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Håber du har nydt sommeren, så velkommen tilbage efter fe-
rien! 

Nu hvor sommeren går på hæld, vil vi i FUT arbejde hårdt 
på en spændende og varieret arrangementskalender. Derved 
håber bestyrelsen på, at vi kan ramme så bredt et udsnit som 
muligt af vores medlemmer. HUSK! Hvis du har nogen for-
slag til spændende arrangementer, er du altid velkommen til 
at kontakte os.

Det faglige hjørne omhandler temaet BR10. Glæd dig til at 
læse den spændende artikel, der er skrevet af TOP. Derudover 
følger FUT op med 2 faglige arrangementer, det ene foregår 
hos Nørlund – Viskum, hvor temaet er det ”hvide træ”. Der-
efter afholder vi et arrangement hos Kefl ico, hvor temaet er 
hårdttræ. I begge arrangementer vil deltagerne bl.a. blive un-
dervist i mærkningsordninger og sorteringskrav. 

Nu nærmer sig tiden til FUTs ordinære generalforsamling. I 
år foregår generalforsamlingen fredag d. 4. november 2011 i 
Aalborg, hvor værten i år er Aalborg Portland. Men i år er det 
ikke kun FUTs traditionsrige generalforsamling, der afholdes. 
Vi har fra bestyrelsen side valgt at fl ytte generalforsamlingen 
fra om lørdagen til om fredagen og slå den sammen med FUTs 
60 års jubilæum.

 Fredag aften bliver 
der afholdt et brag 
af en fest! FUTs 60 
års jubilæumsfest 
med lækker 3 ret-
ters menu på Hotel 
Hvide Hus, gå ikke 
glip af en fantastisk dag og aften i Aalborg med super under-
holdning. Om eftermiddagen kan vi præsentere Torben Wiese, 
og om aftenen kommer Mads Christensen – Danmarks store 
”blærerøv” med et festligt indspark.

Nærmere information og program fi ndes i dette blad. Vi hå-
ber på i bestyrelsen, at FUT medlemmerne vil komme og gøre 
deres indfl ydelse gældende, hvor der vil blive rig mulighed for 
at networke på kryds og tværs af kæder og leverandører – vel 
mødt! 

Håber vi ses fredag den 4. november 2011 i Aalborg til en fan-
tastisk dag!

 Med venlig hilsen

Michael B. Jakobsen
 Formand 
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Nordlys, snedriver 
og myggespray

Af Rasmus C. Hamann

400 kilometer nord for polarcirklen lig-
ger den nordnorske by Alta. Mange dan-
skere kender sikkert stedet som et af de 
sidste stop på deres vej til Nordkap, som 
ligger cirka 200 km nordligere.

Jeg kom til Alta efter endt uddannelse 
som ingeniør med speciale i Arkitektur 
og Design for 3 måneder siden for at 
arbejde på en tegnestue. Mit mål var at 
prøve kræfter med en anderledes kon-
tekst end den danske.

Klima
Kulturen her er præget af en lang vinter, 
hvor alt er dækket af sne og et kort forår/

efterår. Efter den lange vinter blomstrer 
stedet på kort tid – både vegetationen, 
men også livet i gaden i byerne og på de 
store grønne vidder. Sommeren er for-
holdsvis mild, som vi kender den i Dan-
mark – men mere intens, da solen ikke 
går ned i cirka to måneder. Tilsvarende 
er der to måneders mørke om vinteren 
kun oplyst af sneen, månen og stjerner-
ne. Middeltemperaturen om vinteren er 
mellem -5 og -10 grader, men i nogle til-
fælde er temperaturen helt ned til – 30 
grader.

Materialer
Det typiske boligbyggeri på disse egne 
er træskeletkonstruktion med træbe-
klædning alternativt massive træelemen-

ter, som begynder at vinde frem. Denne 
byggeskik med træ er meget regional, 
hvorimod større kontorer og forretnings-
byggeri som i Danmark er præget af tegl, 
beton, stål og glas. 
I Alta produceres den lokale Alta-skifer, 
hvilket dog sjældent bruges på nybyggeri 
på grund af den høje pris. Faktisk er der 
tilfælde, hvor heldige boligejere med den 
originale Alta-skifer tag sælger tagbelæg-
ningen og lægger nyt teglstens- eller eter-
nittag på deres bolig hentet op fra Dan-
mark eller Sydnorge og stadig kan tjene 
penge på det. 

– en artikel om det 
at bygge i Nordnorge

Alta Centrum en dag i marts.

Fortsættes næste side
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Bygningen og naturen
På grund af det hårde klima tager det lang 
tid for vegetationen at vokse ud f.eks. ef-
ter et større byggeriarbejde – derfor tages 
der hensyn til den eksisterende beplant-
ning ved nybyggeri, og man prøver så 
vidt muligt at undgå at fælde de eksiste-
rende træer. Men der er også eksempler 
på, hvordan bebyggelser kan skabe en 
form for mikroklima, som skaber læ og 
ly for beplantning på steder, hvor det før 
var ugunstigt for træer at gro. 

Interview med arkitekt 
Henning Bek
For at give et større indblik i det at bygge 
i Nordnorge interviewede jeg min chef, 
Henning Bek – en dansk arkitekt, som 
også har taget turen helt herop for at ar-
bejde. En tur, som kun skulle have varet 
et par år, men som nu har varet i 9 år.

Henning, som er uddannet arkitekt fra 
Arkitektskolen i Århus i 2002, tog til 

Nordnorge efter sin uddannelse, fordi 
det var stort set umuligt at fi nde et job 
i Danmark på det tidspunkt. Han er i 
dag partner og daglig leder på tegnestuen 
Verte AS i Alta. 

Hvad er de største forskelle på arkitekturen 
i Nordnorge og Danmark, som du ser det?
- Der er fl ere nuancer i det. Blandt andet 
kommer trends inden for byggeriet 
først til Nordnorge nogle år senere 
end sydpå i Norge og Oslo. Dette 
skyldes, at specielt bygherrerne er 
mere konservative nordpå. De 
vil gerne se, at en løsning 
fungerer et andet sted, 
før de tør springe 
ud i det. Derfor 
ser man, at det 
byggeri, man for-
venter at stam- m e 
fra 60’erne i 
Alta Centrum, 
faktisk er fra 
70’erne osv., 
altså kommer 

”moden” med fem til ti års for-
sinkelse.

Derudover er der stor forskel på 
byggemetodik og materialevalg – de 
ekstreme forhold fordrer fokus på de-
taljeringen. I hvert fald, hvis bygge-
riet skal kunne stå ude om natten! I 
Nordnorge bygges der primært i træ, 

modsat Danmark, hvor beton og tegl 
er dominerende.

Hvilke udfordringer er der ved at bygge et 
sted som Alta?
- Generelt i Nordnorge spiller specielt 
det klimatiske en stor rolle i forhold til 
formgivning, placering i landskabet og 
detaljeringen. Man skal vide, hvilket 
klima man bygger i. F.eks. i området om-
kring Kautokaino (syd for Alta – tæt på 
den fi nske grænse)kan der være tempera-
tursvingninger fra plus 30 om sommeren 
til minus 30 om vinteren. Skal byggeriet 
holde tæt under disse ekstreme tempera-
tursvingninger, er man nødt til at tænke 
over, hvad man gør. 

Hvordan er tilgangen til arkitektur hos 
folk så langt mod nord?
- For nogle år siden var det kun større 
projekter, hvor man benyttede sig af ar-
kitekter. Nu er det blevet mere alminde-
ligt at bruge arkitekter – også til mindre 
byggerier. Der er en udvikling mod mere 
fokus på arkitekturen. Desuden er der på 
grund af stramning af bygningsreglement 
og øgede byggeomkostninger brug for 
professionel projektering.

Er der specielle hensyn, man tager til kli-
maet i f.eks. detaljeringen af en bygning? 
- Man skal tænke sig om detaljemæssigt. 
Materialekendskab er vigtigt, og man 
skal vide, hvordan de forskellige mate-
rialer reagerer på temperatursvingninger. 
Ting, man ikke nødvendigvis lærer på ar-
kitektskolen. Men samtidig er det vigtigt 
at udfordre materialerne og på den måde 
bringe byggeriet videre.

Kan du fortælle om de materialer, 
der primært bruges i Nordnorge?
- Hvor tegl og beton er primært i dansk 
byggeri, er træ det væsentligste bygge-

Fortsat fra forrige side

Nybyggeri med træbeklædning 
på trækonstruktion. De 
eksisterende træer på grunden 
bevares, hvis det er muligt.
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materiale heroppe. Træet, som bruges, 
er oftest fra Finland. Finland grænser op 
til Nordnorge, og man kan derfor snakke 
om det som et lokalt materiale på trods 
af, at det ikke er nationalt. 

Grunden til, at træ er meget anvendt i 
Nordnorge, er, at det også i et historisk 
perspektiv er let tilgængeligt. Det tørre 

klima giver desuden træet gode forhold 
– hvilket gør, at det ikke rådner så let som 
i Danmark. 

I dag bruges der mere isolering, og huse-
ne er tættere – hvilket betyder, at dårligt 
udført arbejde kan resultere i, at træet 
rådner. Derfor er der andre udfordringer 
ved træ end ved beton og tegl. 

Der er også lavet forsøg med massivtræs-
løsninger, hvilket er et interessant til-
tag. Blandt andet har man lavet forsøg i 
Kirkenes(ligger i den østlige del af Nord-
norge – ved grænsen til Rusland) med et 
16 etagers massivtræs-hus. Dette er mu-
ligt på grund af traditionen med at bygge 
i træ. Dette ville aldrig gå i Danmark på 
grund af blandt andet brandkrav. Regel-
sættet er mere tilrettelagt for træbyggeri 
i Norge. 

For de interesserede kan tegnestuens 
hjemmeside – www.verte.no – være et 
besøg værd. 

Jeg håber, at artiklen har givet et indblik 
i den nordnorske byggekulter. Jeg ser i 
hvert fald frem til at udforske stedet og 
dets muligheder.

Typisk genrejsningshus, som blev bygget, efter tyskerne brændte Alta ned i slutningen af Anden 
Verdenskrig. Et eksempel på lokale materialer – træbeklædning og skifertag; samt tilpasning til klimaet 
– snebøjlen over indgangsdøren og den let hævede indgang for at undgå tilfygning af indgangen.

Alfa Skifer klar til udskibning ved fjorden.
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På opgave i udlandet

Af Tinne Buchholz Hansen

En af de entreprenører herhjemme, der 
har vundet fl est opgaver i udlandet, er 
virksomheden E. Pihl & Søn A/S. Vi har 
talt med akkvisitionschef Ghassan Farah, 
der selv har været med på opgaver i lan-
de som Senegal og Algeriet. I dag er han 
dog fast placeret i Danmark, hvorfra han 
etablerer kontakter til nye projekter og 
holder snor i de eksisterende. 

Spørger man Ghassan Farah, hvad 
hemmeligheden er bag Pihls succes i ud-
landet, tilskriver han det for en stor dels 
vedkommende den erfaring og knowhow, 
man gennem mange årtier har høstet. Og 
det er mange år siden, entreprenøren lag-
de ud med at få etableret sig i lande, der 
ligger langt fra Danmark.

Virksomhedens eksport startede alle-
rede sidst i 70’erne, hvor man kom ind 
på markedet i Afrika, både på bygge- og 

anlægsområdet i lande som Somalia og 
Cameroun. Og i 80’erne tog udviklingen 
for alvor fart: 

- Man kan betegne årtiet som lidt af en 
milepæl for os, da vi fi k mulighed for at 
deltage i Danidas udviklingsprojekter og 
blandt andet stod for at anlægge vandfor-
syning. Der opøvede vi en stor ekspertise, 
som vi har kunnet drage nytte af siden, 
fortæller Ghassan Farah.

Planlægning er et nøgleord
Akkvisitionschefen uddyber, at det at ar-
bejde i udlandet er så forankret i Pihl, at 
det er blevet en del af virksomhedskul-
turen:

- Mere end 50 procent af vores akti-
viteter foregår i udlandet, og hele vores 
organisation og struktur er opbygget ef-
ter det. Der er en stor kompleksitet i at 
arbejde i andre lande, både teknisk og 
logistisk, og det er vigtigt, at vi i organisa-

tionen herhjemme forbereder og hjælper 
de udsendte folk så meget, som det er 
muligt. Det må ikke ske, at man mangler 
en vare eller en maskine, når man er tu-
sindvis af kilometer væk, fastslår han. 

Vigtigheden af, at der er 100 procent 
styr på leverancerne, når det drejer sig 
om store anlægsprojekter i udlandet, un-
derstreges af de størrelsesforhold, som 
eksempelvis materialerne kommer i.

- På en anlægsopgave kan man tale om 
ordrer på 10.000 ton cement eller stål – 
og går der noget galt i eksempelvis ship-
ping-delen, har det store konsekvenser. 
Derfor er planlægning et nøgleord. Lige-
som gennemsigtighed og klare løsninger 
er det, siger Ghassan Farah.

Under fi nanskrisen blev byggebran-
chen hårdt ramt, men for Pihl var det en 
stor fordel at have sine opgaver spredt ud 
over hele jordkloden:

Der fi ndes særlige spilleregler, når en entreprenør arbejder med store 
bygge- og anlægsopgaver i udlandet. FUT har talt med en ’af de store’ og 
forhørt os om, hvad der skal til for at gøre sig på de oversøiske opgaver

Pihl etablerer sig hele tiden i nye lande, her ses et af de nyeste projekter, et vandkraftværk i Panama
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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 mate-
riale klar på vores sekretariat.

Ring 
4580 7877 

og tal med Marianne 
– så bliver det ønskede 

omgående tilsendt!
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- Man bliver mindre følsom over for 
konjunkturer, når man opererer i fl ere 
lande. En krise starter ét sted og bevæger 
sig rundt. Der vil altid være markeder, 
hvor det går bedre end andre, og vi har 
’tre ben’ at konkurrere på; vores aktivi-
tet i Danmark, nærmarkedet, det vil sige 
vores aktiviteter inden for Europa og så 
fjernmarkedet, resten af verden, siger 
Ghassan Farah.

Respekt for de lokale
Pihl etablerer sig hele tiden på nye mar-
keder, senest har man vundet opgaver i 
blandt andet Libanon og Panama. Hver 
gang en ny opgave i udlandet står for dø-
ren, starter et kæmpe researcharbejde. 
Der skal fi ndes ud af, hvilke regler det 
pågældende land har, hvordan skattefor-
holdene fungerer, og der skal fi ndes lokal 
arbejdskraft. Man arbejder med en kerne 
af folk fra Danmark, der tæller ingeniø-
rer, formænd og arbejdsledere, og ellers 
benytter man sig af lokal arbejdskraft. 

- Vi gør meget ud af at holde fast i de 
regler og standarder for sikkerhed, kva-
litet og miljø, som vi har i Danmark, 
uanset hvor vi arbejder. Når det derimod 
kommer til lokale skikke, er det vigtigt at 
respektere dem. Når der f.eks. er rama-
dan i et land, hvor vi er, er det urealistisk 
at forvente, at folk, når de faster, kan yde 
det samme, som de normalt kan, og det 
er helt forståeligt – det er bare vigtigt, at 
vi planlægger ud fra det, siger han. 

Overraskelser tages 
som udfordringer
Der er også individuelle love og regler, 
som man skal have in mente, når man la-
ver en plan for arbejdsgangen i udlandet. 
Nogle kommer som en overraskelse og 
kræver lidt ekstra planlægning, fortæller 
Ghassan Farah:

- Vi arbejdede på et anlæg af en mo-
torvej på 100 kilometer i Jamaica. Her er 
der imidlertid den regel, at man kun må 
ansætte folk til at arbejde på et projekt, 
hvis de bor i den kommune, hvor de ar-
bejder. Det krævede lidt systematik, da 
man for cirka hver 10. kilometer skulle 
udskifte arbejdsstaben!

Ghassan Farah har mødt mange af den 
slags udfordringer i sit arbejde som ak-
kvisitionschef, men han lader sig ikke af-
skrække af dem.

- Det vigtigste er at være åben og at 
vise respekt. Lige bortset fra sikkerhed, 
kvalitet og arbejdsmiljø, som vi ikke går 
på kompromis med, nytter det ikke no-
get at komme med ’sådan gør vi altså i 
Danmark’-holdning – det når man ikke 
langt med. Alfa og omega på opgaver 
langt væk fra Danmark er, at bygherren 
har tillid til entreprenøren, og vi gør me-
get ud af at etablere den tillid, siger han. 

- Noget af det vigtigste, når man er arbejder i 
udlandet, er hele tiden at være på forkant med 
udviklingen, fortæller Ghassan Farah.

Fakta
E. Pihl & Søn er etableret fast i 
USA og Storbritannien. 
Virksomheden opererer pt. i 17 for-
skellige lande og har gennem ti-
den haft opgaver i cirka 50.
Pt. arbejder man blandt andet på 
et vandkraftværk i Panama og et 
havneanlæg i Beirut.

Mød
FUT på...
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Rusland 
– er det at rejse med 
skudsikker vest…?

Af Kim Axelsen / John Bojesen

TIMPLY er grundlagt i begyndelsen af 
2007 af Kim Axelsen og John Bojesen, 
begge udlært i midten af halvfemserne 
fra trævaregrossisten DLH. Efter endt 
uddannelse var begge i en årrække til-
knyttet DLH’s softwood export afde-
ling og var med til at bygge denne op 
fra bunden. Afdelingen beskæftigede sig 
hovedsageligt med sourcing af trælast i 
det nordvestlige Rusland (Arkhangelsk) 
samt Sibirien. 

Kim var leder af indkøbskontoret – og 
bosiddende – i Arkhangelsk i 6 år og slut-
tede som afdelingsleder med det samlede 
ansvar for køb og salg af russisk trælast, 
mens John var sælger på Tyskland og 
Holland, hvor Tyskland var afdelingens 
største enkeltmarked. 

De to har altid kørt et stærkt parløb, rejst 
meget sammen og besøgt både kunder og 
leverandører for på den måde at styrke og 
udnytte hinandens viden og know-how 
”på begge sider af skrivebordet”, hvilket 
igennem de sidste 15 år har ført til mere 
end 1 mio. m3 træ afskibet fra Rusland.

Startede i eget regi
Handel med trælast fra Rusland er sta-
dig meget bulk-præget, hvilket vil sige at 
der skal omsættes relativt store mængder 
– til en beskeden avance – for at få en 
forretning ud af det. Lysten til at blive 
blive selvstændig, kombineret med de 
stadigt større udfordringer med at drive 
den slags forretning i et fi rma som DLH, 
gjorde, at Kim og John i 2007 tog sprin-
get og startede ud i eget regi. 

I dag består fi rmaet, foruden de to 
stiftere, af en kørende sælger i Danmark 

(Palle Kusk, ligeledes tidligere DLH) og 2 
indkøbere i Rusland – baseret henholds-
vis i Arkhangelsk og Sibirien. Der sæl-
ges savet fyr, gran og lærk samt træpiller 
og lidt krydsfi nér i Tyskland, Danmark, 
England, Holland, Belgien og Frankrig 
– stadig med Tyskland som det største 
enkeltmarked og langt størsteparten af 
volumen går direkte til den træforbru-
gende industri, der forarbejder varen, før 
den ryger i tømmerhandelen.

Kontrasternes land
Og hvordan er det så at rejse og handle i 
et land der, om noget, er præget af folks 
fordomme, som alle har en mening om, 
men som kun de få ved, hvad handler 
om? 

Lad os slå fast med det samme, det er 
bestemt ikke som at rejse i et vestligt 
land, hvor markedsøkonomi og demo-
krati har domineret i generationer. Men 
omvendt, det er heller ikke længere, som 
det var engang, med skudsikker vest og 
amerikanske dollars i sorte kufferter, 
hvor ingenting fungerer og hvor ”vi” 
– vesterlændinge – er de ”smarte”! Det 
er derimod kontrasternes land, hvor man 
ser virkningen af de frie markedskræfter 
i sin yderste konsekvens, den, som skaber 
så stor en kløft – i europæisk målestok 
– mellem dem, som har og dem som ikke 
har. 

For udenforstående kan det virke mær-
keligt, at der er sket så meget på de godt 
20 år siden Sovjetunionens fald, men når 

Vi har i dette nummer valgt at fokusere på et medlem af FUTs Erhvervs-
klub, som beskæftiger sig med handel med udlandet, og sourcing af varer 
i et land, som ikke følger det ”typiske” vestlige handelsmønster
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man har været der, handlet og skabt re-
lationer der, så er det faktisk ikke så un-
derligt. De er dygtige, smarte, hurtige på 
aftrækkeren (i alle henseender) og frem 
for alt meget fl ittige og arbejdsomme, så 
det vil uundgåeligt give hurtig og kraftig 
vækst, når mulighederne er der, og de to 
store byer Moskva og Skt. Petersborg er 
i dag lige så velfungerende og dyre som 
alle andre storbyer.

Men nu er det jo ikke udelukkende i 
de store byer som Moskva og Skt. Peters-
borg, at det hele foregår, selvom langt 
størstedelen af landets rigdom er placeret 
her. Når man er ude at besøge savværker 
i de lidt tyndere befolkede områder, er 
det stadig præget af pionerånd og kan sy-
nes langt fra vores civiliserede verden. 

Her ses stadig masser af folk, som lever 
af det, de kan dyrke i baghaven af grønt-
sager og dyrehold, og hvor tiden synes at 
være gået i stå. Til gengæld sætter det vo-
res ”problemer” lidt i perspektiv, og man 
bliver altid lidt mere taknemmelig efter 
sådan en tur.

Selve dét at rejse rundt til de forskel-
lige destinationer er heller ikke helt som 
i vores del af verden. Til eksempel kan 
vi nævne en rejse, vi havde for et par år, 
siden hvor vi skulle rundt og besøge for-

skellige savværker i løbet af et par uger. 
For at være lidt mere fl eksible med ti-
derne valgte vi at køre rundt i stedet for 
at fl yve, og specielt John var glad for den 
løsning, idet indenrigsfl yvning i Rusland 
ikke på nogen måde er hans favorit! Kim 
mente dog, at John hellere end gerne 
ville fl yve, når køreturen var overstået 
– en påstand John ikke mente ville holde 
vand. 

Men, efter godt 4.500 km på russiske 
veje med alt, hvad det indebærer af hul-

lede og ujævne veje, eksploderede dæk, 
hasarderede overhalinger og manglende 
mobildækning var det en hel befrielse at 
sætte sig ind i en 40 år gammel Tupolev 
134 og blive fragtet retur til Moskva af 
luftvejen, da de 14 dage var overstået. 
Det sidste af fl yskrækken blev kureret 
med indtagelse af adskillige 100 grams 
vodkaer i lufthavnsbaren – i øvrigt en kur 
mange russere til stadighed selv foreskri-
ver før en fl yvning. 

Kend de rigtige
Det er også ekstremt vigtigt at ”kende 
de rigtige mennesker”, hvis man vil have 
nogle ting igennem, og frem for alt vig-
tigt ikke at sætte sig for kraftigt på bag-
benene, hvis man rager uklar med de 
”forkerte”. 

Det har vi helt konkret haft tæt inde 
på livet hos vores største leverandør af 
trælast. På et tidspunkt ville ”nogen” 
gerne ind og overtage savværket, men de 
oprindelige 5 ejere ville ikke sælge, ikke i 
første omgang i hvert fald. Men efter at 2 
af dem blev skudt og dræbt og en tredje 
forsvandt sporløst, valgte de 2 sidste alli-
gevel at sælge deres aktier. Nogle handler 
kan man bare ikke sige nej til!

Så det er som sagt i høj grad og på fl ere 
måder kontrasternes land, men med ”ret-
tidig omhu”, Kim på fl ydende russisk 
(det er nemlig også fortsat en barriere) 
og folk ”i marken” gør vi, hvad vi kan, 
for at udbrede kendskabet til de russiske 
produkter og deres fortræffeligheder på 
de markeder, hvor vi opererer. En ”rejse”, 
der fortsat er spændende!

TIMPLY
timber and plywood trading company
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Vækststrategi bag 
eksporteventyr

Historien om gulvproducenten Parador 
er historien om en virksomhed, som har 
en klar og veldefi neret eksportstrategi. 
Direktør Jens Klampe, medindehaver af 
Parador Parket & Gulv forklarer, at Para-
dor for 12 år siden udelukkende afsatte 
produkterne på det tyske hjemmemar-
ked.

Det var ud fra en konstatering af, at 
den vækststrategi, man havde i koncer-
nen, ikke kunne gennemføres uden eks-
port. Første eksportsælger blev ansat for 
12 år siden, og det var den spæde start til, 
hvor vi er i dag med eksport og repræsen-
tation i ca. 65 lande, så det er gået stærkt. 
Eksportandelen udgør i dag godt 45 %. 

Det er lidt forskelligt, hvordan vi arbej-
der på eksportmarkederne, men nu hvor 
de fl este markeder er etableret, prøver vi 
altid at bemande de enkelte lande med 
lokale medarbejdere, som kender bran-
chen og kulturen indgående. F.eks. har vi 
lige stiftet eget selskab i Kina og Indien. 
Her er det typisk medarbejdere, der er 
vokset op i Tyskland, som så ønsker at 
fl ytte hjem til deres oprindelsesland, som 
vi ansætter. På den måde forankrer vi den 
lokale kultur med den velkendte ”Made 
in Germany” kultur.

I Skandinavien startede det for 8 år si-
den med en tysk sælger, som af private 
årsager ønskede at fl ytte fra Tyskland til 
Oslo (den kærlighed!). Han startede gan-
ske enkelt fra scratch, og faktisk fi k han 
først sin første ordre efter 6 måneder, 
hvor han havde kørt rundt i Norge, Sve-
rige og Danmark.

I dag er vi repræsenteret med enten 
agenter eller egne medarbejdere i Fin-
land, Norge, Sverige og Danmark. Tidli-
gere har Island også været et stort marked, 
men det er det ikke helt i øjeblikket! 

Hvordan er jeres afsætningsstrategi 
i de enkelte lande?
Det er lidt forskelligt. I Danmark og 
Sverige sælger vi næsten udelukkende 
til tømmerhandlere og byggemarkeder. 

I Norge og Finland er det primært til 
gulvlæggere, entreprenører og byggemar-
keder. 

I Tyskland og Benelux-landene sælges 
der rigtig mange gulve i farvehandlerne. 
Noget, som jo også tidligere var kendt i 
Danmark. 

De kendte mærker Esprit og Laura 
Ashley, som vi producerer, sælges via 
indretnings-/livsstilsbutikker, mens vores 
nye serie af læhegn f.eks. sælges i have-
centre i Tyskland. Så du kan sige, at vi 
generelt tilpasser os de enkelte distribu-
tionsformer i de enkelte lande.

Er der forskel på smag og behag i lande?
Ja, der er stor forskel. Vi har ca. 450 for-
skellige gulvprodukter i markedets bre-
deste og dybeste sortiment. Det, som 
sælger godt i Portugal, sælger altså ikke 
særligt godt i Skandinavien. Men også i 
Skandinavien er der forskelle. 

I Sverige vil man gerne have lamelgul-
ve i eg med almindelig lak, mens vi jo i 
Danmark stadig foretrækker eg med hvid 

mat lak. Tendensen er dog klart ved at 
ændre sig, så der er ikke nogen tvivl om, 
at eg med naturfarvet lak kommer mere 
og mere frem.

I Danmark sælger alle jo ask og ask 
med brunkerne og hvid mat lak. Det 
forstår de ikke meget af på fabrikken i 
Tyskland, hvor ask er ”piv hvidt” og næ-
sten kun bruges til møbelproduktion. I 
Beneluxlandende, Frankrig og Spanien 
vil kunder helst have mere mørke og 
gerne gulve med ”smadrede” overfl ader, 
så du kan sige, at ”gulvmoden” i høj grad 
hører sammen med byggestil og design-
tradtioner.

Hvordan ser du fremtiden for Parador i 
Skandinavien.
Positivt naturligvis. Vi er tæt på vores 
kunder, da vi er producenter og ikke im-
portører. Det betyder, at vi kan reagere 
lynhurtigt, når markedet ændrer sig, og 
det gør det jo hele tiden. Vi har en ud-
viklingsafdeling, som hele tiden stirrer i 
krystalkuglen, og derfor er vi ofte først 
med nye træsorter eller tekniske detaljer. 
F.eks. har vi haft et 4-sidet click system 
på vores lamelparket i 8 år. Da vi startede 
i Danmark for 4 år siden, var det helt nyt 
i markedet. I dag er det jo svært at fore-
stille sig et lamelgulv uden 4-sidet click.

Jeg ser også positive muligheder i vo-
res logistikløsning, hvor vi altid leverer 
frit til trælasten uanset mængde, det er i 
hvert fald noget, vores kunder har taget 
godt imod i de år, hvor lagrene har været 
for store, så alt i alt ser jeg positivt på 
fremtiden for Parador i Skandinavien.

Parador har gjort det meste af verden til sit marked

Direktør Jens Klampe, medindehaver af Parador 
Parket & Gulv.

Fakta
Parador er en familieejet tysk-
virksomhed med hovedkontor i 
Coesfeld. Produkterne er lami-
nat-, lamel-, massive gulve, væg- 
og loftspaneler, terrassebræd-
der samt læhegn. Alt fremstilles 
på egne fabrikker i Tyskland og 
Østrig. 
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Svenske trælaster 
er optimistiske

Af Tinne Buchholz Hansen

I juni indførte regeringen sin Bolig-
JobPlan, der giver fradrag til private, når 
de får udført håndværksopgaver i hjem-
met. Imidlertid har ordningen ikke givet 
den store effekt på byggeriet endnu, og 
fl ere parter i byggeriet vurderer, at det 
muligvis kan skyldes, at fradraget på 
15.000 pr. person over 18 år simpelthen 
ikke er stort nok til, at det vil motivere 
hr. og fru Jensen til at gå i gang med byg-
geprojekter. 

I vort naboland Sverige har man imid-
lertid haft stor succes med at indføre et 
fradrag inden for byggeri, og det kan have 
været medvirkende til, at man i landet 
oplever en stigning i opgaver inden for 
det private område.

I Sverige kaldes fradraget for ROT-
avdraget, og det går i korte træk ud på, 
at villa- og lejlighedsindehavere kan få 
et skattefradrag på op til 50 % på beløb 
op til maksimalt 100.000 kroner, når de 
ansætter en håndværker til at renovere, 
om- eller tilbygge. Fradraget gælder ude-
lukkende for arbejdslønnen, og ikke ma-
terialer. Er man to medejere i boligen, 
kan husholdningen altså få en skattere-
duktion på 2 x 50.000 kroner, og det har 
sat skub i håndværksopgaverne.

Fradrag har lindret tabet
FUT har talt med en direktør i en af de 
svenske trælaster, som kan bekræfte, at 
man i Sverige går mod lysere tider. Olof 
Nyberg er direktør i XL-Bygg Hans An-
ders, der ligger i Skurup. Den er intet 
mindre end Sveriges ældste trælast, der 
er grundlagt af den samme familie, som 
den drives af i dag. Olof Nyberg er fem-
te generation og driver virksomheden i 
samarbejde med sin bror. 

Virksomheden, der har cirka 70 ansatte, 
har afdelinger i både Skurup, Ystad og 

Simrishamn, og salget fordeler sig på 65 
procent til professionelle og 35 procent 
til private. 

Spørger man Olof Nyberg, hvad der 
ligger til grund for fremgangen i bygge-
riet i Sverige, svarer han, at der er fl ere 
faktorer, der spiller ind:

- Behovet for boliger og lokaler er stort 
nu efter fi nanskrisen 2008-2009, hvor 
mange projekter blev lagt på is. Da man 
indså, at vi klarede os pænt gennem kri-
sen, kom projekterne lige så stille i gang, 
og nu er de i fuld gang, lyder den optimi-
stiske status fra direktøren.

Han er ikke i tvivl om, at tiltaget med 
et håndværkerfradrag har sat skub i tin-
gene:

- Jeg tror, at ROT-avdraget har ’lindret’ 
tabet, fordi mange husejere har kunnet 
optage lån og spare penge på at renovere 
deres huse. Jeg tror, at stort set alle ser 
ROT-avdraget som en generøs mulighed 
for at renovere samt et godt princip til at 
udrydde markedet for sort arbejde, vur-
derer han.

Man skal være på forkant
Men et håndværkerfradrag gør det ikke 
alene. Det er af stor betydning, at man i 
trælasten har fi ngeren på pulsen og sæt-
ter ind, der hvor det er muligt, fortæller 
Olof Nyberg.

- Vi arbejder med offensiv markedsfø-
ring, er lydhøre og hurtige til at tilpasse 
os. Desuden er jeg overbevist om, at vo-
res medlemskab i XL-Bygg gør, at vi let-
tere kommer ud med vores budskab, og 
så spiller det sikkert også ind, at vi har 
vores virke i et område, der er økonomisk 
stærkt, siger han. 

Det er altså Olof Nybergs opfattelse, 
at væksten overordnet kommer fra det 

private område, og han tror også, at en 
medvirkende faktor til, at så mange får 
lavet renoveringer i hjemmet nu, er, at 
banker og kreditforeninger stiller store 
krav til kontantudbetalingen, når der skal 
købes huse.

- At bankerne kræver, at en køber skal 
kunne lægge 15 % kontant ved et hus-
køb, gør, at ejendomsmarkedet går meget 
trægt lige nu, og det gælder både med 
hensyn til at få bygget nye huse og sælge 
eksisterende. Det indebærer, at folk hel-
lere renoverer end køber eller bygger nyt. 
Så jeg spår fremtiden til at være lys for 
os, i hvert fald når det gælder de kom-
mende tre-fem år, siger han. 

Mens fi nanskrisen sætter en stopper for mange 
byggeprojekter i Danmark, mærker man i Sve-
rige en spirende optimisme, specielt inden for 
det private område. Vi talte med en direktør i 
en svensk trælast, der ser lyst på fremtiden

Hæng plakaten 

på de næste 

to sider op på 

opslagstavlen...

Direktør Olof Nyberg fra Sveriges ældste trælast 
XL-Bygg Hans Anders, der ligger i Skurup.
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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 



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

15

Otterup Trælast

KNUD LARSEN
PROFESSIONEL
Hammerholmen 8-16 • 2650 Hvidovre

Tlf. 36 39 82 45
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FUT Generalforsamling 
60 års jubilæumsfest

Traditionen tro afholdes generalforsam-
lingen i år vest for Storebælt. Denne gang 
foregår generalforsamlingen i Aalborg. 
Men i år har vi brudt traditionen, da vi 
i år har valgt at afholde det om fredagen 
i stedet for lørdag. Men dagen byder på 
meget mere end den traditionsrige FUT 
Generalforsamling, om aftenen holder 
FUT 60 års jubilæumsfest i de festlige 
rammer på Hotel Hvide Hus i Aalborg.

FUT kan nu endelig præsentere det 
fulde program for fejring af foreningens 
60 års jubilæum, som afholdes i Aalborg 
med Aalborg Portland som vært. 

Den store galladag byder blandt andet 
på interessante foredrag af Torben Wiese 
og Mads Christensen – dejlig gallamiddag 
på Hotel Hvide Hus samt ikke mindst 
rundvisning på fabrik og den årlige gene-
ralforsamling. 

Dette arrangement er naturligvis et 
”must” at deltage i – specielt hvis man 
ønsker en spændende dag i fællesskab 
med gode kollegaer i branchen. Vi hå-
ber derfor, at så mange som muligt vil 
tage en dag fri fra den travle hverdag og 
komme til Aalborg og deltage i general-
forsamlingen og fejre foreningens 60 års 
jubilæum.

 
Torben Wiese – som er foredragsholder 

om eftermiddagen – fortæller os om de 
mange forandringer, vi står over for, og 
hvordan vi som individer må stille os selv 
det spørgsmål ”klarer vi os på grund af 
forandringerne – eller på trods af foran-
dringerne?”. 

Det vil være et foredrag om at blive 
god til at bryde vaner for at blive foran-
dringsparat – et foredrag der er inspire-
rende og tankevækkende og gør en for-
skel for deltagerne.

 
Mads Christensen vil underholde for-

samlingen om aftenen efter middagen. 
Ved hjælp af sit alter ego – den store 

Kl. 10.30 - 11.00 Ankomst Hotel Hvide Hus, Aalborg

Kl. 11.00 - 12.00 FUT Generalforsamling, herunder uddeling af 
FUT Fagprøvepris 2011

Kl. 12.00 - 13.00 Frokost

Kl. 13.00 - 14.00 Indlæg fra Aalborg Portland

Kl. 14.10 - 15.10 Foredrag med Torben Wiese

Kl. 15.10 - 15.30 Kaffe 

Kl. 15.35 - 15.50 Bustransport til Aalborg Portland

Kl. 15.50 - 17.50 Rundvisning på Aalborg Portland 
– plantning af blodbøgen

Kl. 18.00  Indtjekning på Hotel Hvide Hus

Kl. 19.30 Velkomstdrink & 3 retters menu samt kaffe

Kl. 21.00  Foredrag med Mads Christensen

Kl. 01.00 Natmad

(med forbehold for ændringer)

Aalborg Portland er vært ved FUT Generalforsamling 2011, 
der afholdes fredag den 4. november 2011. 60 års jubilæums-
gallamiddag på Hotel Hvide Hus 
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2011 og 

blærerøv – gennemgår Mads Christen-
sen de mekanismer, der er afgørende for, 
hvordan vi opfattes som personer og ak-
tører i såvel den sociale kreds som i ar-
bejdslivet. 

Den store blærerøv er et morsomt be-
kendtskab, hvor saglige og konkrete in-
formationer behændigt mikses med tant 
og fjas.

FAKTA:

Dato og tidspunkt: 
Fredag den 4. november 
fra kl. 10.30 

Mødested: 
Hotel Hvide Hus
Vesterbro 2
9000 Aalborg 

Pris:
Gratis for FUT-medlemmer 
– både generalforsamlingen og 
jubilæumsmiddagen om aftenen. 
Overnatning er for egen regning 
til fordelagtige priser: kr. 695,- for 
enkeltværelse med morgenmad. 
Dobbeltværelse med morgenmad 
kr. 795,-.

Tilmelding senest: 
Mandag den 10. oktober på fut.dk

Læs mere på:
www.fut.dk 
www.aalborgportland.dk
www.madschristensen-
foredrag.dk 
www.helnan.info/hotel-hvide-hus-
aalborg.dk 

Yderligere information: 
Michael Jakobsen, tlf. 2496 3435, 
mja@fut.dk og Søren Kroer, 
tlf. 2161 0655, skr@fut.dk

DAGSORDEN:
Generalforsamlingen har fl g. dags-
orden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om foreningens virk-
somhed

3. Fremlæggelse af det reviderede 
regnskab 

4. Fremlæggelse af budget / visio-
ner for 2010 / 2011 

5. Behandling af indsendte forslag. 
Forslag SKAL være bestyrelsen 
i hænde senest den 1. oktober 
2011

6. Valg af bestyrelse

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Foredragsholdere

Mads Christensen
– om hvordan vi 

opfattes som personer 
og aktører i den 
sociale kreds og 

i arbejdslivet

Torben Wiese
– om at bryde vaner 

for at blive 
for andringsparat
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Det er os en stor fornøjelse at kunne 

søsætte dette skib, som har været 

undervejs et stykke tid. I fremtiden vil 

det faglige hjørne have en fast plads 

i FUT bladet, hvor vi sætter fokus på 

forskellige faglige emner som f.eks. 

rettelser til BR10 som i dette blad. 

Endvidere er det vores intention at 

følge op med faglige arrangementer, 

som har relevans til emnet, så vores 

medlemmer får flere muligheder 

for uddannelse på fyraftens- og 

endagsarrangementer. Vi glæder os 

til at arbejde med vores ”nye barn” og 

håber, at det vil bringe viden og glæde 

hos vores læsere.

BR10 – hvad er nyt?

Af Bjarne Lund Johansen, 
arkitekt maa, direktør, Træinformation

Bygningsreglementet trådte i kraft den 
1. december 2010, og det er altid lidt af 
en begivenhed, når der sker omfattende 
fornyelser. 

De skærpede krav til vores energifor-
brug i bygninger med hele 25 % over-
skyggede mange af de øvrige fornyelser 
i BR10. Også selv om vi egentlig godt 
vidste, at kravet ville komme. For EU og 
folketinget har for længst bestemt, at vi 
skal reducere energiforbruget i de kom-
mende år, så der stort set sker en stram-
ning på 25 % hvert femte år, og dermed 
igen i 2015 og i 2020.

Kravene til isolering og energiforbrug i 
bygninger fra 2015 er allerede indbygget 
i BR10 som krav til dagens lavenergibyg-
geri – Lavenergiklasse 2015 – der er en 
nyhed i BR10. Fra 2015 bliver lavenergi-
klassen til det normale krav. Og allerede 
nu drøfter man regelsættet for 2020. Er-
hvervs- og Byggestyrelsen har netop af-
sluttet en høring om de nye krav, og de 
drøftes fortsat i fagkredse. 

Allerede da kravene i BR10 blev kendt, 
efterlyste kommuner og virksomheder 
klarhed om 2020-reglerne for at kunne 
udstikke planer for fremtidens byggeri og 
for byggeriets udvikling, så dansk byggeri 

helhed strammet med BR10. Der er også 
indført krav om, at den enkelte bygnings-
ejer, selv ved mindre renoveringer og 
ombygninger af eksisterende bygninger, 
skal overholde bygningsreglementets 
energikrav til de enkelte bygningsdele. 
Og der skal foretages efterisolering, hvis 
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Bygningsreglementet BR10 kom i en ny udgave sidste år, 
men der er sket meget siden

kan blive blandt de førende på energiom-
rådet.

Mere på energiområdet
I tillæg til de skærpede energikrav blev 
kravene til klimaskærmens isolering som 
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efterisoleringsarbejdet i det konkrete til-
fælde er rentabelt.

Ved udskiftning af vinduer stilles der 
krav til vinduernes samlede energibalan-
ce, så der tages højde for den energi, der 
kommer ind ad vinduet.

Andre ændringer i BR10
Brandkravene til diskoteker mv., hvor 
overskueligheden i tilfælde af brand er 
stærkt nedsat, er skærpet for at undgå 
katastrofebrande.

Der er indført en maksimalgrænse for 
dårlig luft og indeklima i daginstitutioner 
og skoler. 

Og for nybyggeri er der fastsat en 
grænse for radon i indeklimaet, fordi ra-
don kan være kræftfremkaldende.

Nye væsentlige ændringer i 2011
Der sker fortsat ændringer af bestem-
melserne i BR10. Ud over mange mindre 
tilpasninger, som kan læses på nettet, er 
der et par større ændringer.

Der er indført lempede krav for opfø-
relse af garager, carporte, udhuse, driv-
huse, overdækkede terrasser og lignende 

bygninger op til 35m2, som nu kan opfø-
res uden anmeldelse til kommunen. Dog 
20m2 for sammenbyggede enfamiliehuse. 
Er bygningerne større, skal de fortsat an-
meldes.

25 %-reglen ved ombygninger af eksi-
sterende bygninger er ophævet. Det be-
tyder, at der ved ombygninger, der udgør 
mere end 25 % af klimaskærmen eller af 
den offentlige ejendomsværdi, ikke læn-
gere skal foretages rentabilitetsberegning 
af, om der skal udføres yderligere energi-
besparende foranstaltninger. 

Ejeren skal dog stadig foretage efter-
isolering ved mindre renoverings-, ud-
skiftnings- og ombygningsarbejder, hvis 
efterisoleringsarbejdet i det konkrete til-
fælde er rentabelt. Man kan se en række 
eksempler på efterisoleringsarbejder, der 
normalt er rentable, i bilag 6 i bygnings-
reglementet.

 

Yderligere info
Vil du vide mere om de nye bestem-
melser, står de i den seneste udgave af 
Bygningsreglement BR10, som ligger på 
internetadressen www.ebst.dk/bygnings-
reglementet.dk.

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

Check dine data 
i ByggeBasen!

• Alle varer i ByggeBasen skal oprettes med de 
grunddata og katalogdata, der er relevante for 
produktet, herunder produktdata, montage-
vejledning, vedligeholdelse, foto m.v.

• Alle lovpligtige dokumenter vedrørende produktet 
skal fremgå af katalogdata, herunder sikkerheds-
datablade (REACH), CE-mærkning m.v.

• Kvaliteten af alle data skal øges, således at priser, 
afgifter, enheder, omregningsfaktorer m.v. altid er 
korrekte.

Det er nogle af de krav, som ByggeBasen´s bestyrelse stiller til leverandører, således at TUNs medlemsfor-
retninger, der er meget afhængige af, at alle oplysninger i ByggeBasen er fyldestgørende, korrekte og 
opdaterede, slipper for at bruge unødig tid på ukorrekt eller manglende data.

Ovennævnte krav til data i ByggeBasen skal være overholdt for alle produkters vedkommende 
senest 1. januar 2012.

Danmarksturen 2012:

Afsløring! 
Danmarksturen 2012 
bliver tirsdag, 
onsdag og torsdag 
i uge 9

Vi skal besøge følgende 
Palsgård 
Rold Skov Savværk 
Troldtekt 
Hornbæk 
Swedoor 
Knauf Danogips 

Derudover er der sociale aktiviteter 
undervejs på turen. 

Der er opsamling med bus i Frede-
ricia. 

Yderligere information kan fås hos 
Nadja, tlf. 22 73 66 47 og nhu@fut.dk
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FUT har i samarbejde med Nørlund-Vis-
kum Savværk arrangeret en spændende 
branchedag. Kender du lovgivningen og 
mærkningsordningerne inden for kon-
struktionstræ og sorteringskravene? 

Ellers har du muligheden for at få en 
lærerig dag sammen med andre FUT 
medlemmer, hvad enten det er første 
gang du hører om moderne savværks-
brug i Danmark, eller du blot vil have din 
viden opfrisket.

Der vil være rundvisning på savværket 
og let undervisning i gældende mærk-

Vinsmagning i Aalborg

FAKTA:

Dato og tidspunkt: 
Onsdag den 12. oktober 
kl. 13.00-15.30 

Mødested: 
Nørlund-Viskum Savværk 
Conradsminde 23
9610 Nørager

Pris:
Gratis for FUT-medlemmer. 

Tilmelding senest: 
Mandag den 10. oktober 
på fut.dk 

Læs mere på:
www.nvtra.dk

Yderligere information: 
Michael, tlf. 2496 3435, 
mja@fut.dk

FAKTA:

Dato og tidspunkt: 
Fredag den 14. oktober 
kl. 18.30-22.00 
Der bliver serveret en oste- og 
pølseanretning 

Mødested: 
Sigurd Müllers Vinhandel 
Otto Mønstedsvej 2 
9200 Aalborg SV

Pris:
Gratis for FUT-medlemmer. 
Ledsager: kr. 225,-

Tilmelding senest: 
Torsdag den 29. september 
på fut.dk

Læs mere på:
www. smv.dk

Yderligere information: 
Michael, tlf. 2496 3435, 
mja@fut.dk

Kom på forkant med FUT…

Besøg Nørlund-Viskum Savværk med FUT

Aftenens top motiverede foredragsholder 
Bendix Hansen vil guide os gennem en 
forrygende aften med verdens vine. Tu-
ren starter kl. 18.30 og slutter kl. 22.00. 

I år har vi lavet om på konceptet. I ste-
det for at spise inde i byen har vi valgt at 
nyde en oste- og pølseanretning sammen 
med vinen. Derved kan vin og mad gå op 
i en højere enhed.

Vi skal smage os gennem følgende: 1 
champagne, 4 hvidvine, 4 rødvine og en 
dessertvin. Som sædvanen tro plejer vi 
ikke at ”nøjes”, når FUT afholder vins-
magning – SÅ GLÆD DIG!

Udover vinsmagningen vil der være en 
rundvisning i selve butikken og deres la-
ger med over 1 million fl asker vin. Der 
fi ndes fl asker i alle prisniveauer fra ca. 25 
kr. fl asken til 20.000-25.000 kr. fl asken 
og til tider endnu dyrere.

FUT giver endnu engang mulighed for at 
komme til vinsmagning hos Sigurd Müllers 
Vinhandel i Aalborg

ningsordninger samt sorterings kriterier 
for konstruktionstræ. Arrangementet af-
sluttes med kaffe 

Om Nørlund Savværk:
Nørlund-Viskum Træ A/S er et indu-
striselskab under Nørlund Fonden.
Aktiviteterne består af:

• Savværksdrift baseret på råva-
rer fra dansk skovbrug og salg 
til tømmerhandlere i ind- og 
udland.

• Produktion og handelsvarer 
inden for rundtræprodukter, 
målrettet såvel detail som en-
groshandel.

• Palleproduktion og salg til in-
dustrien af kundespecifikke 
træ paller.

Nørlund-Viskum Træ A/S tager ud-
gangspunkt i nåletræsskovbruget i 
Danmark. Råvarerne købes i danske 
skove, hvoraf Nørlund Fonden selv 
besidder ca. 2000 ha. skov, primært 
beliggende i den vestlige del af Rold 
Skov.
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Virksomhedsbesøg hos Uponor 

FAKTA:

Dato og tidspunkt: 
Torsdag den 6. oktober 
fra kl. 17.30 
Der bliver serveret lidt let mad

Mødested: 
Ribe Bryghus 
Skolegade 4B 
6760 Ribe

Pris:
Gratis for FUT-medlemmer

Tilmelding senest: 
Mandag den 3. oktober på fut.dk

Læs mere på:
www.ribebryghus.dk

Yderligere information: 
Nadja, tlf. 2273 6647, nhu@fut.dk

Program:
kl. 13.00 Velkomst og frokost 

 • Orientering om Uponor A/S og deres produkter 
 • Rundvisning 
 • Introduktion til Uponor Academy og Uponor Teknisk Håndbog 
 • Hvordan arbejdes der med mennesker og holdninger i Uponor 

kl. 18.00 Let aftensmad og afslutning 

Smag øl hos 
Ribe Bryghus 

Torsdag den 
6. oktober 2011 
besøger FUT 
Ribe Bryghus 

Der vil være rundvisning, ølhi-
storie og selvfølgelig ølsmag-
ning. Efterfølgende vil der blive 
serveret lidt let mad. 

Kom og tilbring et par hyggelige timer 
med andre fra branchen samt smag de 
fantastiske øl fra Danmarks ældste by. 

Hurtig tilmelding på www.fut.dk tilrå-
des – der er plads til max. 25 deltagere.

Få bedre kendskab til Uponor og deres produk-
ter samt hyggeligt samvær med kollegaer! 

FAKTA:

Dato og tidspunkt: 
Onsdag den 16. november 
fra kl. 13.00 
Der bliver serveret frokost samt 
let aftensmad

Mødested: 
Uponor A/S 
Uponor Infrastruktur 
Haraldsvej 60, L6 
8960 Randers SØ

Pris:
Gratis for FUT-medlemmer

Tilmelding senest: 
Torsdag den 3. november 
på fut.dk 

Yderligere information: 
Nadja, tlf. 2273 6647, nhu@fut.dk
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Besøg Kefl ico med FUT

Program:
kl. 16.00 Velkomst med præsentation til aftenens vinstudie 

 • Hvorfor det er vigitigt, at vi kun drikker kvalitets-
vin

 • Hvordan saft bliver til vin 
 • Pause 
 • Arbejdsværktøj til hvordan du fi nder dine ynd-

lingsvine – og hvorfor du kan lide dem? 
 • Vinsmagning 
 • Diplom for gennemførelse af ”Qvinde kend din 

vin” 
kl. 19.00 Tak for i dag og goodie bag til alle. Denne aften 

tilbydes endvidere 25% på alle aftenens vine. 

FAKTA:

Dato og tidspunkt: 
Tirsdag den 27. september 
kl. 16.00-19.00 

Mødested: 
Ladegourdie Vinimport 
Jagtvej 111 
2200 København N

Pris:
Gratis for FUT-medlemmer. 
Ledsager: kr. 250,-

Tilmelding senest: 
Mandag den 19. september 
på fut.dk

Læs mere på:
www.ladegourdie.dk

Yderligere information: 
Annette, tlf. 4181 2500, 
ama@fut.dk

”Qvinde kend din vin”

Nu har du chancen for at komme med på et helt unikt vinstudie. 
Måske har du har du allerede hørt om det fra andre kvinder? 
Eller læst om det i Politiken

Spændende branchedag! 

Om Keflico:
Kefl ico er en dansk handelsvirk-
somhed inden for hårdttræ og 
træbaserede pladeprodukter. 

De har lagere i Støvring og Glo-
strup, der til sammen udgør 16.000 
m2. Deres hovedsæde er placeret i 
Støvring tæt på motorvejen.

FUT arrangerer i samarbejde med Kefl ico 
en spændende branchedag, hvor du får 
muligheden for at lære mere om hårdt-
træ og udvide dit netværk med andre fra 
branchen. Vi får bl.a. noget at vide om de 

FAKTA:

Dato og tidspunkt: 
Onsdag den 16. november 
kl. 13.00-15.30 

Mødested: 
Kefl ico 
Juelstrupparken 24 
9530 Støvring

Pris:
Gratis for FUT-medlemmer. 

Tilmelding senest: 
Fredag den 11. november 
på fut.dk 

Læs mere på:
www. kefl ico.com

Yderligere information: 
Michael, tlf. 2496 3435, 
mja@fut.dk

friskning, så meld dig til en spændende 
branchedag onsdag den 16. november 
med FUT.

gældende mærkningsordninger og sorte-
ringskriterier. 

Er din viden ikke så stor inden for 
hårdttræ eller trænger du blot til en op-

Nice to know:
• Der kræves ingen forkundska-

ber for at deltage i studiet.

• Dette studie ”klæder dig på” 
til når du fremover selv vælger 
vinen. 

Danmarks første vinstudie KUN for QVINDER, der vil lære vinens ABC og 
meget, meget mere…

Om værtinden:
Annelise Ladegourdie har im-
porteret vin i mange år og har et 
utroligt stort kendskab til vin. Hun 
har oplevet rigtig mange kvinder, 
som godt kunne tænke sig at vide 
noget mere om vin. Det plejer at 
være mandens område. Og derfor 
er hun begyndt at lave disse vin-
studier kun for kvinder.
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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 9. november 2011

Vinderne af sidste runde:

 Erik Pors  Jørgen Hvass Carsten Cæsar
 8381 Tilst 8240 Risskov 6900 Skjern

+ popcorn og sodavand!

FUT CUP Jylland
Indendørs fodbold turnering lørdag den 
14. januar 2012 i Koldinghallerne

Hvem:
Alle – også ikke FUT-medlemmer. 7 spillere på hvert hold. 
Minimum 8 deltagende hold. Maximum 16 deltagende hold.

Tid:
Kl. 9 til ? 

Hvor:
Koldinghallerne 
Ambolten 2-6 
6000 Kolding 
tlf. 76326 000 

Bemærk: 
Der må ikke medbringes mad og drikke – det kan købes i 
Koldinghallerne. Koldinghallerne er røgfri indendørs. 

Pris:
Kr. 500,- pr. hold.

Tilmeldingsfrist: 
Den 20. december 2011 på fut.dk

Yderligere information: 
Nadja, tlf. 2273 6647, nhu@fut.dk



Bestyrelse arbejder på følgende spændende arrangementer:

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

• Danmarkstur 2012 · NHU
• Den Gamle By i Aarhus · MAN
• Besøg Strøjer Tegl · MAN
• Beregningskursus · SKR 
• Besøg Mascot · GEJ
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FUT-blad nr. 4 udkommer i december 2011

Tema: Hvordan kom branchen gennem krisen

Aktivitetsoversigt

 Arrangement Dato Deadline Kontakt

Besøg hos Ribe Bryghus 06.10.2011 03.10.2011
Nadja Hübschmann 

Tlf. 2273 6647

“Qvinde kend din vin” 27.09.2011 19.09.2011
Annette Maktabi

Tlf. 4181 2500

Besøg Nørlund-Viskum 
Savværk

12.10.2011 10.10.2011
Michael B. Jakobsen

Tlf. 2496 3435

Virksomhedsbesøg hos Uponor 16.11.2011 03.11.2011
Nadja Hübschmann 

Tlf. 2273 6647

Vinsmagning i Aalborg 14.10.2011 29.09.2011
Michael B. Jakobsen

Tlf. 2496 3435

FUT CUP Jylland 14.01.2012 20.12.2011
Nadja Hübschmann 

Tlf. 2273 6647

Branchedag hos Keflico 16.11.2011 11.11.2011
Michael B. Jakobsen

Tlf. 2496 3435


