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Velkommen til foråret! Det 
var længe ventet efter en lang 
kold snefyldt vinter. Optimis-
men har fået spire i bygge-
branchen. Håbet og udsigten 
til et travlt forår og sommer 
har skabt en forventningens 
glæde. Håndværkerne kan nu 
endelig komme i jorden og få 
gang i mange udskudte byg-
gerier, der har ligget i dvale i 

vinterens løb. Private forbrugere går i gang med mange store og 
små opgaver i hus, have og sommerhus. 

Vi har valgt en utraditionel måde at afholde FUT generalfor-
samling i år. Da FUT i år har 60 års jubilæum, har vi valgt at 
slå disse to store begivenheder sammen. Traditionen tro ple-
jer FUT generalforsamling at blive afholdt den første lørdag i 
november, men i år bliver det den første fredag i november i 
stedet. Værten ved årets generalforsamling er som før nævnt 
Aalborg Portland. Sæt allerede X i kalenderen til en forrygende 

branchedag, fredag den 4. november 2011 i Aalborg. Program 
og yderligere information kommer i blad 3.

Rent arrangementsmæssigt kan vi i FUT præsentere et forår og 
en sommer med spændende arrangementer rundt om i Dan-
mark, så uanset hvor du bor i Danmark, er der rig mulighed for 
at deltage i et eller fl ere af disse spændende arrangementer, der 
spænder lige fra de rent sociale til de mere faglige orienterede.

Her til slut vil jeg gerne ønske FUTs medlemmer en god som-
mer med masse af sol og varme. Det er tiltrængt efter al den 
sne og frost. Vi glæder os til at byde dig velkommen på vores 
arrangementer rundt om i landet - vel mødt!

 Med venlig hilsen

 Michael B. Jakobsen
 Formand 
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3Tema Certifi cering / mærkning

Af Tinne Buchholz Hansen

Virksomheden Tiset Hegn og Flagstæn-
ger a/s har en stor produktion af rundtræ, 
der benyttes til en bred vifte af formål, 
eksempelvis legepladser, hvor man la-
ver gynger og andre legeredskaber ud af 
lærketræet. I løbet af de sidste par år har 
virksomheden fået en del forespørgsler 
fra blandt andet kommuner, der går på, 
om træet til f.eks. en park eller en lege-
plads er FSC-mærket. FSC-mærkningen 
er en international mærkningsordning til 
træ og papir, der garanterer for bæredyg-
tighed. Efterlysningen fra kommunerne 
fi k Holger Hübschmann, der er direktør i 
Tiset Hegn og Flagstænger a/s, til at tage 
en beslutning om at søge FSC-mærk-
ning. 

- Vi har kunnet mærke interessen både 
fra tømmerhandlerne, men også fra de 
kommuner, som vi leverer til, og så ville 
vi gerne være på forkant med udviklin-
gen. Når det nye bygningsreglement 

En FSC-mærkning 
fra A til Z

Den sønderjyske virksomhed Tiset Hegn og 
Flagstænger kan nu sælge træ med god 
samvittighed, da de er blevet FSC-mærkede

kommer i 2015, er det en god idé at blive 
certifi ceret, så hvorfor ikke bare komme 
i gang nu? Oveni er vi glade for, at vi nu 
kan sige med 100 procents sikkerhed, 
hvor vores træ kommer fra, fortæller di-
rektøren.

Blev guidet igennem
Da beslutningen om, at virksomhedens 
lærketræ skulle certifi ceres, var taget, var 
det første skridt at kontakte virksomhe-
den Netcom, der er kontrolinstansen, 
når det kommer til FSC. Her fi k Holger 
Hübschmann oplyst, hvilke krav han 
skulle opfylde for at komme i betragt-
ning til en godkendelse. Herefter fi k virk-
somheden en bygningskyndig vejleder på 
besøg.

- Han guidede os igennem, så det blev 
mere overskueligt, hvilke krav vi skulle 
opfylde, og det var rart. Det kan godt 
virke lidt overvældende med alle de ting, 
der skal være styr på, men at have en vej-

leder på besøg gav et overblik, siger Hol-
ger Hübschmann.

Og et overblik var der brug for, for 
der er ganske rigtigt en del ting, der skal 
være i orden, før en FSC-mærkning kan 
gå igennem. Man skal f.eks. opgive, hvor 
meget færdigtræ der kommer ud af en 
kubikmeter råtræ, så det kan kontrol-
leres, præcis hvor meget af træet man 
anvender. Og så er det meget vigtigt, at 
man holder træet skarpt adskilt fra ikke-
FSC-mærket træ, ligesom man skal holde 
regnskaberne fra ikke-FSC-mærket og 
FSC-mærket træ skarpt adskilt. 

- Det er også vigtigt, at alle i virksom-
heden er klar over reglerne, og f.eks. slå 
fast, at de to typer træ under ingen om-
stændigheder må blandes. Netcom skal 
kunne komme og spørge hvilken som 
helst medarbejder om reglerne for hånd-
tering af FSC-træ, og så skal vedkom-
mende kunne svare på det. Det har ikke 
været det store problem at formidle vi-
dere hos os, da vi er en lille virksomhed, 
men er man et større fi rma, er det vigtigt 
at være opmærksom på, at hver og én af 
de ansatte skal sættes ind i reglerne, for-
klarer Holger Hübschmann. 

Tømmerhandlerne vil 
med på vognen
Det tog Holger Hübschmann cirka tre 
måneder at blive certifi ceret, og han er 
godt tilfreds med grundigheden i Net-
com.

- Det er bedre, at tingene tager lidt 
mere tid end, at de ikke bliver gjort or-
dentligt. I starten fi k vi f.eks. besked om 
at lave en handlingsplan for, hvordan vi 
skulle introducere mærkningen for vores 
medarbejdere og inkorporere det FSC-
mærkede træ i bogholderiet, og det var 
altså en ’ommer’. Vi havde simpelthen 
skrevet en hel roman med alt for omfat-
tende beskrivelser, så den fi k vi besked på 
at lave om, og det var nok en god idé, 
siger Holger Hübschmann.

Han og virksomheden fi k det person-
lige FSC-nummer i marts 2010, og alt 
lærketræet kan nu spores tilbage til lige 
nøjagtig den skov, det er fældet i – også 

Fortsættes næste side
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Af Tinne Buchholz Hansen

CE-mærket. FSC-mærket. Svanemær-
ket. Indeklimamærket. Man støder på 
rigtig mange mærker, når man arbejder 
i en trælast, og det kan virke som lidt 
af en jungle, hvad de forskellige står for 
– og også hvorvidt mærkningerne er lov-
pligtige eller frivillige at benytte.

Heldigvis er der hjælp at hente, hvis 
man er faret vild i junglen af mærknin-
ger. Erhvervs- og Byggestyrelsen har 
lavet en overskuelig oversigt på deres 
hjemmeside, hvor man kan blive kloge-
re på, hvad de enkelte mærkninger står 
for, hvilke der er frivillige at benytte, og 
hvilke der er lovpligtige. Er der stadig 
spørgsmål, der melder sig, når man har 
studeret de enkelte ordninger, er det en 
mulighed at tage kontakt til Teknolo-
gisk Institut. Her sidder en lang række 
eksperter på forskellige felter inden for 
byggeri klar til at svare på specifi kke 
spørgsmål. En af dem er Peder Fynholm, 
der er civilingeniør og har ekspertise i 
træ og trækonstruktioner, dets egen-
skaber og muligheder. Han fortæller, at 
folk henvender sig til instituttet med 
spørgsmål om alt fra beton over teglsten 
til terrassebrædder, når det handler om 
mærkninger. 

- Det er ikke hr. og fru Jensen, der rin-
ger ind til os i denne forbindelse. Det er 
oftest forhandlere, der har nogle tekni-
ske spørgsmål til, hvorvidt et givet pro-
dukt overholder gældende lovgivning 
på området eller ej. Det kan være svært 
for en trælasthandler at gennemskue de 
certifi kater og papirer, som eksempelvis 
følger med et CE-mærket produkt fra 
især udlandet; der er ganske vist en fæl-
les skabelon for dem, men der er mange 

måder at formidle den på, siger Peder 
Fynholm.

Forskel på dokumentation
Civilingeniøren understreger, at selvom 
brancheordningerne har gjort deres for at 
ensrette tingene og formidle viden til de 
forskellige led i branchen, er der stadig 
tale om, at der kan være uensartethed i 
mærkningerne:

- Et trægulv kan f.eks. komme langvejs 
fra Kina, Brasilien eller Afrika, og der kan 
sagtens være forskel på tolkningen af, 
hvordan man dokumenterer CE-mærk-
ningen i forhold til de standarder, som 
gælder i hele Europa, siger han.

En række produkter skal nemlig CE-
mærkes, før de må markedsføres, sælges 
og anvendes i EU-landene. 

Det drejer sig bl.a. om alle byggevarer, 
der er omfattet af en harmoniseret stan-

Find vej i junglen  
Der fi ndes et utal af 
mærkningsordninger 
inden for byggeri, 
men der er faktisk 
hjælp at hente, hvis 
man gerne vil danne 
sig et overblik over de 
forskellige mærker, 
hvad de står for, og 
hvordan de dokumen-
teres

når det gælder de skove i Ungarn, som 
virksomheden får akacietræ fra. Det, for-
venter Holger Hübschmann, bliver en 
force for Tiset Hegn og Flagstænger a/s 
i fremtiden. 

- Der er fl ere og fl ere tømmerhandler, 
der bliver FSC-certifi ceret, f.eks. har Stark 
en målsætning om, at alt træ, som kæden 
sælger, skal have mærket inden 2013. Så 
hvis vi vil være med, er det om at komme 
med på den bæredygtige vogn. Samtidig 
er det da også rart for ens egen samvit-
tighed, at man kan spore træet tilbage til 
dets oprindelse, og ved, at det netop er 
bæredygtigt, siger Holger Hübschmann. 

Han har ikke mærket den store frem-
gang i salget endnu, efter virksomheden 
fi k mærkningen, men er optimistisk, når 
det kommer til fremtiden. 

- Det giver et mere professionelt image 
til os som virksomhed, og i fremtiden vil 
folk holde sig til FSC-certifi ceret træ. 
Lige nu stejler nogle stadig over, at det 
er en anelse dyrere end ikke-mærket træ, 
men vi kan fornemme, at det kun er et 
spørgsmål om tid, før fl ere folk ændrer 
holdning og prioriterer bæredygtighed, 
siger Holger Hübschmann.

Fakta om FSC:
FSC er en international non-
profi t mærkningsordning til 
træ og papir. FSC hverken pro-
ducerer eller sælger varer.
Kort beskrevet er FSC-mærket 
en garanti for træ og papir, man 
kan købe med god samvittighed. 
I en FSC-skov bliver der ikke fæl-
det mere træ, end skoven kan nå 
at reproducere. Samtidig er FSC 
en garanti for, at dyr og planteliv 
bliver beskyttet, og at de menne-
sker, der arbejder i skoven, er sik-
ret uddannelse, sikkerhedsudstyr 
og ordentlig løn.
   I Danmark er der mere end 200 
FSC-certifi cerede virksomheder, 
og der kommer hele tiden fl ere 
virksomheder til.

Fortsat fra forrige side
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dard. CE-mærkningen kan opfattes som 
en ’tillidsaftale’ mellem myndigheder og 
erhvervsliv. Mærket angiver, at byggeva-
rens egenskaber er deklareret på en ens-
artet måde, så den frit kan omsættes på 
det fælles europæiske marked uden nye 
krav om national prøvning og godken-
delse, men det er vigtigt at understrege, 
at det imidlertid ikke kan betragtes som 
et kvalitetsmærke. Selv om en byggevare 
er CE-mærket, kan der nemlig godt ek-
sistere nationale byggebestemmelser, der 
bevirker, at byggevaren eksempelvis kun 
kan anvendes i begrænset udstrækning i 
et land. 

Fordi der er så mange måder, CE-mær-
kede produkters følgedokumentation er 
udarbejdet på, mener Peder Fynholm, at 
det vil være en rigtig god idé, hvis træla-
sterne oprettede en fælles database, hvor 
man kunne dele informationer om god-
kendte leverandører. 

- Det vil være en rigtig oplagt chance 
for at hjælpe hinanden i branchen, men 
der kan selvfølgelig godt være grunde 
til, at man ikke ønsker at dele sine dy-
rebart indhentede oplysninger med sine 
konkurrenter, men gerne vil holde sine 
gode leverandører for sig selv. Omvendt 
kunne man spare meget tid på at kon-
trollere sine leverandører, siger Peder 
Fynholm. 

Bæredygtighed er sexet
Hos Teknologisk Institut får man spørgs-
mål om alle typer af mærkninger, men 
der er en tendens til, at der er størst in-
teresse for de mærkninger, der signalerer 
bæredygtighed.

- Bæredygtighed er et ’hot issue’ i 
øjeblikket, og der er fokus på den sig-
nalværdi, det giver at kunne vise f.eks. 
et FSC-mærke eller et Svanemærke, der 
viser, at man bidrager positivt til miljø-

af mærker

et og tager et socialt ansvar. Det er lidt 
mere sexet end de tørre lovkrav, der fi n-
des i bygningsreglementerne, som også 
fører til mærkning. Slutbrugeren er ikke 
interesseret i at kunne fremvise, at man 
overholder en kedelig EU-regel, men 
derimod appellerer det meget til folk, 
når de kan fremvise et mærke på deres 
nye havemøbler, der viser, at de går ind 
for bæredygtighed, lyder det fra Peder 
Fynholm, der også gør opmærksom på, at 
krav til bæredygtighed så småt bevæger 
sig ind i lovgivningen og de produktstan-
darder, som fi ndes.

Læg mærke til mærket
Her er en oversigt over nogle af de mest 
brugte mærkninger inden for byggeri. Se 
en udførlig liste på www.ebst.dk.

Fortsættes næste side

De forskellige mærker garanterer alle for 
noget specifikt. FSC-mærket garanterer 
f.eks. for, at de skovarbejdere, der 
har fældet træet, har haft ordentlige 
arbejdsforhold.



6 Certifi cering / mærkningTema

CE-mærket: 

Signalerer, at et produkt er fremstillet og 
kontrolleret i overensstemmelse med en 
harmoniseret standard eller en europæisk 
teknisk godkendelse. Det drejer sig bl.a. 
om bestemmelse af byggevarers egenska-
ber fastlagt ved beregning eller prøvning. 
Dette sker på følgende områder: meka-
nisk modstandsdygtighed og stabilitet, 
brandsikring, sundhed og miljø, sikker-
hed, støj og energi.

Det er et lovkrav at forsyne byggevarer 
med CE-mærket, hvis de er omfattet af 
en harmoniseret standard. En række pro-
dukter skal CE-mærkes, før de må sælges 
i EU-landene. Herudover kan en række 
byggevarer, der har en europæisk teknisk 
godkendelse (ETA), CE-mærkes.

Fortsat fra forrige side

FSC-mærket:

Er frivilligt at anvende. Mærket giver en 
garanti for, at dyr og planteliv i de skove, 
hvor træet bliver fældet, bliver beskyttet, 
og at de mennesker, der arbejder i sko-
ven, er sikret uddannelse, sikkerhedsud-
styr og anstændig løn. 

PEFC certificering:

Er også et frivilligt mærke, der henvender 
sig til skovejere, der ønsker at kunne do-
kumentere en bæredygtig drift af skoven 
og til virksomheder, der ønsker at støtte 
en bæredygtig skovdrift og samtidig vil 
dokumentere, at der er styr på sporbar-
heden af de træprodukter, de anvender i 
deres produktion.

PEFC er verdens førende skovcertifi ce-
ringssystem.

Dansk Indeklima Mærkning 
(DIM):

Er en frivillig mærkningsordning for byg-
gevarer og produkters påvirkning af in-
deklimaet. Indeklimamærket er fælles 
for Norge og Danmark. Hensigten med 
mærkningen er at forbedre indeklimaet i 
bygninger ved dels at give producenterne 
et redskab til at udvikle mere indeklima-
rigtige produkter, dels at give forbruger-
ne et redskab til at udvælge produkter, 
der er mere indeklimarigtige.

Dansk Vindues Certificering 
(DVC): 

Er en frivillig ordning for vinduesprodu-
center. Hvis en vinduesproducent rekla-
merer med at være tilknyttet DVC, bli-
ver virksomheden besøgt af konsulenter, 
der tjekker vinduernes kvalitet og siger 
god for den. 

Miljømærkerne 
Svanen og Blomsten:

Svanen og Blomsten er henholdsvis det 
nordiske og det europæiske miljømærke. 
Hvis man vælger produkter, der er mær-
ket med Blomsten eller Svanen, har man 
en garanti for, at produktet er blandt de 
mindst miljøbelastende af sin slags, at 
kvalitet og funktion er mindst lige så god 
som andre produkters, og at byggevaren 
ikke indeholder sundhedsskadelige stof-
fer.



?????? ??
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 materi-
ale klar på vores sekretariat.

Ring 
4580 7877 

og tal med Marianne 
– så bliver det ønskede 

omgående tilsendt!

7

NY EDI service 
- spar tid på administration!

EDI (Elektronisk Data Information) giver mulighed 
for at modtage og sende ordrer og fakturaer 
elektronisk og dermed reducere de administrative 
omkostninger betydeligt.

• Alle TUNs medlemsforretninger kan gratis 
tilmelde sig EDI på www.tun.dk/Brancheinfo/EDI 
i ByggeBasen; vælg ‘Forhandlertilmelding’.

• Alle leverandører i ByggeBasen kan gratis bruge 
EDI ved tilmelding på www.tun.dk/Brancheinfo/EDI 
i ByggeBasen; vælg ‘Leverandørtilmelding’.
Der opkræves kun en tilslutningsafgift.

Få yderligere information hos TUN på tlf. 45 80 78 77 eller tun@tun.dk

ByggeBasen tilbyder EDI
-til tømmerhandelen og leverandøren!

FUTs sekretariat holder sommerferielukket i uge 29 og 30.

Nyt fra FUT Sekretariatet

Sæt FUT i din karriere. 
Kombiner networking, uddannelse og sjov. 

Meld dig ind i branchens bedste mødested: 
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Europa          tur 2011
Vi har længe, i FUTs besty-
relse talt om, at det kunne 
være spændende at lave en 
mindre tur rundt i Europa. 

Vi laver jo hver andet år vores 
store eksotiske tur, men syntes 
at der manglede noget, så der-
for har vi taget dette initiativ. 

Vi håber på, at en masse af 
jer har lyst til at tage med 
og besøge nogle af de leve-
randører, som vi kender fra 
vores dagligdag. 

Men det hele skal ikke kun 
være virksomhedsbesøg. Så vi 
kan da fortælle, at vi skal til 
Nürburgring og se den. Der får 
vi den helt store rundvisning, 

og måske et “løb” at kigge 
på. Og turen slutter i 
München for at besøge/
deltage i den berømte 
ølfest. 

Vi håber på at få nogle 
spændende dage sam-
men med jer. Det er altid 
spændende at lære nye 
mennesker at kende, og se 
hvordan mange af de leve-
randører, vi kender, fabrike-
rer deres produkter. 

Det endelige program, som 
fortæller hvilke leverandører 
det er, vi skal besøge, vil vi 
have færdigt om nogle dage, 
og så vil det ligge på vores 
hjemmeside og på Facebook. 

Europatur den 19.-25. september 2011 Pris pr. person kr. 4.995 

Tillæg: 
Enkeltværelse i 6 nætter: kr. 2.400 pr. pers. 
3 x aftensmad på hotellerne kr. 82 pr. pers. 

Prisen inkluderer: 
Buskørsel 7 dage, 25 % dansk moms, 19 % tysk 
moms, 6 x overnatning i delt dobbeltværelse med 
morgenmad, opstarts- og afl æssechauffør, gebyr til 
Danmarks Rejsegarantifond, gebyr for udvidet an-
svarsforsikring.

Max deltagere:  25 personer
Tilmelding:  senest 17. maj 2011 

Kontaktpersoner for turen:
Michael B. Jakobsen:  mja@fut.dk · 2496 3435

Annette Maktabi:  ama@fut.dk · 4181 2500

Nadja Hübshmann:  nhu@fut.dk · 2273 6647

Det fulde program lægges på www.fut.dk snarest..!
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TILMELDINGSKUPON
Med FUT til Europa i september 2011
(Udfyldes med blokbogstaver)

Fulde navn (som det fremgår af pas):

Pasnr.:    Udløbsdato:   FUT-medlemsnr.: (se evt. bag på bladet)

Privatadresse:

Privat tlf.:   Mobil tlf.:   Privat email:

Firmanavn:

Firmaadresse:

Firmatlf.:    Direkte tlf.:   Firma email:

Evt. ledsagernavn (som det fremgår af pas):

Ledsagers pasnr.:   Udløbsdato:

Jeg/vi ønsker at deltage i FUTs grupperejse til Europa i perioden 19.-25. september 2011
i henhold til rejsebeskrivelsen på modstående side. Pris DKK 4.995 per person.  

® Jeg ønsker enkeltværelse på hele turen (6 overnatninger) mod tillæg DKK 2.400

®  Jeg er ryger  ®  Jeg er ikke-ryger  ®  Jeg er dansk statsborger

Jeg ønsker, at rejsen faktureres til: ®  Ovenstående firmaadresse ®  Min privatadresse

®  Betales med vedlagte check udstedt til FUT
®  Overføres til Nordea, konto 2237 1519 394 665 (anfør afsender)

®  Jeg accepterer eventuelle nødvendige ændringer af detaljer i rejseprogrammet

Evt. bemærkninger:  __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Dato:   Underskrift:

Hele denne side (gerne i kopi) sendes snarest og senest 17. maj 2011 i lukket kuvert til:

FUT c/o Trælasthandlerunionen · Egebækgård, Egebækvej 98 · 2850 Nærum

OBS: Tilmeldingsfrist 17. maj 2011
Max. 25 deltagere



FUT ErhvervsklubFUT Erhvervsklub
Bliv medlem af FUT Erhvervsklub og støt branchens unge...

A/S Rold Skov Savværk

–   PÅ   D IN   S IDE !  

Træ

A. Rindom

 

VEJEN TRÆLASTHANDEL A/S
Søndergade 111     Tlf: 75 36 08 66     Fax: 75 36 79 36     www.traelasten.dk

Grønfeldt
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TIMPLY
Timber and Plywood Trading Company

Kaj Lykkesvej 13 -  5600 Faaborg - Denmark

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

info@timply.dk     www.timply.dk    CVR: DK 3019 9308 
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Vi takker & bukker...

- fordi du har hængt plakaten op, 
så vi kan få flere medlemmer og 
vores forening, og dermed dit 
netværk, kan vokse... 

        ps: vi har flere plakater...



FORLAG · REKLAME · WEB 
Thorup Tømmerhandel ApS

Thistedvej 461 - Tlf. 98 22 54 22 

Trægården Kås A/S Niels Ulrich Pedersen A/S

Roslev Trælast A/S

bakker op om FUTbakker op om FUT
Få mere information hos Nadja Hübschmann, tlf. 2273 6647
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Otterup Trælast

KNUD LARSEN
PROFESSIONEL
Hammerholmen 8-16 • 2650 Hvidovre

Tlf. 36 39 82 45
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For et par år siden åbnede Knud Larsen 
Byggecenter A/S en professionel afdeling 
på Hammerholmen på Avedøre Holme. 
Dermed fi k håndværkerne deres eget 
40.000m² store Knud Larsen Professio-
nel.

Det har vist sig at være en rigtig god 
strategi for byggecenteret i Hvidovre. 
Dels har de professionelle kunder fået et 
sted, hvor de ikke skal vente på betjenin-
gen af de lidt langsommere, private kun-
der. Dels har medarbejderne fået et sted, 
hvor de til fulde kan bruge deres egen 

Tilfredse kunder, glade medarbejdere og øget omsætning. Det 
er resultatet af, at Knud Larsens Byggecenter A/S i Hvidovre har 
udvidet med en afdeling, der primært henvender sig til fagfolkene

ekspertise til at vejlede de professionelle 
kunder. Og sidst, men Ikke mindst, har 
opdelingen haft et positivt resultat på 
bundlinjen. 

Således er Knud Larsen Byggecenter 
A/S gået imod den generelle tendens in-
den for branchen og har vækstet 20 % 
i 2010 og allerede nu yderligere 20 % i 
2011. 

- Vi havde stillet os tilfredse med en 
omsætning på 100 mio. kr. på tre års ar-
bejde, men nu på andet år har vi et bud-

get på 150 mio. kr., siger Knud Larsens 
direktør Finn Lohff Johansen. 

Åbningen af den professionelle afde-
ling var da også et ufravigeligt krav, da 
Finn Lohff Johansen tiltrådte stillingen 
som direktør for Knud Larsen Byggecen-
ter A/S for nu godt to år siden. 

Finn Lohff Johansen så mulighederne 
i at etablere en afdeling på Hammerhol-
men og var ikke et sekund i tvivl om, at 
det var der, der skulle satses, hvis Knud 
Larsen skulle udbygge succesen. 

“God kundebetjening “God kundebetjening 
går aldrig af mode”går aldrig af mode”
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- Virksomheden er baseret på enkle 
arbejdsgange og rationel drift. Det har 
kort fortalt givet en stor omsætning 
til små omkostninger, siger Finn Lohff 
Johansen. 

Placeringen af den nye afdeling og de 
mange kvadratmeter på pladsen har efter 
direktørens mening haft afgørende be-
tydning for succesen. Håndværkere, der 
arbejder i det storkøbenhavnske område, 
kan nemlig let køre til Hammerholmen, 
og når de ankommer, kan de let manøv-
rere rundt på pladsen og hurtigt få de va-
rer, de skal have.

Også godt for medarbejderne 
Finn Lohff Johansen understreger imid-
lertid også, at opdelingen i de to afde-
linger har haft en positiv betydning for 
medarbejderne. 

- Det var egentlig også i medarbejder-
nes interesse, fordi en del af vores ansatte 
ønskede udelukkende at relatere sig til 
vores professionelle kunder, siger han. 

På personalefronten har det desuden 
vist sig, at den nye opdeling af Knud 
Larsens forretninger har haft den ekstra 
bonus, at virksomheden nu i endnu hø-
jere grad tiltrækker kvalifi ceret arbejds-
kraft. Det kan trælastafdelingens ansvar-

lige, Frank Richardt, nikke genkendende 
til. 

- Vores medarbejdere har en stor bal-
last, professionel ekspertise og en høj 
faglighed, der er afgørende i kundebe-
tjeningen. Men det her koncept har også 
betydet, at vi tiltrækker nye gode medar-
bejdere, siger han.

Kundeservice er kernen 
Og netop den kvalifi cerede betjening er 
noget, Knud Larsen Byggecenter A/S er 
overbevist om, er godt at holde fast i. Det 
bekræfter afdelingsdirektør for Knud 
Larsen Professionel, Peter Ovgaard. 

- Man skal kende sine begrænsninger 
og gøre det, man er god til. Så nu deler vi 
tingene ret skarpt, og det fungerer rigtig 
godt. En god kundebetjening går aldrig 
af mode. Det er kernen i den måde, vi er 
skruet sammen på, siger Peter Ovgaard, 
der kommer fra en lignende stilling i en 
anden trælasthandel. 

Han og Finn Lohff Johansen har tidli-
gere arbejdet sammen og har hele tiden 
delt den holdning, at det har været en 
god prioritering at adskille virksomhe-
dens afdelinger. De 40.000m², den pro-
fessionelle afdeling kan brede sig ud på, 
gør det lettere for både kunder og Knud 

Larsens egne biler at manøvrere rundt. 
Knud Larsen, der står for levering af 95 % 
af salget, starter desuden med at køre ud 
med varer allerede kl.6 om morgenen. 

- Vi har tilpasset os den målgruppe, 
håndværkerne, som vi henvender os til, og 
så har vi haft ressourcerne til at vækste på 
målgruppen, forklarer Peter Ovgaard og 
understreger, at det er afgørende, at vare-
lageret passer til de professionelle kunder.

 
Når Knud Larsen Byggecenter A/S har 

valgt at dele sig i en afdeling for de pri-
vate og en afdeling for de professionelle 
kunder, skyldes det også, at muligheden 
bød sig, og en professionel afdeling kunne 
etableres uden uoverskuelige omkost-
ninger. Afdelingen for de professionelle 
kunder er nemlig etableret pa den grund, 
hvor trælasthandlen N.P.Nikolajsen tidli-
gere lå.

- I denne her tid bliver der lukket fl ere 
virksomheder, end der bliver åbnet, men 
vi vidste, at der var en interesse for det 
her marked. Desuden er logistikken god, 
og etableringen har været relativt bil-
lig, fordi der har ligget en trælasthandel 
pa grunden tidligere, slutter Finn Lohff 
Johansen. 

“God kundebetjening 
går aldrig af mode”

- med reference til trælastdirektøren får du det daglige ansvar for vores ekspedition. Vi sætter en stor ære i at kunne 
betjene vores kunder på et højt fagligt niveau og i at kunne tilbyde vores kunder et meget bredt sortiment af varer. 
Vi ønsker at være vores kunders foretrukne indkøbspartner både hvad angår byggematerialer og isenkram.

Jobbet
Du bliver ansvarlig for den daglige drift af afdelingen og herunder personaleledelse af 10 dygtige og engagerede 
medarbejdere. Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte følgende:

- Ledelse, motivation og udvikling af afdelingens medarbejdere
- Rådgivning og servicering af kunder
- I samarbejde med trælastdirektøren ansvarlig for afdelingens omsætning, budget og indtjening
- Videreudvikling af butikkens salgs- og servicekoncept
- Støtte til salgskontoret i forbindelse med salg og tilbudsgivning af både isenkram og byggematerialer
- Markedsføringsmæssige opgaver i samarbejde med marketingafdelingen, herunder opfølgning på centrale

kampagner og gennemførelse af lokale initiativer

Din baggrund
Vi forventer, at du er fagligt og ledelsesmæssigt stærk, og at du har brancheerfaring fra en lignende stilling. Du er enten 
uddannet isenkræmmer eller trælastuddannet, men det er ikke et krav. Har du en teoretisk ballast i form af en HG, HH 
eller evt. en merkonomuddannelse vil det være en fordel. Du arbejder selvstændigt, systematisk og altid med overblik 
– også når det går stærkt. Du har begge ben på jorden, og er god til at kommunikere med medarbejdere, kunder og 
leverandører på alle niveauer på en imødekommende og konstruktiv måde.

Vi tilbyder
Du bliver en del af et dynamisk team i en uformel organisation. Du får et udfordrende job, hvor du vil være med til at 
præge udviklingen i en forretning, der står stærkt overfor såvel den professionelle som den private kunde, og som har 
ambitioner om at blive endnu bedre. Du bliver medlem af forretningens ledergruppe. Du får en løn-pakke, der mod-
svarer dine kvalifikationer.

Er du interesseret i at høre mere om den ledige stilling, er du velkommen til at kontakte trælastdirektør Søren Kroer 
på telefon 49 12 50 65. Søg jobbet ved at benytte linket i annoncen eller send din ansøgning vedlagt CV til 
job@johannesfog.dk eller til Johannes Fog A/S, Firskovvej 20, 2800 Lyngby att. HR/Lise Lotte Erichsen.

Johannes Fog A/S blev grundlagt d. 1. september 1920. Koncernen har i dag forretninger i Lyngby, Farum, Fredensborg, Herlev, Hørsholm, Kvistgård, Vordingborg 
og Ølstykke. Vi er en af Sjællands største udbydere indenfor trælast- og byggemarkedsprodukter til både det professionelle og det private marked med i alt ca. 450 

medarbejdere og en omsætning på 1,2 mia. kr. Kvalitet og service er nøgleordene i vores virksomhed – både i forhold til kunder, medarbejdere og leverandører.

Ekspeditionsleder – Fog Kvistgård
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Fremtidens vindue 
er en tusindkunstner
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Der var engang, hvor et vindue helst 
bare skulle kunne åbnes, lukkes og være 
gennemsigtigt. Det er ikke helt nok læn-
gere. Både forbrugere og bygningsregle-
ment har i dag nogle temmelig skrappe 
krav til blandt andet isolering og udnyt-
telse af solens varme. Og om få år bliver 
disse krav skærpet yderligere. 

Bygningsreglementet 2015 stram-
mer blandt andet kravene til vinduets 
energibalance, den såkaldte Eref-værdi. 
I henhold til BR10 må varmetabet gen-
nem nye vinduer i fyringssæsonen ikke 
være højere end 33 kilowatttimer per 
kvadratmeter per år. I BR15 strammes 
dette krav yderligere til 17 kilowatt-
timer per kvadratmeter per år. Det 
dømmer fl ere af markedets nuværende 
vinduestyper ude og stiller store krav til 
fabrikanterne, der knokler for at udvikle 
nye produkter.

- Det er en værdig opgave, vi er kom-
met på, fortæller Morten B. Valsted, 
marketingchef hos vinduesfabrikanten 
Rationel.

- Lavenergivinduer har altid været en 
mærkesag for os. Vi ser det som en ud-
fordring at få alle vores serier optimeret 
i forhold til fremtidens krav, men det er 
en balancegang uden lige, siger han og 
forklarer, at moderne ruder har vendt 
fabrikanternes arbejde på hovedet. 

Førhen var glasset den store energisyn-
der i et vindue. I dag er glasset så velisole-
ret og i stand til at udnytte solens varme, 
at det svageste led i forhold til isolering 
nu er vinduets ramme/karmkonstruk-
tion. Derfor gælder det om at udvikle et 
vindue med så meget glas og så lidt ram-
me/karm som muligt. Uden at glemme, 
at et vindues funktionalitet netop sidder 
i den bærende konstruktion. 

- Det kan vores designere sidde og 
pusle længe med, siger Morten B. Val-
sted og fortæller, at Rationel allerede 
har sendt to af fremtidens vinduer på 
markedet. Det ene hedder AURA, det 
andet Rationel AURAPLUS. Sidstnævn-
te vandt Byggeriets Energipris i 2010, 
begge opfylder de allerede nu de for-
ventede isoleringskrav i Bygningsregle-
mentet i 2020.

Vinduesfabrikanterne knokler for at udvikle produkter, der 
lever op til de skrappe krav i BR2015. Fremtidens vinduer skal 
kunne det hele. De skal have et minimalt varmetab, udnytte 
solens varme bedst muligt og have fuld funktionalitet.

- Vi er rigtig glade for at kunne tilbyde 
fremtidens vinduer allerede i dag og ar-
bejder på at udvikle vinduer i klassisk 
stil med samme fi ne værdier, siger mar-
ketingschefen. Og minder om, at man 
skal passe på ikke at lade sig forblænde 
af al den snak om energi. 

- Vi skal også huske på slutbrugeren. 
Altså ham, der bor bag vinduet, siger 
Morten B. Valsted og peger på to helt 
basale faktorer, Rationel aldrig vil gå på 
kompromis med: Funktionalitet og kom-
fort. 

Det er vigtigt, at man stadig kan få vin-
duer, der kan åbnes, stilles i ventilations-

stilling og vippes rundt, hvis man bor på 
5. sal. Og så skal randzonetemperaturen 
selvfølgelig også op på et fornuftigt ni-
veau, så risikoen for kuldenedfald, træk 
og kondensgener bliver så lille som mu-
ligt.

- Alt dette har Rationel taget højde for: 
AURA og Rationel AURAPLUS isolerer 
godt og udnytter solens varme rigtig for-
nuftigt, samtidig med at de har fuld funk-
tionalitet og høj komfort. Samme krav 
stiller vi til de nye vinduer, vi planlægger 
at lancere. Så fremtidens stramninger kan 
bare komme an. Vi er klar.
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Vi har valgt en utraditionel måde at afholde 
FUT generalforsamling i år. Da FUT i år har 60 års jubilæum, 
har vi valgt at slå disse to store begivenheder sammen. 

Traditionen tro plejer FUT generalforsamling at blive afholdt 
den første lørdag i november, men i år bliver det den første 
fredag i november i stedet.

Program og yderligere information kommer på vores 
hjemmeside / nyhedsmail samt FUTs Facebook profi l og i 
blad 3, der udkommer til september 2011. 

Sæt allerede X 
i kalenderen ved 
fredag den 4. november 2011 
til en forrygende 
branchedag i Aalborg.

FUT 
Generalforsamling 
& 60 års jubilæum

Den 15. marts besøgte FUT Rockwools 
fabrik i Vamdrup. Hele 11 ”futter” var 
fremmødt, klar til at udvide deres 
kendskab til isolering. 

Vi startede med lidt godt til maven, 
man lærer jo bedst med maven fuld. 

Dernæst fi k vi en rundvisning på den 
næsten fuldautomatiske fabrik. Alle 

FUT besøgte Rockwool
mand var noget overraskede over frem-
stilling af isoleringen, hvor processen be-
står af sten, der bliver smeltet og trukket 
ud i tynde tråde og lagt lag på lag. Først 
derefter bliver det til de forskellige pro-
dukter, vi kender!

Efter alle havde fået svar på deres 
spørgsmål, gik vi til mødelokalet og fi k 

en grundig gennemgang af BR10 ved 
konsulent Jørgen Pedersen. 

FUT vil gerne takke Rockwool for 
at have inviteret os ind og se deres fa-
brik!

Tak for en god aften til alle de frem-
mødte!

Nadja
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Mandag
Efter opsamling gennem Jylland var alle 
mand samlede og klar til afgang ved fær-
gen i Hirtshals den 28. marts sent på afte-
nen. Foran ventede en lang færgeoverfart, 
hvor deltagerne havde rig mulighed for at 
lære hinanden at kende på tværs af kæ-
der og butikker. 3 timer og 15 minutter 
senere landede vi så i Kristiansand, som 
blev vores hjemby de næste par dage. Alle 
blev hurtigt fordelt på to mands værelser 
og gik til køjs med det samme. 

Tirsdag
Tirsdag var der sen morgenmad, hvor-
efter programmet stod på virksom-
hedsbesøg hos Fibo-Trespo og Konsmo 
Huse. Hele besøget var med deltagelse 
fra repræsentanter fra Danske Rindoms: 
Adm. direktør Per Nielsen, distriktsche-
ferne Peter Kjær og Peter Roschmann 
samt medlemmer af Byggma gruppen. 
Byggma gruppen forsøger at lave ele-
menter til alle dele af huset, lige fra væg-
beklædning (Huntonit) til vinduer og 
døre(Uldal). Første stop var Fibo-Trespo 
i Lyngdal. Fibo-Trespo er en nyere fabrik 
med moderne ledelsesmetoder. Deres 
produkter spænder over laminatelemen-
ter til bl.a. gulve, vægge, køkken, bad og 
skærmvægge. Efter en kort virksomheds-
præsentation og produktgennemgang var 
der rundvisning på fabrikken, som viste 

Norgestur 2011

Referat af FUTs traditionsrige udlandstur. 
Som en nyhed gik turen denne gang til 
Norge med A. Rindom

fremstilling af forskellige laminatoverfl a-
der til deres mange produkter.

Næste punkt på dagsordenen var be-
søg hos Konsmo Huse, der laver færdige 
løsninger af bolighuse, modulhuse (con-
tainerhuse) og projektbyggeri. Konsmo 
Huse havde både arkitekter, ingeniører, 
bygningskonstruktører, tømrere samt fl ere 
ansat. Efter en kort snak om norske byg-
genormer kontra danske var der rundvis-
ning i den store hal, hvor modulhusene 
fremstilles. Her blev der produceret hele 
huse, som fragtes ud på byggepladsen, klar 
til opstilling. 

Efter en lang køretur hjemad mødtes 
gruppen til fælles spisning i hotellets re-
staurant, hvorefter resten af aftenen var til 
fri afbenyttelse. 

Onsdag
Onsdag stod på besøg hos en anden af 
Byggma gruppens virksomheder, Hunto-
nit, der producerer loft- og vægbeklædning 
samt undertag. Huntonit blev produceret 
af Norsk Wallboard som har eksisteret si-
den 1950’erne. Denne fabrik adskilte sig 
på mange måder fra fabrikken den fore-
gående dag, hvor produktionen foregik i 
ældre lokaler og med større maskiner. Ved 
fremstilling af Huntonit bliver træstam-
mer, først og fremmest nåletræer, kværnet 

til en træmasse og presset sammen ved 
hjælp af træets egen bindemiddel, lignin.
Efter formning og tørring bliver masonit-
ten malet i mange forskellige strukturer 
og overfl ader. 

Herefter skulle vi på guidet tur med 
Huntonits træindkøber Gunnar, gennem 
Iveland, med stop ved bl.a. et mindre hold 
af skovhuggere, hvor der var rig mulighed 
for at stille spørgsmål. Dette gav et lille 
indblik i norsk skovbrug. Senere besøgte 
vi et mindre norsk savværk, hvor vi fulgte 
hele produktionen fra træ til reglar.

Efter middagen på hotellet tog vi til det 
lokale motionscenter. Her skulle vi prøve 
indendørs rappelling med instruktøren 
Marius. De fl este forsøgte sig med ”børne-
væggen” og kun enkelte med den store 
væg, dog med stort held. Efter anstrengel-
serne skulle der køles ned på den nærlig-
gende sportspub, inden turen gik tilbage 
til hotelværelset.

Torsdag
Efter en hurtig omgang morgenmad blev 
bussen pakket, og vi kørte mod færgen 
inden afgang kl. 8.00. På hjemturen var 
der mulighed for at samle indtrykkene, 
inden deltagerne blev sat af på deres re-
spektive opsamlingspladser. 

Preben Götz Mikkelsen
XL-Byg, Thorsø Tømmerhandel

 

Tak til FUT, Martin Andersen, 
Anette Maktabi og A.Rindom



22

Vil du ud i verden?
- her er hjemmesiden:

www.jegviludnu.dk
– og et økonomisk tilskud til turen

kan du måske komme nærmere på
www.futfonden.dk
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TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!

På www.fut.dk kan du tippe 3 rigtige og deltage i 

konkurrencen om 3 x 2 bio-billetter + popcorn og sodavand

Sidste frist for svar er tirsdag 
den 10. august 2011

Vinderne af sidste runde:

 Flemming Godbersen  Niels Nielsen Erik Rindal
 6400 Sønderborg 8382 Hinnerup  4200 Slagelse

+ popcorn og sodavand!

FAKTA:

Tidspunkt: 
Fredag den 17. juni 
kl. 11.00 - ca. 14.00 
Der bliver serveret lidt mad

Mødested: 
Saint-Gobain Weber A/S
Nyvej 20
5772 Kværndrup

Tilmelding senest: 
Tirsdag den 14. juni 

Kontakt: 
Bo, tlf. 2898 9570, bgr@fut.dk

Fabriksbesøg hos Weber/Maxit

Virksomhedsbesøg hos Weber 
fredag den 17. juni
 

Karlslunde fredag den 17. juni med 
følgende program:

Kl. 11.00 Fabriksrundvisning.
 Vi går rundt på fabrik-
 ken, mens produktionen
  er i gang og følger en 
 dagligdag på Maxit.
Kl. 12.00 Let frokost.

Derefter information og produktgen-
nemgang omkring virksomheden 
Maxit, som i dag er en del af Saint 
Gobain.

FAKTA:

Tidspunkt: 
Fredag den 17. juni 
kl. 11.00 - ca. 14.00 
Der bliver serveret en let frokost

Mødested: 
Saint-Gobain Weber A/S
Silovej 3, Karlstrup
2690 Karlslunde

Tilmelding senest: 
Tirsdag den 14. juni 

Kontakt: 
Søren, tlf. 2161 0655, skr@fut.dk

Brug nogle timer med fagfolk og få 
set og hilst på mange kollegaer, som 
man i dagligdagen har telefonisk 
kontakt med.

Kl. 11.00 Velkomst
Kl. 11.15 Weber fortæller om 
 mørteltyper og 
 anvendelse
Kl. 12.30  Weber er vært ved 
 lidt mad
Kl. 13.00 Rundvisning på mørtel-
 værket
Kl. 14.00 God weekend
 



Bestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer:

Afsender: FUT c/o TUN · Egebækgård · Egebækvej 98 · 2850 Nærum · Abb.tlf. 4580 7877

Aktivitetsoversigt

 Arrangement Dato Deadline Kontakt

Virksomhedsbesøg hos Weber 17.06.2011 14.06.2011
Bo Grønfeldt 

Tlf. 2898 9570

Fabriksbesøg hos Maxit 17.06.2011 14.06.2011
Søren Kroer

Tlf. 2161 0655

•  FUT 60 års fødselsdag · SKR
•  Den Gamle By i Aarhus · MAN
•  Besøg Ørestaden / Paintball · SKR
•  Besøg Strøjer Tegl · MAN
•  Besøg Ribe Bryghus · NHU
•  Beregningskursus · SKR 
•  Besøg Mascot · GEJ
•  Besøg Uponor · NHU
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Europatur 2011
19.-25.09

2011
17.05.2011

Michael B. Jakobsen

Tlf. 2496 3435

FUT blad nr. 3 udkommer i september 2011

Tema: Branchen i udlandet


