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FUT skal være et samlingspunkt
for branchens talenter
I mange år har FUT uddelt fagprøvepriser til de unge på træ
lastuddannelsen. Men i år som noget nyt inkluderer vi også
byggemarkedseleverne til at kunne modtage en pris for deres
indsats.
I forlængelse af en udvidelse af priserne vil vi sætte skarpt på
de unge talenter, som er blevet indstillet til denne prestigefyld
te pris. Derfor vil vi via vores hjemmeside bringe artikler om de
unge, og hvilke tanker de har gjort sig og gør sig i den verden,
de befinder sig i, i dag og i fremtiden.
Branchen står overfor store forandringer i fremtiden, og der
for er det interessant at få de unges bud på, hvordan fremtiden
ser ud i branchen og se, hvad deres motivation og tankesæt har
været omkring deres fagprøve.
Hos FUT vil vi skabe et miljø for branchens talenter, hvor de
kan få et netværk blandt branchefæller, hvor der kan spares og
diskuteres om brancherelevante emner, der skal komme os alle
til gavn. Selve formålet med at uddele FUT Fagprøveprisen har

altid været at inspirere og animere branchens elever til at yde
en ekstra indsats med udarbejdelsen af deres fagprøveopgave
for derigennem at øge de kvalifikationer, som eleven får un
der udarbejdelsen af fagprøveopgaven til glæde for eleven og
branchen. Det vil vi værne om i FUT og dermed skabe et sted
i branchen, hvor talent hyldes.
Så følg med online og få et indblik i de fagprøvenomineredes
tanker bag deres projekt og hør deres bud på, hvordan fremti
den ser ud. Artiklerne vil blive offentliggjort inden generalfor
samlingen den 7. november hos Lindab, hvor fagprøvepriserne
vil blive overrakt.

Stephan Schytt Thomsen

Formand for FUT – Foreningen for unge trælast- og bygge
markedsfolk
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Københavns Listefabrik
ELSKER DU OGSÅ DUFTEN AF TRÆ OG SUCCES,
SÅ ER DU MÅSKE EN AF VORES NYE SÆLGERE
Vi har forrygende travlt ...
Derfor søger vi en SALGSMEDARBEJDER og
en PROJEKTSÆLGER med baggrund i byggevarebranchen til Københavns Listefabrik:
Du vil primært komme til at sælge trælister fra
vores store sortiment og lager i Søborg. På sigt
også specialforarbejde lister og andre trævarer
som f.eks. massive trægulve, hvor vi har specialiseret os, og lægger lokaler til et af Københavns
flotteste Gulv-Showrooms.
Som sælger hos os bliver du bredt involveret
i alle facetter af salget - lige fra servicering af
eksisterende kunder, projektsalg, opsøgende salg
og indkøb. Du bliver en del af et dygtigt og
engageret salgsteam, hvor alle sætter en ære i at
yde en god service og rådgivning til ALLE vores
kunder – både professionelle og de private.
Du kan forvente et spændende job med gode
udviklingsmuligheder, gode kolleger, og hvor
den daglige omgangstone er fri og uformel.
Et godt arbejdsmiljø, hvor medarbejdertrivsel
vægtes højt. Attraktive personalegoder, og en
løn svarende til dine kvalifikationer.

Dine primære arbejdsopgaver:
• Salg, ekspedition og tilbudsgivning til
professionelle og private kunder
• Telefonisk og personlig rådgivning
• Daglig opfølgning på kundeportefølje,
projekter og tilbud
• Opsøgende salg

Vi forventer:
• At du er god til at rådgive og vejlede
• At du er serviceminded – også når det
går stærkt

• At du er fleksibel og har et godt humør

• At du er god til at sælge og naturligt
tænker i relevant mersalg

Kvalifikationer:
• Du er faguddannet eller har branchekendskab og erfaring med salg
• Er motiveret for at lære vores produkter
at kende og på sigt blive specialist
Har du spørgsmål til jobbet er du velkommen til
at kontakte afdelingschef Simon Hamann Olsen
(2490 9500).

Ansøgning:
Vi kigger på ansøgningerne og afholder samtaler løbende. Så vent ikke, men send din
motiverede ansøgning snarest!
Husk at vedhæfte CV og evt. udtalelser.
Send din ansøgning på mail til Simon Olsen:
so@kbhlistefabrik.dk

Om virksomheden:
Københavns Listefabrik ligger i Søborg i udkanten
af København lige ved Motorring 3 og Hillerødmotorvejen. Vi producerer, lagerfører og sælger
”Verdens Største Sortiment af Trælister” til
trælasthandlere, entreprenører, håndværkere og
private i hele Danmark. Københavns Listefabrik
er privatejet, velkonsolideret og uafhængig.
Vi sætter en stor ære i at bevare vores specielle
ånd, hvor kunder og medarbejdere har en fri og
hyggelig omgangstone, og hvor alle kunder får
den bedste service vi kan præstere – hver gang!
Mere om Københavns Listefabrik på:
kbhlistefabrik.dk
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Så kører bussen
til Sverige
– I kan måske nå at komme med
”Fra frø til hylde” hedder faget, som de studerende kan vælge på
deres uddannelse, hvor turen i år går til Sverige. Du kan som FUTmedlem også nå at komme med – vi har stadig få pladser tilbage
FUT blev grundlagt på et savværksop
hold i Sverige i 1951, og siden dengang
har det været en fast tradition med disse
savværksophold. Derfor er det en stor
ære, at vi nu har fået FUT-turen på skole
skemaet som valgfag.

Glimt fra tidligere ture:

Men du behøver ikke være elev for at
deltage. Turen er nemlig også åben for
tilmelding for almindelige FUT-medlem
mer. Turen starter fra onsdag den 7. okto
ber for ikke-elever og den 6. oktober for
elever, da de skal være på skolen for at
blive introduceret til faget.

Sverige 2009

Først til mølle-princip
– hvem kommer først?

Skriv til fut@fut.dk eller ring på 45 80
78 77, hvis du vil høre, om der er flere
pladser tilbage. De sidste pladser er først
til mølle-princip – så skynd dig at tilmel
de dig!

Norge 2013

Norge 2011
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FUT Studietu
Fra frø til hyl
de

Oplev de meg
ahøje svenske
graner
blive fældet
af potente sk
ov
maskiner. Fø
lg processen
fra frø til
hylde.
Tag med på en
fantastisk stud
ietur,
der bliver fagl
ig, så du bliver
dygtigere, og
social, så du
med
garanti får de
t sjovt.
FUT, Mommar
k Handelskost
skole og
Handelsfagsko
len udbyder i
fællesskab FU
T Studietur 20
15.

Styrk dit CV

Studieturen ud
bydes som et
valgfrit specialefa
g i supplerend
e
produktkends
kab. Du modta
ger et
kursusbevis og
kan skrive fage
t på
dit CV.

Hvem kan de
lt

ag

e?
Elever på udda
nnelsen ‘Han
delsassistent med
profil i træla
sthandel’ ved M
ommark Hande
lskostskole og
Handelsfagsko
len.
Medlemmer af

FUT.

r 2015 – Fra

Program

Tirsdag den 6.
oktober
- Ankomst til
skolen kl. 11.
30
- Frokost
- Præsentatio
n og undervis
ning
Onsdag den 7.
oktober
- Afgang til Bå
stad i Sverige
- Besøg på Lind
ab Profil
- Spisning og
social aktivite
t
Torsdag den
8. oktober
Besøg hos Eksj
ö Industri
- Oplev træer
blive fældet
- Rundtur på
savværk og hø
vleri
- Justerværk
- Fingerskarri
ng
- Maleri
Fredag den 9.
oktober
- Besøg hos Sw
eedor i Förslö
v
- Præsentatio
n af cases
- Hjemrejse ti
l Handelsfags
kolen
- Hjemkomst
til skolen ca.
kl. 22

NB. Mødetid
for ikke-eleve
r
Onsdag den 7.
oktober kl. 7.
00.
Kontakt
Stephan Schy
tt Thomsen,
formand
sth@fut.dk

frø til hylde
Praktisk info

rmation

Undervisere
Jens Mørchol
dt,
Handelsfagsko
len

Bjarne Sørens
en,
Mommark Han
delskostskole
Mødested
Handelsfagsko
len, Rådhusga
de 43,
8300 Odder,
tlf.: 8654 1700
Økonomi
Elev på uddann
elsen: gratis
Ikke-elev + FU
T-medlem: 19
95 kr.
Tilmelding
Først til mølle
!
Tilmelding vi
a handelsfag
skolen.dk
eller
facebook.com
/handelsfags
kolen
under ‘Valgfri
e specialefag’
Kontakt
Troels Kiær La
ursen, logistik
trla@handelsf
agskolen.dk
Tlf. 8781 9513

FUT – Forening
en for Unge Tr
ælast- og bygg
inden for træ
emarkedsfolk
last og byggem
er en aktiv br
arked. FUT gi
ancheforenin
ver dig mulig
g for elever,
hed for at de
funktionærer,
ltage i spænd
selvstændige
ende fagarran
og leverandør
gementer og
er
studierejser.
www.fut.dk
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Velkommen til FUT gen
Denne gang foregår generalforsamlingen i Jels med Lindab A/S som vært
Det er med stor fornøjelse, at vi indbyder
vores medlemmer til årets generalfor
samling. Denne begivenhed finder sted
hos Lindab i Jels, så i år er det Sønder
jylland, der geografisk i landet lægger
hus til. At det netop er Lindab, der har
sagt ja til at være vært, hænger fint i tråd
med, at Lindab tidligere på året blev kå
ret som Årets leverandør af Danske Byg

gecentre. Lindab vælger så at følge op
med at være vært for os. Det glæder vi
os meget til.

gementer, der er været i det foregående
år, siden vi sidste år var samlet i Roskilde
hos Rias.

Årets generalforsamling er jo ikke blot
der, hvor foreningen står til regnskab
for året, der er gået og en præsentation
af året, der kommer. Det er også dagen,
hvor vi kigger tilbage på de mange arran

Det er også på generalforsamlingen, at
vi skal uddele FUT Fagprøvepriser. For
første gang er der priser til både trælast
elever og byggemarkedselever, så 6 priser
skal der i alt uddeles. Det er bestemt no

Om Lindab

Lindabs historie

Produkter og løsninger

Lindab er en international koncern
som udvikler, fremstiller, markedsfører og distribuerer produkter og systemløsninger til forenkling af byggeri og forbedring af indeklima.

I 1956 startede grundlæggeren af
Lindab – Lage Lindh – en lille tyndpladeforretning i Lidhult, Sverige.

Ventilation

Produkterne er kendetegnende ved
deres høje kvalitet, enkle at montere, energieffektive og miljøvenlige,
samt at de leveres med et højt niveau af service. Alt dette øger kundeværdien.
Koncernen havde en nettoomsætning på SEK 7.003 mio i 2014 og er
etableret i 32 lande med ca. 4.600
ansatte. Hovedmarkedet er erhvervsbyggeri som tegner sig for
80% af omsætningen, mens privatkunder tegner sig for 20% af omsætningen. I løbet af 2014 udgjorde det
nordiske marked 46%, CEE/CIS 21%
(Central- og Østeuropa samt andre
tidligere sovjetrepublikker), Vesteuropa 30% og andre markeder udgjorde 3% af det samlede salg.
Aktien er børsnoteret på Nasdaq
OMX Nordic Exchange, Stockholm
samt Mid Cap (ticker LIAB).

Senere flyttede virksomheden til Båstad i det sydlige Sverige, hvor Lindab
i 1959 blev registreret som virksomhed. Siden er Lindab vokset og er nu
repræsenteret 125 steder i 31 lande.
I 1984 kom Lindab på den svenske
børs og i 1992 på den danske børs.
I 2001 blev Lindab købt af Ratos AB
sammen med Skandia Liv og Sjätte
AP-fonden. Moderselskabet skiftede navn til Lindab International AB i
maj 2006. Den 1. december 2006 kom
Lindab tilbage på Børsen i Stockholm.

Kanalsystemer med tilbehør og løsninger til ventilation, opvarmning og
køling til styring af indeklima.

Byggekomponenter

Produkter og systemer af tyndpladestål. Tagrender, tag- og vægbeklædning og stålprofiler til væg-, tag- og
bjælkekonstruktioner.

Byggesystemer

Præfabrikerede systemer af stål.
Komplette byggeløsninger som omfatter ydervægge med hovedstruktur, vægge, tage og tilbehør.
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eralforsamling 2015
get, vi er stolte af som forening at kunne
være med til at uddele.
Gæstetaler er Klaus B. Rasmussen, som
er adm. direktør i SønderjyskE. Han
kommer med et spændende foredrag,
som han kalder: ”SønderjyskE den lyse
blå rejse fra 2004-2015”, som handler
om baggrund, visioner, struktur, DNA,
økonomi og naturligvis sporten.

Mød op
og få e
n
eneståe
nde cha
nce
for at n
etværk
e!

Vel mødt i Jels!

Klaus B. Rasmussen, adm. direktør i
SønderjyskE, står for foredraget ved general
forsamlingen.

r 20 1 5
e
b
m
e
v
o
n
.
7
n
e
d
Lørdag

Program

Dagsorden

r ændringer)

(med forbehold fo

Kl.10.00 til 11.00
Kl.11.00 til 12.00
		

og morgenbrød
Ankomst, kaffe
og uddeling
Generalforsamling
er
ris
ep
røv
af FUT Fagp

Kl.12.00 til 13.15
Kl. 13.15 til 14.30
00
Kl. 14.30 til 15.
30
Kl. 15.00 til 16.
		
Kl. 16.45

Dato og sted

Frokost
b samt rundtur
Indlæg fra Linda
Kaffe og kage
g af adm. direktør
Foredrag / indlæ
E
sen, Sønderjysk
us
sm
Ra
B.
us
Kla
træet
plantning af bøge
Afslutning samt
vember 2015
Lørdag den 7. no

Lindab A/S
		
s, 6630 Rødding
Finnmarken 1, Jel

		
Pris
Tilmelding

Arrangementet

er gratis

er på www.fut.dk
Senest 23. oktob

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det
reviderede regnskab
4. Fremlæggelse af budget,
samt planer for det
kommende år
5. Indsendte forslag
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt
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Branchens talenter
– historier om de
fagprøvenominerede
I år vil FUT som noget nyt stille skarpt på de elever, der med deres opgave er blevet indstillet til FUT Fagprøvepris 2015. FUT vil bringe artikler
om talenternes tanker om branchen, deres motivation, og hvorfor opgaven
blev som den gjorde
I FUT mener vi, at de unge nye håbefulde
talenter, som har klaret sig godt med de
res fagprøve, fortjener at blive anerkendt.
Derfor har FUT spurgt ind til opgaverne,
deres tanker med projektet, og hvor de
ser sig selv samt branchen i fremtiden.
Mange opgaver er det blevet til, alt fra
tilbudsgivning til reducering af støj.
Som noget nyt i år vil byggemarkeds
eleverne også kunne modtage en fagprø
vepris. På generalforsamlingen i 2014
blev vedtægterne ændret til, at bygge
markedselever også kan modtage den
prestigefyldte pris. Initiativet er en del af
FUT’s nye strategi om at indlemme byg
gemarkedsfolkene i foreningen.
I dag kan du ikke finde en trælast uden
et byggemarked, og derfor føler FUT, at
byggemarkedsledet har lige så stor en
berettigelse som trælastledet. Derfor vil
der på generalforsamlingen i 2015 blive
uddelt to fagprøvepriser til hhv. trælast
eleverne og byggemarkedseleverne.

Fremtiden er truet af nethandel

De unge mener også, at især nethandlen
kommer til at præge fremtiden for bran
chen, både Daniel, Laurits og Dennis næv
ner det som det, der vil påvirke branchen
mest. Det bliver også nævnt, at udkantsdan
mark kan være et problem for mange byg
gecentre, samt at det er en meget prisfølsom
branche på grund af den høje konkurrence.
”Jeg tror, branchen kommer til at ændre sig
meget over de næste 10 år. Internethandlen
bliver større for hver dag, og flere og
flere mennesker får øjnene op for, hvor
nemt det er at handle via nettet. De kan
sidde hjemme og se på et billede af varen,
samtidig med at de læser alt, hvad der er
værd at vide om den. Det kommer til at gå
ud over den fysiske aktivitet i butikkerne. ”



Dennis Rasmussen,
elev på Mommark BCSYD
og trælastelev hos Davidsen

”Føler branchen er på vej mod en mere
og mere internetbaseret hverdag. Flere
og flere webshops kommer til, og selv de
store kæder i branchen er begyndt at lave
deres egne shops for at kunne være med
på denne udvikling. Desværre gør dette
også, at den personlige sparring med vores
kunder forsvinder.”



Daniel A. Sørensen,
elev på Mommark BCSYD
og trælastelev hos Optimera

”I vores landsdel er urbaniseringen
et område (7700 Thisted), som vi må
erkende, der er udkantsdanmark. Der
bliver ikke bygget så mange nye huse
længere, samtidig flytter flere mod de
store byer. Men på landsplan er det en
branche, som er meget prisfølsom. Der
er mange udbydere, og prisen er ofte en
succesfaktor. Vi kæmper om ordrene på
prisen, som jeg personligt er modstander
af. Jeg ønsker, holdningen vil vende, så
vi kan servicere vores kunder til fulde og
tilbyde en færdig løsning, hvor man vil
værdsætte serviceniveauet og nedprioritere
prisen lidt.
Nethandel er populært lige nu, men
når folk bliver opmærksomme på de
problemstillinger, der vil komme med fejl/
returvarer m.m., mener jeg, tendensen vil
vende igen.”



Laurits Østergaard,
elev på Odder Handelsfagskole
og trælastelev hos XL-Byg Ceste træ

FUT er et netværk,
de unge ikke vil undvære

Fremtiden ser lys ud for branchens ta
lenter, der med FUT Fagprøvepris-nomi
neringen kan pynte sit CV og tage det
med videre. Bare det at være nomineret
til FUT Fagprøvepris giver et stort skul

derklap og en plads forrest i køen blandt
mange ansøgere. For de fagprøvepris-no
minerede betyder FUT også andet end
bare en pris:
”Jeg blev medlem af FUT, da de kom
under et af mine skoleforløb og fortalte
om sig selv. Ideen om at være med i
et netværk, som laver det samme som
mig, er tiltalende, da man kan følge
med i branchen og skabe forbindelser,
man forhåbentlig kan blive ved at bruge
igennem sit arbejdsliv.”



Daniel A. Sørensen,
elev på Mommark BCSYD
og trælastelev hos Optimera

”Jeg har mødt FUT flere gange i min
uddannelse. Første gang var på Mommark,
hvor de var nede og fortælle lidt om, hvem
de var, og hvad de lavede. Dernæst da
Davidsen sendte deres 2. års elever til Riga
i Letland på en af FUTs udlandsture. En tur
som bød på gode oplevelser, godt selskab
og fagligt indhold.
Jeg synes, FUT gør en masse godt for
branchen, og de kan hjælpe folk til at
skabe et fagligt netværk på tværs af
virksomhederne. Det vil jeg gerne støtte.”



Dennis Rasmussen,
elev på Mommark BCSYD
og trælastelev hos Davidsen

Fremtiden for eleverne er lys, især for
Laurits Østergaard, der har planer om at
blive i branchen i mange år, for han vil
gerne være leder. Med FUT Fagprøvepris
giver det ham et skub i den rigtige ret
ning, da han med det på sit CV kommer
til at være meget attraktiv for de forskel
lige arbejdsgivere i branchen.
”Jeg har fortsat planer om at læse videre,
men jeg er blevet så glad for mit arbejde,
at jeg ikke har tænkt at stoppe. Derfor er
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Dennis Rasmussen

Daniel A. Sørensen

planen, at jeg fortsætter hos XL-Byg Ceste
Træ og derigennem bygger videre på min
uddannelse i lederretningen. Jeg vil gerne
fortsætte op ad karrierestigen. Det kan
jeg gøre i XL-Byg Ceste Træ. Her sætter
man selv sine grænser, og hvis du vil opnå
noget, så skal man nok få lov. Din alder
er ingen begrænsning. Det handler om
din indstilling, vilje og evner til at kunne
håndtere de trin op ad stigen.”

Laurits Østergaard,
elev på Odder handelsfagskole
og trælastelev hos XL-Byg Ceste Træ
Læs mere på www.fut.dk om de unges
fagprøver, deres motivation for og tanker
om projektet. Her var et lille uddrag fra
Laurits, Dennis og Daniels opgaver.
I alt bliver der uddelt 6 fagprøvepriser
på årets generalforsamling, hvoraf 3 er
til trælasteleverne og 3 til byggemarked
seleverne. I år er det Lindab, som er vær
ter for generalforsamlingen og årsmøde
den 7. november. Tilmelding til årets
generalforsamling og årsmøde kan ske på
fut@fut.dk
Formålet med at uddele FUT Fagprøve
prisen er at inspirere og animere bran
chens elever til at yde en ekstra indsats
med udarbejdelsen af deres fagprøveop
gave for derigennem at øge de kvalifikati
oner, som eleven får under udarbejdelsen
af fagprøveopgaven til glæde for eleven
og branchen.

Laurits Østergaard

Nominerede til
FUT Fagprøvepris,
Trælast
Sundt liv, med godt indeklima, 2015


Moland Vinyl Kork+, 2015


Af Laurits Østergaard,
Indstillet af Odder Handelsfagskole
Af Lasse E. Andersen,
Indstillet af Odder Handelsfagskole

Tilbudsopfølgning i Optimera, 2015 Af Daniel Abilgaard Sørensen,


Indstillet af Mommark BCSYD

Til kamp mod støj, 2015

Af Dennis Rasmussen,
Indstillet af Mommark BCSYD

Byg-Selv Carporte, 2015

Af Kaspar Randlev



Nominerede til
FUT Fagprøvepris,
Byggemarked
Duka Villaventilation, 2015

Af Karina Drewsen,
Indstillet af Mommark BCSYD



Husk at tilmelde jer
FUT generalforsamling
og årsmøde på
fut@fut.dk
Dato: 
Sted: 



7. november 2015
Lindab a/s
Finnmarken 1, Jels
6630 Rødding

Det nye endegavlskoncept – I SILVAN byggemarked, 2015

Af Søren Abildgaard Larsen,
Indstillet af Mommark BCSYD

Bright LED, 2015

Bliv klogere på VVS – hvad må du selv lave, 2015

Af Christina Damgaard,
Indstillet af Odder Handelsfagskole

Få gadens grønneste plæne, 2015


Seneste tilmelding 23. oktober 2015

Af Thomas Kristensen,
Indstillet af Mommark BCSYD



Af Camilla Mathiesen,
Indstillet af Odder Handelsfagskole
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Side 1

Bliv medlem
Haraf
du FUT
også Erhvervsklub og støt branchens unge...
kastet din
kærlighed på
byggebranchen?
A/S Rold Skov Savværk
Mange medarbejdere i byggebranchen starter deres erhvervsmæssige
karriere her og kommer igen flere gange i løbet af karrieren for at
efteruddanne sig.

Her kunne
DIT
logo være..!

Business College Syd er smukt belligende i Mommark ved skov og
strand. I perioden 1920-1940 var det ØK´s kursusejendom, og charmerende detaljer vidner stadig om den tid.
Det giver en helt speciel atmosfære. Den kan ikke beskrives,
den skal opleves!
Vi tager naturligvis udgangspunkt i dit og din virksomheds behov,
når vi tilrettelægger kurserne, så det du lærer bliver direkte anvendeligt i virksomheden.

– PÅ DIN SIDE!

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

• Ledelse
• Space Management
• Økonomi

• Logistik
• Indretning
• Produkter

M o m m a r k ve j 3 7 4 · 6 4 7 0 Syd a l s · Te l . 7 3 4 2 5 5 2 5 · w w w. b c s yd. d k
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Danmarksvej 9
DK-9670 Løgstør
Tlf. 70 130 530 Fax 70 130 531

TIMPLY

PROJEKTAFD.:
Timber and Plywood Trading Company
Europavej
1
Kaj Lykkesvej 13 - 5600 Faaborg - Denmark
7280 Sdr.
T: +45Felding
6265 1009 F: +45 6265 1646
info@timply.dk www.timply.dk CVR: DK 3019 9308
Tlf. 70 130 430 Fax 70 130 431

Her kunne
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logo være..!

Her kunne
DIT
logo være..!

www.swedoor.dk

www.alufabrikken.dk

DK- 3400 Hillerød
t +45 4848 8200
f +45 4848 8264
sodra@sodra.dk
www.sodra.dk
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bakker op om FUT
Leverandør af
Peetz-serien:

Få mere information hos Martin
Høegsberg, tlf. 9320 4020
PLUS
Sundt indeklima med ludbehandlet loft

XTERIØR
PRECOLL
LARIX
CEDER
SIOO

Flot og færdigmalet træbeklædning
Miljøvenlig træimprægnering
Byg hvad du vil med sibirisk lærk
Byg eksklusivt og stilfuldt med ceder
Miljørigtig, lys træbeskyttelse

Vi leverer også:

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

Niels Ulrich Pedersen A/S

4848 8200
www.sodra.dk
www.hjalmarwennerth.dk

SodraTELE-okt09.indd 1

20/11/09 11.28
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www.thorlundskou.dk

Her kunne
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logo være..!

FORLAG · REKLAME · WEB

Her kunne
DIT
logo være..!

Thorup Tømmerhandel ApS
Thistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22
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Dolle Nordic fortsætter
klatreturen i Sverige
Dolle Nordic, der står bag Dolle loftstrapper, har netop indgået en storaftale med Sveriges største indkøbsorganisation på gør-det-selv-området,
Bio. Aftalen supplerer det eksisterende salg gennem de svenske Bauhausog Optimera-butikker, og dermed cementerer Dolle sin vækst i Sverige
Dolle Nordic, verden største producent
af loftstrapper, og Bio AB, den svenske
indkøbsorganisation bag gør-det-selv-kæ
derne Woody Bygghandel AB og Bygg
trygg AB, har netop indgået en aftale om
salg og markedsføring af Dolles produk
ter i kædernes 230 butikker i Sverige.
Det er blandt andet de patenterede lofts
trapper Dolle ClickFIX, der reducerer
varmetabet i loftslemmen med op til 70
procent, som har været med til at sikre
aftalen med Bio.
Bio AB er Sveriges største indkøbsor
ganisation inden for salg af byggevarer
med en omsætning på 13 mia. svenske
kroner til Woody Bygghandel og Bygg
tryggs svenske butikker. Dolles markeds
andel forventes at stige betragteligt i de
kommende år som følge af aftalen med
Bio.
- Bio AB har valgt at indgå en forelø
bigt 1-årig aftale med Dolle Nordic, fordi
de passer godt til vores i forvejen høje
krav om kvalitet og leveringsdygtighed
gennem hele værdikæden, siger indkøbs
chef Jens Johansson fra Bio AB.
Det er især loftstrappen fra Dolle, som
det svenske marked efterspørger, idet
Dolle ClickFIX sætter en ny standard for
den form for produkter i Sverige. Der
for forventer Dolle sig meget af den nye
svenske storaftale.
- Sverige har som bekendt et kolde
re klima end her i Danmark, og vi ser
derfor en øget efterspørgsel efter vores
topmodel Dolle ClickFIX, der effektivt
forhindrer varmetab. Det har været med
virkende til aftalen med Bio, som jeg er
sikker på, vil bidrage positivt til vores
salg både her og nu og på lang sigt, siger
administrerende direktør i Dolle Nordic
François Grimal, og fortsætter:
- Endnu engang kan vi konstatere, at
det er muligt at gøre alle fordomme

Om DOLLE

- Jeg er sikker på, at aftalen med Bio AB vil
bidrage positivt til vores salg både her og
nu og på lang sigt, siger François Grimal,
administrerende direktør i Dolle Nordic.

ne om nedgang i ”Udkantsdanmark” til
skamme. Vi har skabt en international
vækstvirksomhed så langt væk som i Frø
strup, og vores fokus på design, kvalitet
og pris sammen med en af verdens mest
moderne trappefabrikker har vist sig at
være en konkurrencedygtig kombination
på alle de markeder, hvor vi opererer.

Dolle A/S blev etableret i Frøstrup
i 1982 og har siden udviklet sig til
verdens største inden for udvikling, produktion og salg af lofttrapper. Desuden er virksomheden en
betydelig aktør inden for udvikling,
produktion og salg af trapper samt
gelændere.
Virksomheden producerer mere
end 300.000 trapper og lofttrapper om året og har i perioden 2012
– 2014 investeret mere end 45
mio. kr. i etableringen af verdens
mest moderne trappeproduktion.
Virksomheden investerer fortsat
kraftigt i såvel produktion som udvikling, idet 10 procent af virksomhedens medarbejdere beskæftiger
sig med innovation.
Læs mere på www.dolle.dk
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Stafetten
Denne gang er det Søren Kroer, trælastdirektør Johannes Fog
Helsinge og Kvistgård, der har stafetten

Målet med stafetten er at få nogle
sjove historier fra branchen, både
fra de gamle dage, men også fra
nutiden.
Den, der har stafetten, bidrager
med en sjov historie i FUT bladet.
Stafetten sendes så videre til en
anden i branchen, som bidrager
med en ny historie i næste blad –
og som så igen sender stafetten
videre til en anden i branchen.

En lokal tømrermester fortæller følgende
sjove historie:
”Jeg var i gang med en større reno
vering hos en ældre dame i Gilleleje –
projektet gik godt, så jeg valgte at byde
hende på en frokost i byen. På grund af
travlhed fik vi aldrig fundet en dato, men
renoveringsopgaven blev afsluttet, så alle
var glade… lige indtil regningen skulle
betales…
Jeg sendte hende som aftalt en faktura
på det aftalte beløb, men da indbetalin

gen kom, manglede der nogle få hund
rede kroner… Jeg valgte derfor at ringe
hende op, og beskeden var følgende:
”Kære tømrermester, du har jo lavet et
fint stykke arbejde, og det er jeg rigtig
glad for, men du lovede mig jo en fro
kost, som vi ikke nåede, og derfor har
jeg undersøgt, hvad frokosten havde
kostet dig og trukket beløbet fra på
regningen…”
Stafetten sendes videre til Peter
Roschmann fra Rindom.

Push-up lemme, 1 eller 2
lag gips

Uklassificerede
inspektionslemme i stål

Brandklassificerede
push-up lemme i stål

Brandklassificerede
push-up lemme

Uklassificerede inspekRunde inspektionslemme
Runde inspektionslemme
tionslemme i stål med
i gips med push-up lukke
i stål med bajonetlukke
push-up lukke eller cylinderlås
Alle produkter kan leveres på special mål, i andre farver og med andre lukkefunktioner

Gulvlemme dæksler, også
til opfyldning
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Plastmo baren var dekoreret med Plastmo Trapeztag og TwinLite Termotag. Baren var naturligvis også udstyret med tagrender.
(Foto: Claus Petersen, Ringsted Festival).

Plastmo gik all-in på
årets Ringsted Festival
Plastmo deltog fra
30. juli til 1. august
på årets Ringsted
Festival med en stor
Plastmo Bar midt på
festivalpladsen
Baren var hovedsagligt bemandet med
virksomhedens egne medarbejdere, der
alle havde en fest.
Selvom der primært blev solgt øl og an
dre drikkevarer i baren, kunne gæsterne
opleve produkterne fra Plastmo, mens de
ventede på, der blev skænket op. Baren
var nemlig dekoreret med Plastmo Tra
peztag og TwinLite Termotag. Baren var
naturligvis også udstyret med tagrender.

Plastmo deltog fra 30. juli til 1. august på årets Ringsted Festival med en stor Plastmo Bar, der
hovedsagligt var bemandet med virksomhedens egne medarbejdere, der alle havde en fest.
(Foto: Bo Gabrielsen, Ringsted Festival)

Under hele festivalen trak Plastmo
hver time en vinder af den populære øl
køler, som blev sendt på markedet i 2015
og allerede sikrer kolde øl og vand i man
ge haver i hele Norden. Den nye ølkøler
er inspireret af ét af kerneprodukterne
hos Plastmo: Et nedløbsrør til Plastmo
Tagrendesystemer.

- Vi har et tæt samarbejde med Ring
sted Festival, som har lokaler hos Plast
mo på Odinsvej i Ringsted. Det var der
for naturligt for os at gå ind i et endnu
tættere samarbejde. Festivalen er et godt
arrangement, som samler byen. Vi vil
gerne støtte den gode fest i Ringsted. Og

så er det ikke mindst en sjov oplevelse
for medarbejderne, siger adm. direktør
André Thomsen.
Ringsted Festival 2015 kunne lørdag
aften melde alt udsolgt med 13.000 solg
te billetter.
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Trælastunderviser vender
tilbage til Handelsfagskolen
Jens Mørcholdt
vender efter en kort
afstikker tilbage som
underviser på Handelsfagskolen i Odder
I afdelingen ’Byg, Bolig & Design’ skal
han fremover varetage undervisningen
af handelsassistenter inden for hhv. træ
lasthandel og værktøj/værktøjsmaskiner
samt logistikassistenter.
52-årige Jens Mørcholdt har været
ansat som Handelsfaglærer på Handels
fagskolen i perioden 1994-2013. Her
underviste han handelsassistenter med
profil i trælasthandel og salgsassistenter
med profil i forbrugerelektronik/hårde
hvidevarer.
Oprindeligt er Jens Mørcholdt uddan
net salgsassistent ved Kvickly i Odder,
hvorefter han i en årrække arbejdede
som afdelingschef og butikschef i detail
handlen. Jens Mørcholdt har derudover
netop afsluttet HD 1. del og påbegynder
nu HD 2. del inden for afsætning.

Bliv medlem af FUT...

Scan QR-koden eller læs mere på FUT.dk
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Til München med V. M

En hyggelig frokost på Ho

fbräuhaus, en meget forn

uftig størrelse øl blev ser

veret.

Onsdag den 2. september mødtes 18 forventningsfulde futter i Kastrup Lufthavn. Planen var
klar, vi skulle en tur til München. FUT havde
allieret sig med V. Meyer, som havde sammensat et super program til os
Trods en del forsinkelse pga. et defekt
hjul på flyveren ankom vi til München og
blev herefter transporteret i bus til vores
hotel. Her nød vi en typisk tysk morgen
mad som bl.a. bestod af saltkringler og
pølser.
Ved middagstid var det atter afgang i
bus mod teglværket Creaton i Wertin
gen. Creaton er Tysklands største pro
ducent af tegltagsten og har en produk
tionskapacitet på 400 millioner tagsten.
Teglværket i Wertingen, som vi besøgte,
har en produktionskapacitet på 18 milli
oner tagsten. Wertingen står for bl.a. pro
duktionen af Melodie og Harmonie, som
vi kender her i Danmark.
Vi startede med at få en rundvisning
i produktionen, hvor vi så teglstenens
rejse fra en bunke ler til et færdigt kvali

tetsprodukt. Vi fik også set de forme, der
bruges til stenene. Disse koster 40.000
euro og holder i ca. 20 år.
Efter rundvisningen mødtes vi i mø
delokalet, hvor den stod på frokost samt
en præsentation af Creatons historie. Ca.
kl. 16 drog vi tilbage mod München og
vores hotel, hvor der var tid til lidt hyg
geligt samvær.
Onsdag aften stod på socialt samvær
på Paulaner Bräuhaus, hvor vi spiste og
hyggede os. En rigtig god aften hvor vi
havde mulighed for at lære hinanden
bedre at kende.
Efter morgenmaden torsdag tog vi ud
til bilmastodonten BMWs hovedsæde.
Her så vi bl.a. deres enorme showroom
BMW Welt, samt vi var på deres muse

um, hvor det var utroligt spændende at
se udviklingen inden for biler og motor
cykler igennem årenes løb.
Efter museumsbesøget drog vi mod
centrum af München, hvor vi skulle spi
se frokost på det historiske Hofbräuhaus.
Hofbraühaus er et af verdens største
værtshuse og er især kendt for dets hi
storie samt dets øl og mad. Helt klart en
oplevelse værd hvis man befinder sig i
München. Ovenpå en rigtig god frokost
tog vi mod lufthavnen.
Ca. kl. 19 var vi atter på dansk grund,
hvor det umiddelbart efter var farvel og
tak.
Der skal fra FUT lyde en kæmpe tak
til Jesper og Tony fra V. Meyer samt
Creatons salgs- og exportmanager Her
mann Berger, som alle deltog på turen.
De havde i samarbejde arrangeret en
rigtig spændende tur, som både havde
det faglige samt sociale på programmet.
Derudover vil vi også gerne takke de 18
Futter som valgte at deltage på denne tur.
Tak til alle for en rigtig god tur!
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eyer

eet, hvor gamle

mus
ndtur på BMW
En spændene ru frem.
st
vi
modeller blev

”Først og fremmest tak til FUT for at
få lov til at være medvært på turen.
Jeg synes, det var en god tur, da der
var folk fra hele Danmark og i alle
aldre. Det giver et godt netværk for
alle at tale på tværs af forretninger og
landsdele.
Vi var glade og stolte over at vise
fabrikken frem og jeg bemærkede
mange spørgsmål fra deltagerne til
Hermann og undertegnede. Altid
dejligt med respons.
Turen var faglig, social og krydret med
kultur i form af BMW og Hoffbrauhaus
– sådan kan vi godt lide det. Vi vil
være åben over for lignende type tur
om nogle år sammen med FUT.”

Jesper Kjellberg,
salgschef hos V. Meyer

og nye
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Øget sikkerhedskrav
til håndværkerne
Håndværkere går i certificeret sikkerhedstøj i fremtiden, spår Mascot,
der oplever en klar tendens især på det nordiske marked. Derfor udvides
sortimentet af sikkerhedsbeklædning betydeligt hos Mascot

- I de senere år har vi hos Mascot ob
serveret en tydelig trend fra især de
nordiske markeder. Sikkerhedskravene
til blandt andet håndværkerne er steget
markant, både kravene fra arbejdsgiverne
og fra de store byggeentreprenører. Der
for bliver det i stigende grad nødvendigt
for håndværkerne at bruge certificereret
sikkerhedstøj. Det gælder især, når arbej
det foregår tæt på trafikken eller på store
byggepladser, hvor det at blive set på alle
tidspunkter at døgnet er afgørende for
den enkeltes sikkerhed, siger adm. direk
tør i Mascot, Michael Grosbøl.

Ny generation af sikkerhedstøj

Mascot lancerer dette efterår to helt nye
serier med sikkerhedsbeklædning, der er
dokumenteret sikre og synlige med EN
ISO 20471. Produkterne i de nye serier,
Mascot Safe supreme og Mascot Safe
light, er designet til håndværkere som
forlanger alt af deres arbejdstøj. Produk
terne er spækket med gennemtestede
detaljer, en sublim pasform og høj slid
styrke.
- Håndværkere, der er vant til arbejds
tøj af høj kvalitet, forventer samme kva
litet af deres sikkerhedstøj. Men sikker

hedstøjet har tidligere ikke kunnet leve
op til håndværkernes krav til god bevæ
gelsesfrihed, høj slidstyrke og uvurder
lige funktioner til en travl hverdag. Det
har vi nu lavet om på, fortæller produkt
udviklingschef hos Mascot.
Produkterne fås i flere tofarvede kom
binationer med grundfarver i enten
fluorescerende gul, orange eller rød og
med kontrastfarver i forskellige mørke
farver, hvor produktet er mest udsat for
snavs. De nye farvekombinationer er af
stemt med resten af sortimentet, så der
er masser af matchende kombinations
muligheder for håndværkerne blandt
Mascot’s 600 forskellige produkter.

Nyt bogstavsystem

Når der er brug for den højeste sikker
hedsklasse i EN ISO 20471, er der to
muligheder. Vælg enten et produkt, der
alene har klasse 3 eller vælg to produk
ter, der er certificeret sammen til klasse
3. Mascot har fået godkendt et helt unikt
og enkelt bogstavsystem, der gør de for
skellige klasser nemme at overskue og
kombinere til klasse 3-beklædning. Sy
stemet er godkendt af certificeringsinsti
tuttet og gør, at usikkerheder elimineres,

så medarbejderne altid har den korrekte
sikkerhedsklasse.

Største sortiment nogensinde

Mascot lancerer i år flere produktnyhe
der end nogensinde før! Ud over de to
nævnte serier kommer endnu en ny serie
samt en masse spændende produktny
heder i eksisterende serier. Blandt andet
nogle innovative overdele i Mascot Hard
wear, som er skabt til at kunne kombine
res med sikkerhedsserierne. I alt lancerer
Mascot 73 produktnyheder. Blandt andet
11 nye par arbejdsbukser, 5 nye overalls
og 4 nye fleecejakker.

CSR-certificeret arbejdstøj

Mascot er også arbejdstøj med god sam
vittighed. Produkterne er fremstillet på
Mascots egne fabrikker i Vietnam, som
har SA 8000 certificering. SA 8000 er
den mest anerkendte internationale
norm for social ansvarlighed. Når en le
verandør har denne certificering, kan for
brugeren være sikker på, at produkterne
er fremstillet under gode og trygge med
arbejderforhold.
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Nyt medlem i Erhvervsklubben:

Vi har hos Loft & Lys ApS valgt at takke ja til at blive Erhvervsklub-medlem,
fordi vi mener, at det er vigtigt at støtte fremtidens tømmerhandlere.
Idet Loft & Lys er et forholdsvis ungt
firma, synes vi, at FUT byder på en
god mulighed for at møde fremtidens
samarbejdspartnere, og at vi gennem
et erhvervsklub medlemskab og annoncering får mulighed for at fortælle
om og vise vores produkter, og hvad vi
gerne vil stå for.

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.

Hos os er en aftale en aftale, og kvalitet er noget vi står inde for.

Ring
4580 7877

Se nærmere på www.loftlys.dk.

og tal med Marianne
– så bliver det ønskede
omgående tilsendt!

Sæt FUT i din karriere...
Kombiner networking, uddannelse og sjov.
Meld dig ind i branchens bedste mødested:

www.FUT.dk
Husk at elever får gratis medlemskab i hele elevperioden!
OBS! Det er en forudsætning for kontingentfritagelsen, at FUT-sekretariatet modtager en kopi af uddannelsesaftale!

Skat på razzia i trælast
branchen

Ny task force i Skat

Siden april 2015, hvor Skat oprettede
sin nye task force ”sorte penge”, har 16
trælaster og byggemarkeder haft besøg af
den nye enhed. Formålet med enheden er
at gennemføre razziaer mod handelsvirk
somheder i kampen mod sort arbejde.
”Det er vores klare opfattelse, at der
tjenes mange sorte penge i danske han
delsvirksomheder”, skrev Skat i en pres
semeddelelse i marts 2015 og bebudede
en øget indsats på området. I april gik
task force så i aktion for første gang, og
siden er det blevet til 72 razziaer i dan
ske handelsvirksomheder. Resultaterne
er til at få øje på, lyder det fra Skat, der i
kølvandet af razziaerne har udsendt op
krævninger for 31 mio. inklusiv bødeop
krævninger.
- Specielt trælastbranchen har vist sig at
være interessant, da vi ofte finder kontan
te beløb fra håndværksvirksomheder, som
de ikke kan redegøre for. Afledt af razzia
er i trælaster og byggemarkeder fanger vi
også ofte skattesnydere fra håndværksfa
gene, siger en talskvinde for Skat.
- Task force ”sorte penge” er egentligt
kun sat i verden for at kontrollere han
delsvirksomheder, men når vi åbenlyst
løber ind i andre skattesnydere fra hånd
værksfagene, er det selvfølgelig en ekstra
appelsin i turbanen for os, fortsætter hun.

En trælast i brandpunktet

En af dem, som har haft besøg af Skat, er
Poul Høng, som ejer Snostrup Tømmer
handel. Poul er på ingen måde begejstret
for Skats nye metoder, som han sammen
ligner med Castros tyveri af private ejen
domme på Cuba i 1958.
- De kommer sgu rendende i tide og
utide og stikker deres store grådige næse
i alt, hvad vi laver, blot for efterfølgende
at rage til sig efter for godt befindende,
siger Poul.
- Ja de få kunder vi har tilbage her i
udkantsdanmark, skræmmer de sgu væk,
fortsætter Poul, som er overbevist om, at
det er et politisk komplot.
- Vores konkurrenter får endda hjælp af
skattemyndighederne til at etablere sig i
skattely lande under påskuddet af, at de
skaber arbejdspladser. Gu’ skaber de da ej

arbejdspladser, siger Poul, som mener, at
kapitalkæderne flytter arbejdspladser til
byerne til glæde for politikkerne, som øn
sker vækst, hvor de store vælgermasser er.
Til gengæld får kapitalkæderne politisk
opbakning til brug af skattelylande. Men
der skal mere til at slå Poul ud end Skats
store grønthøster. Som de siger i Sno
strup, ”De kan sgu bare tage, hvad de vil
have. Vi laver da bare nogle nye penge”.
FUT har været i kontakt med fle
re af Snostrup Tømmerhandels hånd
værkskunder, som ikke ønsker at stå frem
med navn. Vi mødte dem på den lokale
kro, hvor en stor del af byens handel tilsy
neladende foregår i lukkede mødelokaler
for at undgå Skats søgelys.

Forklædt som busk

Nye forbrugsmønstre er også kommet
Skat for øre. - Vi er helt klar over, at de
lyssky forretninger ikke er så åbenlyse, ef
ter vi har fattet interesse for dem, fortæl
ler Skats talskvinde.
Inden task force ”sorte penge” i foråret
satte fokus på Sønderjylland, er der ek
sempler på en håndværksvirksomhed,
hvis telefonsvarer lød ”Du har ringet til
XX tømrer- og snedker. Vi er ude og lave
sorte penge, så ring senere” samt virksom
heder, som på deres hjemmeside tilbød
økologisk arbejdskraft, som det hedder
i disse kredse. Skat har derfor optrappet
krigen mod skattesnyderne, og sidste til
tag er købet af kunstige buske, hvor Skats
medarbejdere kan gemme sig i.
- Vi har fået bevilliget ekstra 4 mio. kro
ner af ministeren til indkøb af de særlige
spionbuske, fortsætter Skats talskvinde.
- Med disse buske kan vi komme helt
tæt på skattesnyderne og dokumente
re snyderne med både billede og lyd. Vi
forestiller os, at vi kan plante vores med
arbejdere i en spionbusk på strategisk rig
tige steder om natten, hvor de så gennem
dagen kan dokumentere forholdene. Det
bliver svært at være skattesnyder i han
dels- og håndværksvirksomheder i frem
tiden, fastslår Skats talskvinde.
Cand. Pind
S. Kat

Afsender: FUT c/o Danske Byggecentre · Egebækgård · Egebækvej 98 · 2850 Nærum · Abn.tlf. 4580 7877

Skat har den seneste tid gennemført en række
razziaer hos danske trælaster og byggemarkeder. Målet er at ramme skattesnydere og
afsløre sort arbejde i håndværksfagene

