måde har vi
skabt 100 mellemlederjobs,
og vi tror det er en god
idé at give dem mere rum
og plads – og dermed fastholde dem i et karriereforløb, frem for at de flytter et
andet sted hen.
■

ICOPAL® Undertage
Icopal er Europas førende leverandør af produkter til
beskyttelse af bygninger og konstruktioner
- herunder især tagløsninger.
Virksomheden, som blev grundlagt i 1876, er
en dansk koncern med en omsætning på mere end
6 milliarder DKK og mere end 3300 medarbejdere.
Vi har 30 produktionssteder og mere end 80 kontorer
i Europa, Nordamerika og Asien.

www.icopal.dk
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Fra FUT-konferencen 2006:

Hvordan holde på
medarbejderne?
Én ud af fem skifter job hvert år.
Derfor er det vigtigt, at ledere er
deres opgave voksen for at holde
fast i dem.
- Når medarbejdere møder
op på en ny arbejdsplads
er de topmotiverede, men
mange ansattes moral og
arbejdsglæde falder dramatisk efter et halvt år, og
så bliver de demotiverede,
sagde HR- og kommunikationsdirektør i Ditas,
Marianne Pedersen, på

FUT-konference 2006, der
fandt sted i Middelfart i
september sidste år.
- En nylig undersøgelse
viste, at hele 20 procent af
den danske arbejdsstyrke
skiftede job i 2005. 72 procent vægtede ledelse som
det vigtigste parameter i
forbindelse med et jobskif-

’’Moth & Partners arbejder
udelukkende med Search & Selection
i byggebranchen, derfor leverer
vi de bedste medarbejdere
til din forretning’’
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te. 83 procent pegede på
mere udfordrende arbejdsopgaver – nogle søger væk,
fordi de keder sig, ligesom
87 procent nævnte ønsket
om både personlig og faglig udvikling. Kun 46 procent nævnte lønnen som
årsag til at finde et andet
job.
Tankevækkende tal, og
Marianne Pedersen havde
flere argumenter for at
holde på medarbejderne.

Retfærdighed for alle
- Der skal være retfærdighed for alle på arbejdspladsen (f.eks. omkring
løn, personalegoder og
jobsikkerhed), man skal
have lov til at præstere og
være stolt af sine resultater og sin arbejdsgiver, og
der skal være venskab og
sammenhold kollegerne
imellem. For at bevare en
entusiastisk arbejdsstyrke
skal ledelsen opfylde alle
tre mål, som skal være
specifikke, realistiske og
tidsbestemte. Kan man
desuden etablere et samarbejde på tværs i virksomheden, lytte og involvere
medarbejderne, er der stor
sandsynlighed for, at man
kan bevare motivationen og
sine ansatte.
Marianne Pedersen pegede også på andre vigtige
faktorer:
- Man skal give sine medarbejdere anerkendelse
– enten i enrum eller i fællesskab og opmuntre den
enkelte, men også træne
dem i at blive bedre, for

mange vil gerne udfordres
og ønsker at udvikle sig –
både fagligt og personligt.
Følg op og giv feedback,
men konfrontér dem også
med dårlige resultater. Der
er faktisk ikke mange medarbejdere, som kun gider at
få ros, men også gerne vil
have en konstruktiv kritik,
hvis der er noget, de har
gjort mindre godt.
Alle led i virksomheden
skal være med for at nå
de ønskede mål, men som
Marianne Pedersen sagde,
så kræver det i bund og
grund god ledelse, som
også har tid til at lede.
- Det er lederskabet,
der udstikker retningen,
og siger, hvor vi skal hen
og hvordan vi kommer
derhen, og skal etablere
de rette kompetencer og
skabe et engagement. Mens
management handler om
dem, der styrer dagligdagen og driften, og sikrer, at
tingene bliver gjort.
■
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Fra FUT-konferencen 2006:

Udsigt til mere
fleksible boliger
Fremtidsforsker Niels Bøttger-Rasmussen gav på FUTkonferencen sit bud på, hvordan fremtidens boligtrend
kunne tænkes at udforme sig.
– I takt med, at vi bliver
rigere, bruger vi stadig flere
penge på bygge- og boligmarkedet, ligesom vi gerne
vil have flere kvadratmeter –
både for at få plads til mere
teknisk udstyr, men også
via knopskydning i form
af bryggers, udestue, badeværelser med spabade osv.,
siger Niels Bøttger-Rasmussen, cand. polit., ansat på
Institut for Fremtidsforskning, og som for Socialministeriet har udarbejdet en
rapport med fokus på parcelhuskvarterer.
– I vid udstrækning lægger vi stadig vægt på de
traditionelle værdier og de
klassiske materialer, men

hold til indretning skal vi
helst tvinges til at bevæge os
– også i køkkenet.
– Der er tale om et livsstils-forbrug, der i forhold
til den måde, vi indretter
os på, også sender signaler
om, hvad vi lægger vægt på.
Vi vil gerne skille os ud fra
naboen med skræddersyede
og kreative løsninger, der
både gør en forskel og giver
status.
Niels Bøttger-Rasmussen
forventer dog ikke, at parcelhuskvartererne vil have
ændret sig radikalt om ti år.
– Der vil stadig være efterspørgsel på gamle boliger
med sjæl, og ejerboligen
vil stadig toppe, men frem-

mere plads og rum omkring
os. Vi vil også have noget til
sanserne – duft, lyd og lys
omkring os og gerne natur
og vand, der også kan kombineres med det mere lystbetonede, som igen handler
om sundhed og vitalitet og
modvirker stress og depressioner, som der også er stigende fokus på.

Udsigt til flere højhuse
Niels Bøttger-Rasmussen
peger desuden på, at der
bliver stadig flere ældre,
som vores boliger skal tilpasses til.
– Men jeg er ikke sikker
på, at vi skal bygge så mange

”Vi vil gerne skille
os ud fra naboen,
og det smitter af på
boligen med flere
kreative løsninger.”
der sker forandringer. For
ikke så mange år siden
talte vi meget om miljø, og
selv om energi stadig er et
vigtigt emne, går vi i dag i
stigende grad op i sundhed.
Badeværelser skal laves om
til wellness-rum, og i forFUT medlemsblad - Nr. 1 - 2007

tidens bolig vil være mere
fleksibel og multi-funktionel
med vægt på skønhed, arkitektur og identitet. Det kan
også betyde, at vi indretter
huset med større rum med
lys ind fra flere sider og
badeværelser, hvor vi har

ældreboliger mere. Vi taler
om at aflyse alderdommen,
for ældre vil have boliger
som alle andre - uanset
handicap. Bare vi kan
bevæge os i den, og her vil
parcelhusene også være velegnede, ligesom vi ser flere

ældre flytte i sommerhus.
Vi vil gerne have fred og ro
omkring os, og jeg tror ikke
det bliver en megatrend at
flytte i bofællesskaber, selv
om der i flere landsbyer,
hvor der bliver flere ældre,
kan udvikle sig netværk.
Men byerne er trods alt
attraktive, og yderområder
kan forvandle sig til spøgelses- og sovebyer, og det må
kommunerne forholde sig
til.
– Vi har i en periode
opført meget tæt-lavt byggeri, men jeg tror, at det
bliver mere attraktivt at bo
i højhuse, også set i lyset af
de høje grundpriser, ligesom der fortsat vil være økonomi i at bygge nyt, selv om
priserne i f.eks. København
falder 10-15 procent. Man
kunne også tænke sig, at
boliger vil blive bygget i tilknytning til luksus-hoteller
med 24 timers service.

Færre gider selv
Desuden skønner Niels
Bøttger-Rasmussen, at livet
er blevet for kort til gør-detselv arbejde.
– Drømme-samfundet er
det, hvor kunden ikke bare
køber de gode produkter,
men også er villig til at
betale noget mere for at få
noget ekstra, som også giver
status. Vi ønsker selv at skabe og designe forandringer,
men til det grovere arbejde
hyrer vi gerne håndværkere eller måske billig polsk
arbejdskraft.
– I det lys kan vi også
opleve en stigende globalisering inden for byggeområdet med øget konkurrence.
Vi ser allerede nu fabrikker
udefra, der kan fremstille
boliger eller komponenter
til dem langt billigere end
herhjemme, slutter Niels
Bøttger-Rasmussen.
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??

Materiale
om FUT?

Hvis du som virksomhed mangler materiale
omkring FUT, f.eks. til
uddeling til nyansatte
elever og andre med
interesse i foreningen,
ligger sådant materiale
klar på vores sekretariat.
Ring 4580 7877 og tal
med Marianne – så bliver det ønskede omgående tilsendt!

Nyt fra sekretariatet
Godt nytår til jer alle!
Traditionen tro har
FUT udsendt kontingentsopkrævning i
januar – du burde allerede have modtaget et
girokort fra PBS.
Husk at betale kontingentet, så du ikke går
glip af alle de gode tilbud fra FUT. Hvis du vil
være sikker på altid at få
betalt dit kontingent til
tiden, så tilmeld betalingen til PBS.
Har du mistet det
fremsendte girokort, kan
du indbetale kontingentet for 2007 (kr. 295,00)
på FUTs konto 2237
1519 394 665. Husk at

Har du ideer til artikler,
emner du gerne vil have
belyst eller måske noget
helt tredje, så send et par
linier til et af FUTs bestyrelsesmedlemmer.
Deadlines for de næste
numre af FUT-bladet er:
anføre dit medlemsnummer. Det står bag på bladet (efter 92079 KHC)
- ellers ring til sekretariatet på tlf. 4580 7877, så
finder vi det til dig.

Marianne Mouritzen

Reception
I anledning af, at Kroers Tømmerhandels mangeårige indkøbschef, Niels Jespersen, efter næsten 20 år har valgt at
gå på pension fra 28. februar 2007, vil vi hermed indbyde
vore kunder, leverandører og venner til afskedsreception.
Samtidig vil der være lejlighed til at hilse på vor nye indkøber, Christian Have.
Receptionen afholdes i vore lokaler på Lyøvej 7, Nyborg,
fredag den 23. februar kl. 13-17.
Jens H. Rasmussen

Jens H. Rasmussen, A/S
Baagøe & Riber i Svendborg, fejrer den 1. marts
2007 sit 25 års jubilæum.
Der afholdes jubilæumsreception i virksomheden
fredag den 2. marts 2007
fra kl. 13-16.
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• Blad 2:
10. april 2007
• Blad 3:
14. august 2007
• Blad 4:
20. november 2007

FUT Personaleinfo

25 års
jubilæum

Har du
ideer eller
stof til FUTbladet?

HUSK – det er gratis!
Offentliggør din virksomhedes nyansættelser, udnævnelser, jubilæer, runde fødselsdage og andre begivenheder, som du vil dele
med de ca. 1.500 FUT-medlemmer, som læser dette blad.
Henvendelse til:
FUT v/ Søren Anthonsen
Tlf. 20 71 53 48
san@fut.dk

Vi glæder os til at høre fra
dig!

Byggeteknik for
trælastfolk
FUT har gentaget succesen
fra sidst.
Den byggetekniske
uddannelse for trælastfolk,
som blev gennemført første
gang forrige vinter, var en
stor succes. Derfor besluttede FUT i samarbejde
med Vitus Bering i Horsens
at tilbyde uddannelsen igen
denne vinter. Og der har
igen været stor opbakning
til udannelsen, som er
løbet af stablen med fuldt
hold på 20 tilmeldte.
De første to moduler
blev gennemført i november måned, og de sidste
to moduler vil blive gennemført i løbet af februar
måned. Det er dejligt at
se, at der er ramt rigtigt
med hensyn til behovet for
denne uddannelse.
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2007

Og Marco rejste videre...
For ligesom at følge op på
et tidligere indlæg, har vi
fra FUTs side igen valgt at
bringe lidt nyt fra en, der
tør rejse ud!
Det skal understreges, at
vi hverken er i familie eller
noget andet med Marco
Evaristti. Vi synes blot, at
det han gør er temmelig
banebrydende og noget
anderledes.
Til læsere, der er kommet til siden nytår, bragte
FUT sidste år en artikel om
Marco - om netop det at
rejse ud. I sidste nummer

var han rundt i landet for
at vise, at han havde overmalet en række billeder af
de såkaldte Cobra-malere.
Siden sidste nummer
har Marco igen bragt sig i
søgelyset, denne gang ved
at bekendtgøre, at han vil
male toppen af Mont Blanc
rød! Ja, det er bjerget hverken mere eller mindre!
Franskmændene har
lovet ham en meget varm
velkomst. Hvad det bliver
til, ja - det bringer vi måske
i næste nummer.
■

En glad vinder får den
helt store nedtur...
Som mange nok har lagt
mærke til, havde FUT i sidste blad udlovet et ubådsdyk som præmie i vor konkurrence.
Vi fandt en vinder - Jan
Kreibke fra Dyssegård, og
for nylig var FUT forbi for
at overrække præmien. Det
var jo en noget anderledes
gevinst, og Jan modtog den

da også med et smil. Hvem
han skal have med på dykket, det havde han endnu
ikke helt taget stilling til.
Vi ønsker Jan god fornøjelse med ubåds-turen og
ser frem til at høre nærmere.

STARK & XL-BYG til
Grønland
I lighed med XL-BYG udvider STARK også. Nu gælder
det Nordatlanten, hvor Superbyg Kalaallit Nunaat A/S
bliver 100% ejet af STARK.
Superbyg Grønland har fem udsalgssteder på øen, nu
med nyt navn.
Efter et par år, hvor Dagrofa har ejet størstedelen
af Superbyg a/s, har DT Group valgt at overtage hele
ejerskabet.
Det bliver en spændende udvikling, da XL-BYG ligeledes har placeret et par butikker i Grønland via virksomheden Arctic import A/S, som ligeledes har mange
år bag sig – hele 25 med virke i det arktiske.
XL-BYG har dog taget skridtet fuldt ud og har etableret sig på Færøerne med virksomheden P/F Balslevs
Timburhandil.
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■

Søren Anthonsen fra FUT (tv.) overrækker præmien – et ubådsdyk i
Københavns havn – til Jan Kreibke.

Husk at
elever får...

Gratis
b
a
k
s
m
e
l
med
...i hele elevperioden!
Indmeldelse på www.fut.dk
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FUT har besøgt…

Fantasi-leg – et sted for store legebørn!
har Svend en vingård! Og
til den anden side Københavns kommunes gartneri.
Det er for resten derinde,
der laves blomsterdekorationer til Rådhuspladsen,
tilføjer Svend. Ja, der sker
noget i Hvidovre sådan en
helt almindelig fredag…

Pennen er spidset – og håret sat
pænt. FUT skal igen ud og møde en
træmand – denne gang en af rigtig
lærk!

Store trædyr

Stedet er Hvidovre ved
København, faktisk lige der
hvor markerne begynder
og der lugter lidt af land
– endnu.
Området summer af træ
– masser af træ – i alverdens afskygninger. Opskåret, nedtørret – nyfældet og
gammelt.
Svend Christensen kommer os i møde og byder
velkommen. Kædesaven
skal lige sættes på plads, så
er han klar.
For igen i dag har Svend
sammen med sine medarbejdere været ude og
lave legepladser – naturlegepladser. Dette er hans
speciale.

Igang ved en tilfældighed
Med seks ansatte og
hustruen for enden af skrivebordet drives denne lille
familievirksomhed nu på
syvende år.
– Egentlig var det en
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tilfældighed, at jeg kom i
gang med dette job. Jeg
blev faktisk opfordret til
det! I adskillige år havde
jeg virket som gårdmand
ved forskellige boliger, og
min foretagsomhed har
aldrig fejlet noget. Og da
der var tilstrækkelig mange,
der havde opfordret mig til
at starte for mig selv, ja så
måtte jeg jo i gang, fortæller Svend Christensen.
– Det foregik som så
mange andre steder med,
at køkkenbordet blev inddraget, men ret hurtigt blev
pladsen alt for trang. Nu
har jeg et dejligt stort værksted med plads til alle de
forskellige kævler, som jeg
selv er med til at udvælge
– for jeg er kræsen, det indrømmer jeg gerne. Det skal
vær ordentligt med ”gode
råvarer”, om du vil, griner
han.
– Det samme gælder, når
jeg laver noget for nogen.
Så skal det være sådan, at vi

kun er der to gange, nemlig når vi opfører en natur
legeplads – og når vi efterjusterer den.

De store kævler af lærk ligger på rad og række. De
skal ikke anvendes endnu.
Eller som Svend siger:
– De skal vente, til jeg har
et større projekt. Så skal
der skæres en bjørn eller
en kamel!
– Det er nemlig noget, vi
er specielt gode til, at skære
dyr ud af træet – store dyr.
– Et af mine store ønsker

Naturlegepladser
– Vi arbejder i elm, lærk
og robinie, der er den nye
trend i København. Blandt
andet anvendes der en del
af det i ZOO. Ligeledes
indgår Kalmarbrædder i
vore produkter.
– Vi laver stort set kun
naturlegepladser i hele
Danmark, og jeg må sige, at
det er kommet noget bag
på os, at der er så stor en
efterspørgsel på disse.
– Som jeg nævnte tidligere, så tager jeg selv ud i
skoven for at udvælge de
kævler, jeg vil have; så ved
jeg, hvad jeg får - og hvad
mine kunder får. Det sætter
jeg pris på, siger Svend.
Vi føres derefter ud i gården for at se lidt nærmere
på ”staldene”. Som nabo
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2007

Se www.fantasi-leg.dk

er at lave en legeplads for
voksne. Jeg så sådan en i
Schweiz og tænkte, at det
var lige noget vi kunne bruge her i Danmark. Måske
som et tillæg til en joggingsti i en skov. Mulighederne
er mange, tilføjer Svend.
På spørgsmålet om, hvem
bestiller sådan nogle legepladser, er svaret, at det
gør alle. Både private og
institutioner. Faktisk har
det vist sig, at børn med
indlæringsvanskeligheder
– eller sagt på en anden
måde: med krudt i – faktisk
har godt af at fare rundt på
sådan nogle.
– Jeg har leveret til sådan
fire forskellige skoler, og
det har været en succes,
siger Svend.

brug uden en godkendelse
– er både Svend og hustruen godkendt.
– Selvfølgelig godkender
vi ikke vort eget arbejde, så
kom vi jo nok bare i avisen.
Men alt er godkendt af
de rette instanser, tilføjer
Svend og fortsætter:
– Når jeg kører rundt i
området og ser på nogle
af de naturlegepladser,
jeg har lavet, kommer jeg
ofte til at smile. For det er
alle fra børnehave til 10.
klasse, der benytter dem.
Selv drengene med deres
”hængerøvsbukser” klatrer
rundt i dem. Og det er jo
en fornøjelse at se – så ved
man, at det ikke har været
forgæves at lave et godt
håndværk.

Godkendelser

Andre områder?

Og med hensyn til at godkende disse legepladser
– for i disse EU-tider kan
en legeplads jo ikke tages i

Et naturligt spørgsmål er,
om Svend kun satser på
naturlegepladser?
– Nej, siger han, jeg har
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fundet et italiensk produkt,
faktisk under en ferie. Dem
handler vi med nu omend
det ikke er i stor målestok,
men det er altid godt at
kunne tilbyde et alternativ.
Og det har vi mulighed for
nu.
På spørgsmålet om, hvad
der driver ham til at lave
alle de figurer og legepladser, svarer Svend, at det
simpelthen er hans eget
indre legebarn, der får de
gode ideer frem.
– For der er jo ikke
nogen standardløsning på
en legeplads. Det er kun
din egen fantasi, der sætter
grænser. Min kunde kan
selvfølgelig have et ønske
og have set nogle tegninger
eller billeder. Men så må
jeg jo bare i gang med selv
at finde på noget, og som
regel kommer vi også frem
til en løsning, vi begge er
glade for, tilføjer Svend.
– Nu er det jo vinter, men
som det ser ud nu, kan vi

jo forsætte. Det er kun frosten, der sætter en stopper
for os. Men så går vi bare i
gang med at lave forskellige
ting på værkstedet – f.eks.
at skære mandshøje figurer,
siger Svend.
Turen rundt på pladsen
er ved at være slut, og mørket har sænket sig. FUT
bydes indenfor på kontoret.
Her sidder hustruen Betina
for enden af skrivebordet.
– Det er en lille familievirksomhed, hvor vi supplerer hinanden godt. Jeg ordner det praktiske, og min
hustru klarer alt det der
sker inden i computeren.
Sådan har vi valgt at fordele arbejdet; det gør det
hele meget nemmere, når
man selv tør erkende sine
begrænsninger. For man
skal jo gøre det, man er
god til! Så hvis det er noget
med en bjørn i mandshøjde eller en indianer i lærk,
så er det lige mig, slutter
Svend Christensen.
■
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STED OG DATO

FUT arrangement hos Ruko
- en aften om tyverisikring
I forlængelse af den senere
tids megen opmærksomhed omkring tyverisikring,
afholder FUT i samarbejde
med Ruko et aftenarrangement om dette emne.
Emnet er for mange i
trælastkredse bekendt,
men ofte en smule overset.
Med dette i mente mener
vi i FUT, at dette arrangement har alle muligheder for at blive en
stor succes. Vi kender
alle til bruttoavancen
på facadedøre m.m.,
og alligevel vælger
hovedparten af trælastbranchens medarbejdere ikke
at spørge ind
til greb, cylinder og besætning. En pudsig
problemstilling, idet
der på dette område
kan tjenes de samme kro-

ner - dog blot på et væsentligt mindre beløb.
På disse arrangementer
vil vi gennemgå store dele
af Rukos produktsortiment
til både professionelle og
private, se på udførelse

Ruko
Marielundvej 20
2730 Herlev
Onsdag den 28. februar 2007
kl. 17.30-21.30
Ruko
Klamsagervej 35 B
8230 Åbyhøj
Onsdag den 7. marts 2007
kl. 17.30-21.30

af praktiske opgaver med
Rukos kvalitetsprodukter,
og vi vil også se nærmere
på den eksplosive udvikling
på dette felt.

Begge steder startes der med en let
anretning.

MÅLGRUPPE
Alle der til daglig sælger og rådgiver
omkring døre og tilbehør som greb,
cylindre og besætning.

PRIS
Arrangementet er gratis!

TILMELDING
Herlev senest 22. februar 2007
Åbyhøj senest 1. marts 2007

LINKS
www.ruko.dk

INFO
Claus Wiuff Petersen
Tlf. 2010 2561
cwp@fut.dk

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i aftenarrangementet hos Ruko i
(sæt kryds):
❏ Herlev onsdag den
28. februar 2007
❏ Åbyhøj onsdag den
1. marts 2007

Ruko - en aften om tyverisikring
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 92079Tilmelding 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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HUSK MEDLEMSNR.!

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

Sidste tilmeldingsfrist: HERLEV 22.02.2007 • ÅBYHØJ 01.03.2007

FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2007

Det skrev FUT-bladet
for 21 år siden...
Vi har
bladet i
de gamle
FUT-blade
og bringer
fra tid til
anden klip
fra bladets
spalter
gennem
årene...

TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!
Fra mandag den 5. februar 2007 kan du på www.fut.dk tippe
3 rigtige og deltage i konkurrencen om 3 x 4 biografbilletter.
Sidste frist for svar er fredag den 23. marts 2007.
FUT medlemsblad - Nr. 1 - 2007
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FUT-besøg hos Unimerco
- en meget anderledes virksomhed

STED OG DATO
Unimerco Fastening
Drejervej 2
7451 Sunds
Onsdag den 14. marts 2007
kl. 17.30-21.00

MÅLGRUPPE
Alle der er interesseret i at besøge en
virksomhed, der på mange områder
har valgt sin helt egen fom.

PRIS
Arrangementet er gratis!

TILMELDING
FUT tilbyder her sine
medlemmer et kig ind i en
anden og meget anderledes
virksomhed i branchen.
Hos Unimerco har man
på mange områder valgt
sin helt egen form. Som
eksempel kan vi nævne
ejerstrukturen, hvor virksomheden kører efter princippet ”Vi skaber alle og
deler alle”; dermed sagt, at
hele virksomheden er medarbejderejet. Her har Unimerco således en af grundstenene til den optimale
virksomhed, nemlig stabile

og trofaste medarbejdere.
Generelt er det medarbejderforholdene, som går
igen i mange af de visionære forhold, som FUT vil
blive indviet i denne aften.
Hertil kommer de åbne
kontorlandskaber, som er
placeret midt i fabrikken,
altså i produktionslokalerne…
Her er alt i alt mulighed
for at opleve forhold og
arbejdsmiljø udført på en
ganske anderledes facon,
end den vi oplever til daglig ude i forretningerne.

Senest 8. marts 2007

At Unimerco har fat i
noget af det rigtige kan
hurtig dokumenteres ved et
kig ud i den store verden.
Fire år i træk har Unimerco
placeret sig mellem de 100
bedste virksomheder i EU
- en præstation, som kun
11 andre virksomheder har
formået.

LINKS
www.unimerco.com

INFO
Claus Wiuff Petersen
Tlf. 2010 2561
cwp@fut.dk

Tag med FUT
og bliv
inspireret!

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i besøget hos
Unimerco i Sunds
onsdag den 14. marts
2007 kl. 17.30-21.00.

Besøg hos Unimerco
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 92079Tilmelding 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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HUSK MEDLEMSNR.!

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 8. MARTS 2007!
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- FUT AKTIVITETSOVERSIGT ARRANGEMENT

DATO

DEADLINE

KONTAKT

En aften om tyverisikring
hos Ruko i Herlev

28.02.2007

22.02.2007

Claus Wiuff
Tlf. 20 10 25 61

En aften om tyverisikring
hos Ruko i Åbyhøj

07.03.2007

01.03.2007

Claus Wiuff
Tlf. 20 10 25 61

Besøg hos Unimerco i Sunds

14.03.2007

08.03.2007

Claus Wiuff
Tlf. 20 10 25 61

FUT Elevtur 2007 til Sverige

19.03.200721.03.2007

14.02.2007

Anders Bilstrup
Tlf. 51 21 55 59

FUTs bestyrelse arbejder allerede nu på følgende spændede arrangementer:

Store Kloak-dag
Hårdttræsdag
”Brænd ikke fingrene” - tema om brandsikring
Ledelse i uforudsete situationer
Stortur 2007/2008
Copenhagen X - byudvikling i storbyen

OBS!
aet på bags
iden og sen
– der er gav
d ind
ekort på sp
il!

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

Returneres ved varig adresseændring

FUT needs you!
Vi vil meget gerne have ajourført vores medlemsdata,
og vi har derfor brug for din hjælp.
Med opdaterede data har vi som forening det bedste udgangspunkt for at gøre vore aktiviteter og arrangementer endnu mere
målrettede. Udfyld derfor felterne herunder og fax HELE siden til
FUT-sekretariatet på 4580 7887.
Hvis FUT-sekretariatet modtager dine oplysninger senest
den 23. februar 2007, deltager du i konkurrencen om følgende
3 præmier:

Vinderne offentliggøres på www.fut.dk fra den 27. februar 2007.

Telefonnr.:

Udfyld venligst alle felter!
Dog behøver du ikke at
angive email-adresse. Hvis
du gør det, vil vi fremover
maile dig relevant information om FUTs aktiviteter.
Mailadresserne bliver ikke
på nogen måde videregivet
til tredjepart.
Dit medlemsnummer samt
navn og adresse står øverst
på denne side - derfor bedes
du faxe HELE siden til FUTseketariatet på 4580 7887.

Mobil nr.:

Fødselsår:

E-mail adresse:

Ansat hos (markér):
Dit FUT-kontingent
betales af (markér):
Medlem af FUT
i antal år (ca.):

❏ Trælast/byggemarked

❏ Din arbejdsgiver

❏ Leverandør

❏ Dig selv

www.fut.dk
Du kan naturligvis også
gå ind på www.fut.dk og
udfylde dette skema.
Klik blot på linket fra
forsiden - og husk at sidste
frist er 23. februar 2007.

FAX HELE SIDEN PÅ 4580 7887 OG DELTAG I KONKURRENCEN!

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

1 stk. gavekort til Jensens Bøfhus (værdi kr. 750,-)
1 stk. gavekort til TDCs online musikforretning (værdi kr. 500,-)
1 stk. gavekort til Skjold Burne (værdi kr. 500,-)

