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Frederikshavns fælles fagblad

LEDER

Cai Møller
LO Vendsyssel

Turen går til Sæby
Når man køber en bog »Turen går til …« som 
forberedelse af en ferietur, giver bogen et indblik 
i dagligdagen på det aktuelle land, område eller 
by og forklarer samfundsmæssige, religiøse og 
kulturelle forhold. Man får et indblik i historie, 
kunst og kultur, natur og geografi, mad og drikke 
det aktuelle sted.
Fagets redaktion valgte som destination for den 
årlige studietur tre virksomheder i Sæby. 
AVK Tooling, Sæby Fiskeindustri og Mariested 
havde på forhånd sagt ja til at lukke dørene op og 
stille sig til rådighed for FAGET; der blev gæstfrit 
vist rundt på arbejdspladserne og velvilligt svaret 
på alle de spørgsmål, der blev stillet.
Som det ses andet sted i denne udgave af FAGET, 
illustrerer turen tre meget forskellige typer virk-
somheder, som alle er sværvægtere inden for 
deres fag- og produktområde – ikke »kun« lokalt, 
men også regionalt og på europæisk plan og som 
– der hvor det er aktuelt – også er konkurrence- 
og leveringsdygtig på verdensplan.
Der fortælles om, hvordan det har været nødven-
digt både fysisk og holdningsmæssigt at skabe 
bevægelse internt i virksomhederne hos medar-
bejderne og arbejdspladsens organisation.
Det kan være feterende kun at have enkelte store 
kendte virksomheder som kunder, men det er 
samtidigt med til at gøre én selv sårbar, og det er 
katastrofalt, hvis den »kendte« kunde pludselig 
får det dårligt. Det er nemmere sagt end gjort at 

ændre strategi, således man ikke er kundemæs-
sigt afhængig af få eller enkelte kunder – læs her 
i FAGET, hvordan det er lykkedes takket være 
vilje til samarbejde mellem ledelse og medarbej-
dere.
For virksomhedsmæssigt at være sværvægter på 
sit felt kræver det unikke produkter og ydelser, 
som kan afsættes – og for at kunne levere det, 
kræves der professionel arbejdskraft og medar-
bejdere, der »kan selv«.
Nogle af virksomhederne laver produkter, der 
kan ses rundt om i verdenen inden for energisek-
toren og på det maritime område, og man kan 
glædes ved at møde Saeby produkter i butikker, 
når turen går til de skandinaviske lande, Tyskland 
Frankrig og England eller andre steder ude i den 
store verden. En tredje virksomhed er unik ved at 
skabe en god hverdag for borgere, som har svære 
udfordringer i daglidagen, og hér produktudvik-
les med at tænke, handle og arbejde anderledes 
end »man plejer«.
Sammenfaldende er det, at arbejdsforholdene er 
aftalt i overenskomster, som ligner hinanden på 
nogle områder, men er forhandlet med udgangs-
punkt i de enkelte virksomheder og brancher. 
– Fælles har Arbejdsmiljøloven dog den samme 
målsætning: »Ingen må komme til skade ved at 
arbejde på en arbejdsplads«.



METAL Hjemmeside:  
www.metalvendsyssel.dk

Åbningstider og telefontider 
i Dansk Metal Vendsyssel
TELEFON 96 22 23 24

Åbningstider – Frederikshavn
Håndværkervej 2, 9900 Frederikshavn
Mandag, Onsdag og Torsdag: kl. 09.00 til 12.00 og 14.00 til 16.00
Tirsdag: LUKKET
Fredag kl. 09.00 til 12.00
Derudover kun efter forudgående aftale.
Telefonbetjening i åbningstiden.

Åbningstider – Hjørring
Frilandsvej 115, 9800 Hjørring
Mandag, Tirsdag og Torsdag kl. 09.00 til 12.00 og 14.00 til 16.00
Onsdag: LUKKET
Fredag kl. 09.00 til 12.00
Derudover kun efter forudgående aftale.
Telefonbetjening i åbningstiden.

Åbningstider – Skagen
Mosegårdsvej 14, 9990 Skagen
Tirsdag kl. 08.30 til 12.30 og 13.00 til 15.30
Derudover kun efter forudgående aftale.

 METAL Vendsyssel Advokathjælp 
hos  
Metal 
Vendsyssel

FREDERIKSHAVN

Advokat Ole Kildeby  
træffes på kontoret 
Håndværkervej 2, 
Frederikshavn 
den 1. onsdag i hver 
måned fra kl. 15.30 
til kl. 16.00 
eller på telefon 
9622 2324 
i ovennævnte tidsrum.

Tjek for evt. ændringer på 
vores hjemmeside:   
www.metalvendsyssel.dk

HJØRRING

Advokat Henrik Willadsen, 
advokatfirmaet  
Ledet & Willadsen.

Kontakt afdelingen på 
telefon 9622 2324 for 
nærmere aftale.

Tjek for evt. ændringer på 
vores hjemmeside:   
www.metalvendsyssel.dk
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Scan koderne 

herunder og find 

vej til din afdeling
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METAL VENDSYSSEL

En stålsikker 
Sæby-virksomhed
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Volvo, Vestas og Danfoss. Sådan lyder 
nogle af de største kunder i ordrebø-
gerne hos AVK Tooling i Sæby. Faget 
blev inviteret med ind på en impone-
rende stålfabrik, der har godt tag i ver-
densmarkedet

Den 1. april blev Metal Vendsyssel 500 medlem-
mer større. På netop den dato overgik Sæbys 
medlemmer nemlig til Vendsyssel-afdelingen, der 
nu dækker Hjørring, Frederikshavn, Skagen og 
Sæby. 
En af »de nye« er John Mikkelsen. Han er sam-
men med 50 andre metal-medlemmer ansat på 
AVK Tooling. John er fællestillidsrepræsentant, og 
han har været på fabrikken i snart 30 år:
– Jeg kom hertil i 1987 og er oprindeligt udlært 
maskinarbejder ved Vesterkær Maskinværksted. 
Det er et enkeltmands virksomhed og lidt noget 
andet end her, hvor jeg står nu.
Johns udtalelse er på ingen måder en overdri-
velse. AVK Tooling er en sværvægter i sin bran-
che. Sæby-virksomheden er et datterselskab af 
AVK Holding og laver bearbejdede komponenter 
til store koncerner som Volvo, Vestas og Danfoss:
– Vi er en international virksomhed, der fun-
gerer som underleverandør for de helt store. Vi 
har også danske kunder som Hydratech i Vrå og 
Højbjerg Maskinfabrik, men det meste, af det vi 
producerer, bliver sendt ud i verden, fortæller 
Anders Jensen, der har siddet i direktørstolen på 
AVK Tooling i 10 år.

Vi er ikke sårbare
Noget tyder på, at Anders Jensen ikke har siddet 
stille i stolen, for der er sket meget, siden han 
kom til fabrikken. En af de største forandringer 

Direktør Anders Jensen sammen 
med metalformand John Karlsson.

METAL VENDSYSSELSTUDIETUR
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METAL VENDSYSSEL

AVK Tooling har nemlig bevidst satset på mere 
end den automative industri, og har også kastet 
sig over det maritime og vindenergi:
– Finanskrisen var hård. Noget af det, vi lærte, 
var, at det er farligt at satse ensidigt, det afspejler 
sig i dag i vores produktion, hvor vi laver og dre-
jer mange forskellige komponenter til alt fra vind-
møller til kompressorer, gearkasser og cylindre. 
Vi blev nødt til at fyre mange under finanskrisen, 
men er i dag kommet op på det niveau, som vi 
havde før, siger Anders Jensen.

Nyt lønsystem
Mens Anders Jensen kom til bare få år før ver-
densmarkedet »brød sammen«, så er John Mik-
kelsen anderledes »gammel i gårde«:
– Jeg har oplevet både medgang og modgang 
flere gange. Der er ingen tvivl om, at Anders har 
skabt en stabil situation. Samtidig er der ikke 
længere langt fra kontorgangene til produktions-
hallen. Før i tiden var det ligesom om, at det var 
en helt anden verden. I dag er vi en naturlig del 
af hinandens hverdag, siger John, der sidder med 
i bestyrelsen på AVK Tooling, og er inddraget i 
driften af virksomheden. Hver måned drøfter An-
ders Jensen produktionens indtægter og omkost-
ninger, og der er indført resultatløn, der afspejler 
fabrikkens bundlinje:
– Da jeg kom, fik alle den samme løn. John var i 
starten imod, at vi forandrede lønsystemet, men 
jeg tror, at han har det fint med det nu, siger An-
ders og John nikker.
De 50 ansatte i produktionen på AVK Tooling 
arbejder i 4 holds skift: 3 skift i hverdagen og et 
særligt skift i weekenderne. Lønnen er opdelt så 
alle får en grundløn, der ud over en resultatløn 
og et kvalifikationstillæg. Alt efter uddannelse og 
niveau:

er, at han har fået flere store kunder ind i fabrik-
kens portefølje:
– Da jeg kom hertil, udgjorde Volvo nærmest hele 
omsætningen. I dag er andelen mere end halve-
ret. De er stadig vigtige, men vi har andre kunder 
inde også, så vi ikke er så sårbare.
En af de andre – og nyere – storkunder er Vestas. 

John Mikkelsen har været på 
AVK tooling siden 1987.

AVK TOOLING A/S
AVK Tooling A/S er selvstændigt aktiesel-
skab i AVK koncernen. 
AVK Tooling A/S tæller i dag omkring 120 
medarbejdere og har domicil og produk-
tion i Sæby og produktion i Polen.
Fabrikken fremstiller bearbejdede kom-
ponenter i stål, støbegods, aluminium og 
bronze.  
Kunderne tæller alt fra bilindustrien til 
vindmølleproducenter og andre højtekno-
logiske brancher.

!
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METAL VENDSYSSEL

– Det er ingen hemmelighed, at lønnen tidligere 
var i den lave ende. Det er der rettet op på nu. 
Der er et spænd i timelønnen i produktionen på 
40 kroner, men den nye tilgang har gjort, at folk 
bliver her i længere tid, siger 
John.

En lille fejl er fatal
Går man en tur rundt i produk-
tionen, som Faget fik lov til på 
studieturen, fornemmer man 
den gode stemning og »flade« 
virksomheds-struktur, som både 
Anders og John snakker om. 
Kvalitetsafdelingen er på besøg 
samtidig med os, og en af virksomhedens bedste 
brand: Ophænget til en Volvo Penta-motor bliver 
testet. Et såkaldt IPS-drev. Det er lavet af alumi-
niums bronze og skiller sig ud blandt de øvrige 
produkter vi producerer:
– Den har været god for virksomheden. Den har 
åbnet nye markeder for os og for Volvo til blandt 

STUDIETUR

3F formand Finn Jenne sammen med fællestillidsmand John Mikkelsen

andet Australien, og er et godt eksempel på noget 
af det, vi har været med til at producere og ud-
vikle i tæt samarbejde med vores kunder, siger 
Anders Jensen, der understreger, at samarbejdet 

med store spillere som Volvo, 
Vestas og Danfoss kræver præci-
sion ud over det sædvanlige:
– Man skal gøre sig umage og 
være professionel. En lille fejl 
fra vores side koster dyrt i deres 
produktion. Jeg kan heldigvis 
– og med stolthed – sige, at der 
ikke er sket fejlleverancer i min 
tid. Det kan kun lade sig gøre, 
hvis man har dygtige håndvær-

kere i produktionen, siger Anders Jensen, der har 
en ambition om at ansætte endnu flere i løbet af 
de næste år:
– Vores mål er at øge vores omsætning, så den 
ligger på omkring de 300 millioner mod de 175 
millioner, vi har i dag. Vi har nogle ideer i støbe-
skeen, som jeg tror på, bliver en realitet.
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METAL VENDSYSSEL

Metal Vendsyssels
Fiskekonkurrence

Lørdag den 24. september 2016 kl. 9.00 til 14.30.
Dvergtved Søpark, Dvergtvedvej 401, Sindal

Tag konen, kæresten, børnene og det gode humør med  
til Dvergtved Søpark. 
KUN forbundsmedlemmer med famile kan deltage.
Afdelingen er vært ved en øl/vand og et par pølser.
Kom og deltag i konkurrencen, og få nogle hyggelige og sjove 
timer med familien og gode kollegaer.  
Der er fine præmier til børn og voksne.

Pris pr. stang for voksne kr. 70,- / børn under 14 år kr. 40,-.

Der kan købes orm og andet i grejbutikken.

Du betaler ved tilmeldingen i afdelingen, 
som er senest torsdag den 15. september.

Høstfest 2016
Metal Skagen Byklub
inviterer til høstfest, hvor der bydes  
på helstegt pattegris.

Lørdag den 10. september 2016  
kl. 12.00 i Metals lokaler i Skagen.

Pris pr. person kr. 100,00.

Tilmelding til Ivan på 40 56 17 41  
eller Jacob på 41 10 54 00

Tilmelding senest 
fredag den 2. september.
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METAL VENDSYSSEL

Nyt ansigt i 
Metal Vendsyssel

Tina Jensen
– 40 år, er pr. 22. august 
2016 ansat som receptio-
nist i Metal Vendsyssel.
Tina er uddannet kontoras-
sistent hos BDO Scanrevi-
sion og har efterfølgende 

haft vikariat hos ND Revision. Har taget 
diverse kurser – herunder merkonomkur-
sus. Har haft fast stilling som social- og 
sundhedshjælper i Frederikshavn Kom-
mune indtil sin ansættelse hos Dansk 
Metal Vendsyssel.

Nye tillidsvalgte
Ny tillidsrepræsentanter
•  Lennart Sommer  

– Stainless Industries ApS, Hjørring
•  John Skovsgaard Christensen,  

A/S Kofod Christensen Maskinfabrik,  
Frederikshavn

Nye arbejdsmiljørepræsentanter:
•  Allan Grønlund  

– Scandic Food A/S, Tårs
•  Ronnie Karlsson  

– Rais A/S, Frederikshavn
•  Martin Suhr Hjortshøj  

– Karstensens Skibsværft A/S, Skagen

HAVFISKETUR MED METAL
Afdelingen afholder havfisketur med 
Albatros I lørdag den 15. oktober 2016 
fra Hirtshals Havn kl. 7.30 – 15.00.  
Mødetid senest kl. 7.00 på grund af
indskrivning.
Tilmelding til afdelingen på 
telefon 9622 2324 senest 
fredag den 7. oktober 2016.

Deltagerbetaling: 300 kr. (betales ved til-
melding) – max. 35 deltagere efter først til 
mølle princippet.
KUN forbundsmedlemmer kan deltage. 
Dagsfiskekort og grejer kan købes ombord. 
Afdelingen medbringer drikkevarer.
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Ny formand i Metal Vendsyssel
Den 52- årige John Karlsson er blevet valgt som ny formand for Metal Vendsys-
sel. John Karlsson har været faglig sekretær i afdelingen siden 2005. Han er ud-
dannet maskinarbejder og har blandt andet været ansat på Abb i Frederikshavn, 
hvor han også var tillidsrepræsentant. De to hidtidige afdelingsformænd Brian 
Pedersen (Metal Sæby) og Jørn E. Larsen (Metal Vendsyssel) forlader formands-
posterne for at gå på henholdsvis efterløn og pension.

Konstituering efter generalforsamlingen 2016

Bestyrelsen 
•  John Karlsson (FU),  

Metal Vendsyssel, Frederikshavn – formand
•  Mogens Bjerre (FU),  

Metal Vendsyssel, Hjørring – næstformand 
•  Søren Larsen (FU), 

 Metal Vendsyssel, Frederikshavn – kasserer 
•  Morten Møller Christiansen,  

MAN Diesel Klub 1, Frederikshavn
•  Jonny Jacobsen,  

MAN Diesel Klub 19, Frederikshavn
•  Rene Jørgensen,  

Orskov Yard Klub 10, Frederikshavn
•  Kim Brun Rasmussen,  

Karstensens Skibsværft, Skagen
•  Jette Snørbjerg, Meyland-Smith A/S, Hjørring
• Anders Lindhardt, Novo Nordisk A/S, Hjørring
• Henrik Holm Christensen,  
•  Ejner Hessel A/S, Hjørring
• Mikkel Sørensen, FF Skagen A/S, Skagen
•  Christian Sørensen,  

Nordmark Maskinfabrik A/S, Sæby
•  John Voergaard Mikkelsen,  

AVK Tooling A/S, Sæby
•  Hans Flemming Christiansen,  

A/S Dybvad Stålindustri, Dybvad
•  Tommy Kristensen,  

Skagen Byklub – tilforordnede 

Organisations- og agitationsudvalget
(Skolekontaktudvalg)
•  John Karlsson – formand
•  Mogens Bjerre
•  Morten Møller Christiansen
•  Jette Snørbjerg
•  Mikkel Sørensen
•  Christian Sørensen

Arrangementudvalg
•  John Karlsson
•  Mogens Bjerre
•  Søren Larsen

AOF
•  John Karlsson

Miljø- og arbejdsskadeudvalget
•  Mogens Bjerre – formand
•  Anders Lindhardt
•  Jette Snørbjerg
•  John Mikkelsen
• Per Kjærsgaard

Fagretslig udvalg
•  John Karlsson – formand
•  Mogens Bjerre
•  Jonny Jacobsen
•  Henrik Holm Christensen



•  Kim Brun Rasmussen
•  Christian Sørensen

Uddannelsesudvalget
•  Tommy M. Christensen – formand
•  Mogens Bjerre
•  John Karlsson
•  René Jørgensen
•  Morten Møller Christiansen
•  Anders Lindhardt
•  Kim Brun Rasmussen
•  Hans Christiansen
•  Henrik Christensen

LO Vendsyssel
•  John Karlsson

Overenskomst- og kongresudvalget
•  John Karlsson – formand
•  Mogens Bjerre
•  Jonny Jacobsen
•  Jette Snørbjerg

Ungdomsformand
•  René Jørgensen
•  Henrik Holm Christensen – svenderepræsentant
•  Christian Sørensen – svenderepræsentant

Ungdomsudvalget
Udvalget konstituerer sig selv

Seniorudvalgene
•  Erik Buhelt Andersen  

– formand Knivholt Smedene, Frederikshavn
•  Henning Pedersen  

– Skibshistorisk Bedding, Frederikshavn
•  John Knudsen – formand Skagen
•  Hugo Werhahn – formand Hirtshals

Metal-TAL – 2016
Gennemsnitslønnen for samtlige faggrupper
i Metal VENDSYSSEL 1. KVARTAL 2016

AFDELING TIMELØN
Industritekniker-Plast/Mekanik 187,33
Sejlmager 159,50
Skibstømrer 154,50
Træskibstømrer 170,50
Industri, Træ og Plast total 165,12

Automekaniker 171,88
Beslagsmed / Grovpladesmed 161,39
Datafagtekniker/Mekaniker 179,86
Elektronikfagtekniker/Mekanike 177,45
Industritekniker-Maskin 151,15
Reparatør – Maskin 183,36
Rørsmed 184,28
Smed / Bygningssmed / Reparatø 188,72
Værkstedsfunktionær 186,83
Kommune og Region total 182,51

Automekaniker 178,60
Industritekniker-Maskin 184,20
Maskinarbejder 188,58
Montør 179,50
Rejsemontør 240,19
Reparatør – Maskin 180,70
Skibsmontør 193,50
Smed / Bygningssmed / Reparatør 170,57
Maskiner og Værktøj total 192,20

Entreprenørmaskinmekanike 155,00
Håndformer 147,25
Industritekniker-Maskin 180,16
Karrosseripladesmed 175,00
Klejnsmed 173,67
Kølemontør 184,63
Landbrugsmaskinmekaniker / Lan 175,03
Maskinarbejder 177,29
Montør 165,83
Oliefyrsmontør 173,98
Rørsmed 172,21
Skibsbygger 182,00
Skibsmontør 186,65
Skibstømrer 158,00
Smed / Bygningssmed / Reparatø 161,67
Smed-Industrirør 179,25
Vvs-Energiteknik 182,79
Vvv- Rørsmed 175,00
Værkstedsfunktionær 183,00
Smede og Stålkonstruktioner total 180,09

Elektromekaniker/Fagtekniker 190,74
Elektronikfagtekniker/Mekanike 175,65
Maskinarbejder 177,78
Reparatør – Maskin 174,21
Stat total 177,09

Elektromekaniker/Fagtekniker 194,20
Kontorservicefagtekniker/Maski 202,71
Strøm, Styring og Proces total 195,90

Autoelektrofagtekniker/Mekanik 160,00
Automekaniker 169,94
Karrosseripladesmed 179,38
Lastvognsmekaniker 182,47
Værkstedsfunktionær 168,40
Strøm, Styring og Proces 195,90
Transport total 173,09

Guld/Sølvarbejder 147,82
Værktøjsmager – Snit 172,60
Ædelsmede total 148,74

Gennemsnit total i afd. 182,09

Industri Træ  
og Plast

Kommune  
og region

Maskiner og 
værktøj

Smede-  
og stål- 

konstruktioner

Stat

Strøm, styring  
og proces

Transport

Guld/ 
Sølvarbejder
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 3F Frederikshavn

Socialrådgiver
Der kan træffes aftale med 
vores socialrådgiver på telefon 
70 300 846.

Socialrådgiverens træffetid 
på kontoret i Skagen:
Torsdage 10.00 – 12.00

3F Hjemmeside: www.3f.dk/frederikshavn
Facebook: www.facebook/3ffrederikshavn

Formand: Finn Jenne
Skippergade 24, Postboks 280, 9900 Frederikshavn

Telefon, faglig afdeling og A-kasse: 70 300 846

E-mail: frederikshavn@3f.dk

Telefon- og  
åbningstider i  
3F Frederikshavn

Mandag: 09.00 – 16.00
Tirsdag: 09.00 – 16.00
Onsdag: 09.00 – 16.00
Torsdag: 09.00 – 16.30
Fredag: 09.00 – 12.00

A-kassen er lukket tirsdag

HUSK!
Læsø-kontoret er  
lukket om fredagen

3F bruger 
Advodan i 
Aalborg til 
advokathjælp. 
Hør nærmere 
i afdelingen.

Sygemeldte medlemmer  
i 3F Frederikshavn
Skriv aldrig under på en raskmelding, hvis du selv mener,  
at du ikke er rask, siger socialrådgiverne i 3F Frederikshavn.

 

 
Det er nemlig vigtigt, at du har drøftet en eventuel raskmelding 
med a-kassen, da det er dem der afgør, om du kan få arbejds-
løshedsdagpenge.
 
Hvis du selv har skrevet under, får du heller ikke en afgørelse, 
så du har ikke mulighed for at klage over, at dine sygedagpenge 
bliver standset.
 
Du skal ikke lade dig skræmme af,  
at du bliver henvist til kontanthjælp,  
hvis ikke du underskriver.
 

Hilsen Dorthe Dorthe Olesen
socialrådgiver

n Sig, du først vil drøfte det med din fagforening.

n Har du først skrevet under, kan beslutningen ikke 
ændres.

n Kontakt afdelingens A-kasse eller socialrådgivere.
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Skagen Efterlønsklub – efterårsprogram
SEPTEMBER
Fredag d. 9. kl. 14.00 Foredrag ved Sven Westergaard
 Tilmelding Åletur

Fredag d. 16. kl. 14.30 Almindeligt møde med hyggelig samvær
 Tilmelding Åletur

Fredag d. 23. kl. 14.00 Musikalsk underholdning ved Michael Gaihede

Onsdag d. 28. kl. ??? Åleturen

OKTOBER
Fredag d. 7.  kl. 14.30 Almindeligt møde med snak og sang
 Tilmelding Efterårsfest

Fredag d. 14. kl. 14.00 De Småborgerlige Gårdsangere underholder
 Tilmelding Efterårsfest

Fredag d. 21  kl. 14.00 Foredrag ved Søren Raabjerg

Fredag d. 28 kl. 18.00 Efterårsfest i »Klitrosen«

NOVEMBER
Fredag d. 4. kl. 14.30 Møde med hyggelig samvær

Fredag d. 11. kl. 14.00 Musikalsk underholdning ved Hansen trio + 1

Fredag d. 18. kl. 14.00 Bingo – husk pakker!

Fredag d. 25. kl. 14.00 Juleafslutning med sang, gløgg og æbleskiver

3F FREDERIKSHAVN
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Konserves  helt uden kemikalier

Det er kun kvinder, der står og fileterer makrellerne. 
Fabrikken har forsøgt sig med mænd, men de har 
ikke det rigtige håndelag. Her står Connie Christensen 
(t.v.) sammen med Laila Nielsen
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Sæby Fiskeindustri fik i januar  
Frederikshavn Kommunes 
Vækst&Vilje-pris. Faget fandt ud 
af, hvorfor, da redaktionen besøgte 
den driftige fabrik i Sæby.

Hvad har kunst og konserves tilfælles?
Ikke meget, vil de fleste nok svare, men 
spørg du personalet på Sæby Fiskeindustri er 
svaret et helt andet.
Manden bag makrel-fabrikken, Christian 
Vangaard, har altid været en stor kunstelsker, 
og da han i 1980-erne købte et stort maleri 
af kunstneren Hans Voigt Steffensen blev det 
afgørende for indretningen af fabrikken på 
Gyldendalsvej:
– Hans Voigt Steffensen er kendt som en sær-
lig kunstner, der kan forevige det nordjyske 
lys. Det faldt vores ejer for, og besluttede, at 
farverne fra maleriet skulle præge fabrikken, 
siger Connie Christensen, der er driftsleder 
på Sæby Fiskeindustri.
Overalt på fabrikken går de klare pastelfarver 
fra maleriet igen: Rør, riste, lofter og sågar 
skorsten er farveafstemt efter Voigts værk. 

3F FREDERIKSHAVN

Konserves  helt uden kemikalier

STUDIETUR
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Laila Meldergaard er  
tillidsrepræsentant og 
arbejder fast på daghold.
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Farverne adskiller Sæby Fiskeindustri for mange 
af sine konkurrenter. Men det er ikke det eneste 
sted, hvor Sæby er anderledes end de andre.
Fabrikken bruger nemlig ikke kemikalier, når de 
26.000 tons makrel, som fabrikken bruger pr. år, 
skal afskindes:
– Det er normalt, at man bruger kaustisk soda, 
når skindet skal af makrellen, men det har ligget 
vores direktør på sinde at finde en mere skånsom 
og miljørigtig metode. Derfor damper vi vores 
skind af fiskene, forklarer Connie Christensen.

Populært dyrefoder
Processen med at afskinde fiskene i Sæby minder 
lidt om at skolde rødbeder – og så alligevel ikke. 
Den starter nemlig allerede, når fiskene kommer 
ind på fabrikken. Her bliver makrellene frosset 
ned enkeltvis til minus 30 grader. Når de senere 
kommer igennem dampmaskinerne og ind i selve 
forarbejdningen, får den store varmeforskel skin-
det til at slippe på fiskene.
Selv om processen er genial, så må Sæby Fiske-
industri ikke »prale« med den. Det forbyder mar-
kedsføringsloven:

– Man må ikke hævde sig på sine konkurrenters 
bekostning. Hvis vi skriver på vores dåser, at vi 
ikke bruger kemikalier – så antyder vi samtidig, 
at det gør andre, og der er nogle, der fjerner skin-
net manuelt, forklarer Connie Christensen.
Heldigvis er den kemikaliefri produktion ikke helt 
glemt af omverden. Frederikshavn Kommune gav 
i januar i år Sæby Fiskeindustri årets Vækst&Vilje 
pris for blandt andet at bruge damp og vand i 
stedet for den kaustiske soda, men også fordi 
Sæby Fiskeindustri har forædlet produktionen, så 
restproduktet af makrellen går til fiskeolie, fiske-
mel og dyrefoder i stedet for at blive smidt ud. 
Det betyder, at stort set hvert gram på makrellen 
bliver brugt:
– Der er ingen tvivl om, at produktionen af dåse-
makrel er den vigtigste, men vores restproduktion 
til blandt minkfoder er meget populært, fordi der 
er så mange næringsstoffer i foderet, forklarer 
Connie Christensen.

Bonus til medarbejderne
En anden ting, som var afgørende, da Vækst&Vil-
jeprisen blev uddelt kort efter nytår, var na-

3F FREDERIKSHAVN

En fabrik – mange mærker
Sæby Fiskeindustri har sit eget mærke »Saeby«, der kommer i tre 
varianter: 
• Makrel i tomat
• Makrel i rapsolie
• Makrel i saltlage
Saeby udgør kun 20 procent af fabrikkens 100 millioner dåser, der 
er den årlige produktion.
Fabrikken producerer til butikskæderne Aldi og Lidl i Tyskland, 
til Coop i Norden, til engelske detailkunder og til Odyssee i Frank-
ring, og til øvrige grossister verden over.
Fabrikken laver ud over den kendte makrel i tomat mange øvrige 
smagsvarianter, og udvikler hele tiden varesortimentet.

!

STUDIETUR
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turligvis væksten: Sæby Fiskeindustri åbner i 
september en ny frysehal, så kapaciteten udvides 
med yderligere 4500 tons. Den nye produktions-
hal er på i alt 13000 kvadratmeter og bringer den 
samlede byggemasse op på 60000 kvadratmeter. 
Bebyggelsesprocenten har dog på ingen måde 
nået loftet endnu, for ejer Christian Vanggaard 
har hele 39 hektarer at gøre godt med:
– Det er noget af det, der kendetegner vores ejer. 
Han har været visionær og tænkt fremad, allerede 
da fabrikken blev placeret her i 1980-erne. Det 
gør, at vi har plads til blandt andet vores eget 
rensningsanlæg, og har masser af grønne udea-
realer, hvor vi vander med vores rensede spilde-
vand forklarer Connie Christensen, der samtidig 
påpeger, at affaldet fra fabrikken er imponerende 
lille: En container affald pr. 14 dag.
Imponerende er i det hele taget et ord, som ligger 
lige på tungen, når man er på rundvisning på 
fabrikken. Det er eksempelvis imponerende, at de 
dygtige kvinder i filet-afdelingen udelukkende på 
håndelag kan variere vægten af makrel indenfor 
få grams nøjagtighed. Det er imponerende, at 
fabrikken er blandt verdens største og sender ma-
krel ud over hele kloden. Langt de fleste under 
andre mærker som Nixe, Coop og Princes. Og så 
er det imponerende, at alverdens faglige funkti-
oner er dækket ind på adressen, der mest af alt 
minder om en lille by:

3F FREDERIKSHAVN

– Vi har vores egen syerske, vores egen smede-
afdeling, elektrikere, laboranter, salgsafdeling, 
køkken og naturligvis rengøring og produktion, 
forklarer Connie Christensen, der er blandt de 
220 ansatte på fabrikken. 80 procent af dem er 
kvinder, og de fleste er ufaglærte:
– Der er ingen tvivl om, at vi er en kvindear-
bejdsplads, men vi har også mænd til flere for-
skellige funktioner, forklarer Connie Christensen.
Alle medarbejdere, der har været på fabrikken i 
Sæby i mere end 2 år har ret til en særlig bonus, 
og som produktionen ser ud lige nu, så er det et 
gode, der får lønninger på Gyldendalsvej til at 
ligge i den rigtige ende. 
Et anden fordel ved at arbejde på Sæby Fiskein-
dustri er, at der ofte serveres lun makrel i kanti-
nen, og for to medarbejdere er der en helt særlig 
morgenmad:
– Hver dag klokken 8:15 er der produkt-bedøm-
melse, hvor to tilfældige fra produktionen bliver 
taget ud som smagsdommere. Vi skulle jo nødigt 
sende noget ud af huset, som vi ikke selv vil 
spise, fortæller Connie Christensen.

Strenge regler for fødevarer
Sæby Fiskeindustri er underlagt særlige  
regler, da fabrikken producerer fødevarer  
til kunder med særlige høje krav.  
Det betyder, at det bla. er forbudt at:
• Ryge cigaretter på matriklen
•  Tygge tyggegummi og indtage andre drops 

i produktionen
•  Spise nødder( da de er stærkt allergifrem-

kaldende)
•  Bære smykker som halskæder, øreringe og 

piercinger, ur
Alt sammen af frygt for, at det kan »for-
urene« fødevarerne.
Alle dåser går, inden de forlader fabrikken, 
igennem en scanner og en metaldetektor.

!

Sådan ser en gourmet-makrel-dåse ud til det  
franske marked.

STUDIETUR
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Frederikshavn Fagligt Fælles Forbund
Efterløn- og pensionistklub
Torsdag den 1. september 2016
Sommertræf i Hjallerup Idrætscenter
• Afgang fra Rådhuset kl. 11.30
• Velkomst ved regionsformanden
• Frokost
• Derefter tale af Pernille Vigsø Bagge
• Kaffe og kage
• Musik af De Røde Skjorter.
• Afslutning ca. kl. 17
• Pris: kr. 200.

Torsdag den 15. september 2016 
kl. 14.00
Cykeltur
•  Vi fortsætter cykelturen sammen med 

Thomas Mølgaard
• Sted: Skolegade 8

Torsdag den 13. oktober 2016 
kl. 14.00
Finn Jenne kommer og fortæller nyt fra 
3F afdelingen i Skippergade
• Sted: Skolegade 8
 
Torsdag den 10. november 2016 
kl. 14.00
Pakkespil
•  Vi spiller pakkespil om medbragte  

pakker til kr. 20 - 25.
• Sted: Skolegade 8.
 
Torsdag den 8. december 2016 
kl. 12.00
Julefrokost i Skolegade
• Menu senere, men reserver datoen.
 
 
Formand Grethe, tlf. 20 31 61 83 
Næstformand Kamma, tlf. 98 42 83 
44

Kasserer Birgit, tlf. 30 51 43 40

Birte, tlf. 29 44 94 92
Ulla, tlf. 61 35 36 21

Vi glæder os til at se rigtig mange af 
3F’s efterløns- og pensionistmedlem-

mer til de kommende aktiviteter



Gratis advokat- 
ordning i FOA Frederikshavn

Advokat Ole Kildeby har træffetid i 
FOA Frederikshavn
Constantiavej 35,  
9900 Frederikshavn
I samme tidsrum kan advokaten 
træffes på afdelingens 
tlf. 46 97 11 70.

2016:

•  Torsdag den 8. september 
kl. 15.30 – 16.30

•  Torsdag den 13. oktober 
kl. 15.30 – 16.30

•  Torsdag den 10. november 
kl. 15.30 – 16.30

•  Torsdag den 8. december 
kl. 15.30 – 16.30

Det gratis tilbud omfatter rådgiv-
ning på afdelingens kontor. Hvis 
der rejses en sag, eller det aftales 
at advokaten skal udføre en opga-
ve for et medlem, betales dette 
efter aftale med advokaten.
Rådgivningen kan være forhold om 
ejendomshandel, lejebolig, arv, 
skilsmisse, dødsfald i nær familie, 
erstatningssager og andre juridiske 
forhold.

  Frederikshavn

FOA Frederikshavn 
Constantiavej 35, 9900 Frederikshavn
Telefon 46 97 11 70
E-mail – faglig afdeling: frederikshavn@foa.dk

Hjemmeside
www.foa.dk/frederikshavn

Åbnings- og telefontider

Mandag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 15.30

Tirsdag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 15.30

Onsdag. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 15.30

Torsdag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.00 – 17.00

Fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lukket

Du er som medlem altid velkommen til at aftale tid for 
et møde – også udenfor normal åbningstid.

A-kassens Callcenter

Har du brug for at kontakte A-kassen  
uden for normal åbningstid, kan du  
kontakte A-kassens Callcenter  
ml. 16.00-20.00

A-kassens callcenter-nummer er:  46 97 10 10

Faglig Afdelings Hotline

Fredag er afdelingen lukket, men har du akut brug 
for hjælp fra Faglig Afdeling, kan du kontakte Fag-
lig Hotline mellem 10.00-14.00. 

Faglig afdelings hotline nummer er:  46 97 11 90

Læs mere på hjemmesiden www.foa.dk/frederikshavn
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Torsdag den 26. maj deltog 43 Social- og 
Sundhedsassistenter i et foredrag om KOL.
Vi mødtes i Skagen på Holte Vinlager, hvor 
vi startede med en lille vinsmagning af de 
dejlige sommerbobler, som vi selv »sablede« 
proppen af. Efter en smag på dejlige sommer-
vine, i hyggelige omgivelser, var det firmaet 
Boehringer Ingelheim Danmark A/S’s repræ-
sentant, der gennemgik, hvad det vil sige at 

være KOL-patient, hvilke udfordringer KOL- 
patienter har samt hvilke hjælpemidler, der 
findes, og hvordan de bruges. En rigtig hygge-
lig og lærerig aften med fine input til os, der 
dagligt via vores job møder mennesker med 
KOL.

Tak for godt fremmøde.
Bestyrelsen, SSA klubben

Helle Madsen

SSA klubben i Skagen
Foredrag om KOL

FOA’s aktivitetskalender 2016
Dato Aktivitet Sted

22. september Pædagogisk
sektorgeneralforsamling 

Projektafdelingen
Knivholtvej

28. september SOSU 
sektorgeneralforsamling

Projektafdelingen
Knivholtvej

29. september Servicesektorens
generalforsamling Salen, FOA Frederikshavn

27. november Juletræ FFK Centret 

Hold øje med aktivitetskalenderen på hjemmesiden www.foa.dk/frederikshavn



FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

22   »Faget« Frederikshavns fælles fagblad . SEPTEMBER 2016

Charlotte Abildgaard 
Jensen (t.v.)  

sammen med 
Kate Yvonne Jensen. 

Du er aldrig din diagnose
Mariested i Sæby har i mange år været bosted for psykisk syge borgere.
I løbet af de sidste tre år har stedet indgået i et projekt, der har forandret  
hverdagen i en positiv retning.  
Faget besøgte stedet på den årlige studietur.
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Siden 1970-erne har Mariested ligget på Sæby-
gårdvej i Sæby. Navnet og adressen dækker en 
socialpsykiatrisk boform med plads til 44 borgere 
med psykiske lidelser. Stedet har i løbet af de 
senere år gennemgået en total-renovering. Alle 
lokaler, lejligheder, gangarealer og opholdsrum 
har fået et nyt og moderne look. Men det 
er ikke kun de udvendige vægge og 
interiøret, der har flyttet sig. 
Det har pædagogikken og tankegan-
gen også. 
Mariested har siden 2015 været 
med i et tre årigt pilotprojekt 
under Socialstyrelsen sammen 
med to andre bosteder. Et i Ros-
kilde og et i Aarhus. Tanken er 
at give mere tryghed til både be-
boere og personale, og fremfor alt 
forebygge de voldelige episoder:
– Før i tiden kunne vi sagtens have flere magt-
anvendelser om ugen, og ofte flere på en vold-
som dag. Det har vi fået kraftigt reduceret, siger 
Charlotte Abildgaard Jensen, der er teamleder på 
Mariested og en af fem koordinatorer på det nye 
projekt.

Projektets idé er at undgå konflikter ved at blive 
klogere på, hvad det er, der får borgerene på bo-
stedet til at blive voldelige og udad-reagerende:
– Vi får undervisning sammen med vores be-
boere. Her gennemgår vi blandt andet et meget 
overskueligt skema, der forklarer, hvordan de 
har det, når en situation optrappes, og når kaos 
opstår. Det har virkelig været en øjenåbner, siger 
Charlotte Abildgaard Jensen, og Kate Yvonne 
Jensen, der er arbejdsmiljørepræsentant supple-
rer:
– Vi troede, at vi kendte dem og deres reaktioner, 
men vi er nu blevet meget klogere. Det betyder, 
at det er blevet lettere at hjælpe borgeren med at 

finde strategier til, hvad de gør, når bægeret fly-
der over. Allerede efter kort tid kunne vi mærke, 
at det virkede.

Styrker frem for svagheder
En anden ting, der sideløbende med projektet er 

under forandring, er synet på borgerne:
– Vi har før – i en slags misforstået om-

sorg – skånet dem for forandring og for 
mange indtryk, men vores nye projekt 
har vist, at de sagtens kan klare det. 
Alle har deltaget i det, også dem, 
som vi før havde vurderet som for 
svage, siger Charlotte Abildgaard 
Jensen.
I det hele taget er der ikke meget 

tilbage fra gamle tiders Mariested. Da 
stedet i sin tid startede som et psykia-

trisk plejehjem, blev borgerne betragtet 
som patienter. De boede i mindre værelser, hvor 
stue og soveværelse var i et, og en kogeplade ud-
gjorde køkkenet. I dag er der flere kvadratmeter 

Fakta om Mariested
Mariested er et bosted under Frederiks-
havn Kommune for voksne med svære 
psykiske vanskeligheder og diagnoser.
For at komme i betragtning til Mariested 
skal du:
• Være over 18 år
•  Have betydelig og kronisk nedsat psy-

kisk funktionsevne
•  Have omfattende behov for støtte i dag-

ligdagen 
•  Ikke kunne klare dig i egen bolig
•  Ikke kunne få dækket dine behov på 

anden vis

!

STUDIETUR
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til hver lejlighed, der indeholder et fint køkken 
med komfur, køleskab og vask i sammenhæng 
med en stue, et badeværelse og et separat sove-
værelse. Der ud over har hver lejlighed sin egen 
terrasse. Men vigtigste forandring er synet på bor-
gerne. De er personer – ikke patienter:
– For mange var sygdommen måske blevet en 
identitet, men vi holder fast i, at du aldrig er din 
diagnose. Det er et aktivt valg at kigge på styrker 
i stedet for svagheder, siger Charlotte, og Kate 
supplerer:
– Mariested bliver forhåbentlig for mange af dem 
kun et stop på vejen. De skal lære at klare sig 
selv, så de på et eller andet tidspunkt kommer vi-
dere, og vi har heldigvis allerede set det ske flere 
gange.

Stærkt samarbejde
Charlotte er lige som sin leder og tre øvrige an-
satte uddannet sygeplejerske, Kate er social og 
sundhedsassistent lige som 23 andre kolleger, og 

Hverdagen 
Mariested har plads til 42 borgere fordelt i 
6 grupper + 2 midlertidige pladser.  
Hver borger har sin egen lejlighed med 
stue, køkken, badeværelse og terrasse
Mariesteds køkken laver mad til de fleste 
borgere, men det er også muligt selv at 
lave mad – enten i egen lejlighed – eller i 
gruppekøkkenerne.
Borgerne kan frit komme og gå i huset, 
ingen døre er låst undtagen ind til enkelte 
personalerum og grupperum.
Dagligdagen bliver planlagt efter den en-
kelte, og der er mulighed for forskellige 
undervisningstilbud, motion, musik og 
ture ud af huset.
Borgerne har medindflydelse og tager 
medansvar gennem bl.a. beboermøder og 
beboerråd.

!

Kate viser Faget rundt på Mariested.
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der ud over er der pædagoger, husassistenter og 
rengøringsassistenter i hu-
sene. I alt 70, der arbejder i 
vagtplan dækker Mariested 
24 timer i døgnet:
– I det daglige kigger vi 
ikke på vores faglige titler. 
Vi indgår i teams omkring 
vores 6 forskellige grupper, 
og arbejder fantastisk godt 
på tværs, siger Kate, der li-
gesom Charlotte har brede 
skuldre og kan magte det 
pres, som indimellem ligger tungt på dem:

– Vi gør meget i hverdagen for at forebygge vold 
og trusler. Det er klart, at 
når man hører om vol-
delige overfald på andre 
institutioner, så rykker vi 
lidt tættere sammen og 
gennemgår vores egne ret-
ningslinjer og procedurer. 
Personalets sikkerhed går 
over alt andet, men der er 
ingen tvivl om, at vores 
nye projekt og vores nye 
tankegang har givet os 

bedre redskaber og har gjort os mere trygge.

STUDIETUR

          Seniorernes aktivitetsoversigt

Tirsdag den 13. september kl. 13.00

Bustur til Vorregård Slot  

og kaffebord på tinghuset

Oplev et ægte renæssanceslot og gå på 

opdagelse mellem kunst og spøgelser …

Tilmelding: 29. august. Betaling ved 

tilmelding. Tilmeldingen er bindende. 

Pris: kr. 75,- 

Tirsdag den 11. oktober kl. 13.00

Fest med Løvbjerg musikanterne

Festmad med vin-øl-vand. Der bliver 

Amerikansk lotteri. Medbring dansesko og 

godt humør. :-) 

Tilmelding senest den 4. oktober

Pris: kr. 150,- 

Tirsdag den 8. november kl. 14.00

Foredrag med arkivar Erik Christensen

»Hen ad Danmarksgade 

 – før og nu«

Kaffe med blødt brød

Tilmelding senest den  

1. november

Pris: kr. 50,-

Tilmeldinger til: 

Ingrid Hansen  24 66 66 71

Jytte jensen  22 86 31 61
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Sektorgeneralforsamlinger 
i FOA – Fag og Arbejde, Frederikshavn
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Foreløbig dagsorden 
1. Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af mødeleder
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetæller
5. Orientering fra sektorbestyrelsen
6. Indkomne forslag

7. Valg til sektorbestyrelsen

Endelig dagsorden kan afhentes i afdelingen  
6 dage før generalforsamlingen 
– eller ses på hjemmesiden  
www.foa.dk/frederikshavn

Service Sektoren
Tilmelding til https://tilmeldmig.dk/?9501-16-14-06

Afholder generalforsamling i 
Salen, FOA Frederikshavn,  
Constantiavej 35, Frederikshavn
Onsdag den 29. september 2016

• Indskrivning fra kl. 17.00
• Let spisning fra kl. 17.30
• Generalforsamling 18.00

Sidste 

tilmelding: 

22. september 

2016 

kl. 17.00

Pædagogisk Sektor 
Tilmelding til https://tilmeldmig.dk/?9501-16-14-04

Afholder generalforsamling i Projektafdelingen, 
Knivholtvej 20, Frederikshavn.
Torsdag den 22. september 2016

• Indskrivning fra kl. 17.30. 
• Let spisning 18.00-18.45
• Mødestart kl. 18.45

Sidste 

tilmelding:

15. september 

2016 

kl. 15.30

Social- og Sundhedssektoren 
Tilmelding til https://tilmeldmig.dk/?9501-16-14-07

Afholder generalforsamling i Projektafdelingen, 
Knivholtvej 20, Frederikshavn 
Tirsdag den 28. september 2016. 

• Indskrivning fra kl. 17.00
• Let spisning fra kl. 17.30. 
• Mødestart kl. 18.30

Sidste 

tilmelding:

20. september 

2016 

kl. 15.30



FOA – FAG OG ARBEJDE FREDERIKSHAVN

Sådan tilmelder du dig
•  Via det link der står under din sektor eller 
• på telefon 46 97 11 70 direkte til afdelingen

Oplysning om sidste frist for tilmelding finder du 
under hvert arrangement.

Værd at vide
Indkomne forslag samt kandidatforslag, der øn-
skes behandlet på sektorgeneralforsamlingerne, 
skal være den respektive sektor i hænde senest 
14 kalenderdage før sektorgeneralforsamlingens 
afholdelse. 

Forslag sendes til frederikshavn@foa.dk
Endelig dagsorden kan afhentes i afdelingen 
tidligst 6 kalenderdage før generalforsamlingen 
afholdes, eller ses på hjemmesiden www.foa.dk/
frederikshavn
Af hensyn til traktement bedes du tilmelde dig, 
senest på den dato, der står ud for din sektor. 
Der ydes kørselsgodtgørelse ved fællestransport, 
fra Sæby og Skagen, for kørsel med mere end 16. 
km.

Med venlig hilsen
Sektorbestyrelserne
FOA Frederikshavn
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DEN GODE HISTORIE

Løntjek giver pædagog
medhjælper  29.800,
Et løntjek af en pædagogmedhjæl
per vikar viste, at pædagogmed
hjælperen var forkert indplaceret 
i lønsystemet. En henvendelse fra 
FOA Frederikshavn til personaleaf
delingen medførte, at pædagogmed
hjælperen nu har fået efterbetalt 
knapt 30.000 kroner i manglende 
løn og pensionsindbetaling. 

Løntjek giver ikke uddannet  ufaglært   
SOSU medarbejder  2.353, mere om måneden
Et løntjek af en ikke uddannet ferieafløser medførte en lønstigning på kr. 2.353, om måneden, i ansættelsen på 32 timer/ugen. Dét svarer til en stigning på kr. 28.236, i løn om året. Tillægget blev givet for den uddannelse, medarbejderen havde som pædagogisk assistent, men hvor der ikke, uden forhandling, er nogen automatik i, at der tildeles lokal løn. 

Stor erstatning i arbejdsskadesag

Gentagne episoder af voldelig (fysisk og psykisk) karakter gjorde et 

medlem så skadet, at medlemmet er tilkendt 80 pct. erhvervsevnetab 

og førtidspension. FOA Frederikshavns socialrådgiver har fulgt sagen  og 

netop i så komplicerede sager er det en stor hjælp i en svær situation.  

Læs hele historien på www.foa.dk/frederikshavn
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Frederikshavn

Socialdemokraternes hjemmeside:
www.socialdemokraternefrhavn.dk

Formand: Palle Næser Thomsen
Hirsholmsvej 4
9900 Frederikshavn

Mob. 2684 2655
E-mail: PATH@frederikshavn

Kasserer: Grete Næser, telefon 2868 0644 
E-mail: grete@naeser.dk

Det er som altid en hyggelig dag, hvor vi 
mødes med  medlemmer, byrødder og de 
andre organisationer og foreninger.
Da der er mange ting at tage sig til på sådan 
en dag kunne vi godt tænke os at bruge noget 
hjælp fra vores medlemmer. 
Man kan derfor regne med, at der i god tid 
inden 1. maj næste år bliver udsendt en mail 
om, at vi ønsker hjælp. 
Vi håber selvfølgelig, at så mange som muligt 
vil bakke op.
Vi er så småt i gang med at kickstarte DSU, 
hvilket, vi håber, lykkes. Derudover ønsker vi 
stadig flere medlemmer, både i DSU men også 
i selve partiforeningen. Så hvis du hører om 

eller kender nogen, som kunne være interes-
seret i at være med, så bare henvend jer til 
undertegnede.

Socialdemokraterne deltog 
som sædvanlig i festlighederne 
ved 1. maj

1. maj

Af Palle Thomsen 
Formand for 
Frederikshavn 
Partiforening
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Formand 
PALLE THOMSEN 
Hirsholmsvej 4 
9900 Frederikshavn 
Privat 
Mobil 26 84 26 55 
Mail path@frederikshavn.dk

Næstformand 
JUNE MENNE 
Birkekrogen 7 
9900 Frederikshavn 
Mobil 29 25 27 05 
Privat 
Mail june@zaki.dk

Kasserer 
GRETE NÆSER 
Gerndrupvej 5, Stenhøj 
9900 Frederikshavn 
Privat 
Mobil 28 68 06 44 
Mail grete@naeser.dk

Bestyrelsesmedlem 
GITTE CHRISTIANSEN 
Esben Snaresvej 17 
9900 Frederikshavn 
Mobil 27 77 35 11 
Mail gitte.christiansen@3f.dk

Bestyrelsesmedlem 
LINDA HEIDEMANN 
Nordre Skanse 31 
9900 Frederikshavn 
Tlf. 41 60 87 39 
Mail lw.heidemann@gmail.com

Bestyrelsesmedlem 
PETER AABY 
Møllehusallé 12 
9900 Frederikshavn 
Mobil 53 56 53 67 
Mail peteraabyl@gmail.dk

Bestyrelsesmedlem 
ANETTE JØRGENSEN 
Odensegade 7, 9900 Frederikshavn 
Privat 
Mobil 60 19 04 89 
Mail anette.joergensen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem 
RENE JØRGENSEN 
Odensegade 7 
9900 Frederikshavn 
Privat 
Mobil 60 19 04 65 
Mail anette-rene@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem 
CLAUS HENRIK NEDERMARK 
9900 Frederikshavn 
Mobil 22 65 78 61 
Mail lubi22657861@gmail.com

Bestyrelsessuppleant 
AXEL FIEDLER 
Napstjertvej 41, 9981 Jerup 
Privat 
Mobil 98 42 12 41
Mail afiedler@get2net.dk

Bestyrelsessuppleant 
PER KJÆRSGAARD
Mail Perk1961@live.dk
 

Socialdemokraterne 
Frederikshavn – bestyrelse
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LO Vendsyssels hjemmeside: www.lo-vendsyssel.dk

Adresse:
Parallelvej 3, 9900 Frederikshavn  
(Servicekontor/Socialrådgiver)
Frilandsvej 111, 9800 Hjørring

Telefon: 9890 0488 – Mobil, Cai Møller: 2048 4166

E-mail: 
lo@lo-vendsyssel.dk
formand@lo-vendsyssel.dk

Hjemmeside: www.lo-vendsyssel.dk

Socialrådgiver: Helle Frank 3034 5543 (Mandag, tirsdag og torsdag)

Rådgiver: Marianne Jensen 2443 8324 

Læs hjemmesiden 
www.lo-vendsyssel.dk
hvor der er flere fagpolitiske nyhe-
der og indlæg, som du måske ikke 
ellers hører om samt praktiske guid-
ninger og oplysninger. 

Socialrådgiverordning 
for alle 
i Frederikshavn Kommune
LOs socialrådgiverordning er et åbent til-
bud for alle borgere i Frederikshavn Kom-
mune. Her kan du henvende dig, hvis du 
er i tvivl om afgørelser på socialkontoret, 
pension og lignende spørgsmål. 
Socialrådgiver Helle Frank træffes man-
dag og tirsdag kl. 8.00-13.00 og tors-
dag kl. 8.00-18.00.
Se eventuelle IKKE træffedage på 
hjemmesiden.
Der skal altid aftales tid på telefon 
30 34 55 43, før du møder op.

 1 

 Vendsyssel                                                                                                                         juni 2012 

dækker: 
 
Læsø Kommune 
Hjørring Kommune 
Frederikshavn Kommune 
 
 

 Vendsyssel 
Medlemsfagforeninger og bestyrelse: 
 

• 3F Frederikshavn  Morten Dahlberg og Hanne Karlsen 
• 3 F Skagerak  Laila Stidsborg og Jens Madsen 
• 3F Murerne  ønsker ikke repræsentation 
• Blik & Rør  ønsker ikke repræsentation 
• FOA Hjørring  Ina Jensen 
• FOA Frederikshavn René Johansen 
• HK Nordjylland  Jette Videnkjær og Claus Henrik Nedermark 
• Dansk Metal Brønderslev ønsker ikke repræsentation 
• Dansk Metal Sæby  Brian Pedersen  
• Dansk Metal Vendsyssel Jørn E. Larsen og Mogens Bjerre 
• Ejendomsfunktionærerne ønsker ikke repræsentation 
• NNF Nordjylland  Kent Jensen 
• DEF Nordjylland  Claus Ebdrup Madsen 
• SL Nordjylland  Anne Marie Frederiksen 
• Malernes Fagforening Carsten Munkholm Larsen 
• TL Nord  Peter Thyregod 

 
• LO formand  Cai Møller 
• LO kasserer  Henning Mikkelsen 

 

 Vendsyssel 
Personale: 
 
Bogholder/sekretær (20 timer/uge) Annette Riis 
Arbejdsmarkedspolitisk konsulent  Kia Klostergaard Gaardlund og Steen Christensen 
Socialrådgiver (Frederikshavn) Helle Frank 
 

 Vendsyssel 
 
Adresser: 
Frilandsvej 111, Hjørring  
Danmarksgade 71 1,tv, Frederikshavn / servicekontor  for socialrådgiver 
 

 Vendsyssel 
Kontoret Hjørring: tlf  9890 0488 
Servicekontoret: tlf  2048 4166  Socialrådgiver Helle Frank: tlf 9842 5543 
Formand: tlf  2048 4166 (mobil) 

Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

Vi hører det hver dag – kravene til fremtidens 
ansatte bliver større og større i en globaliseret 
verden. For at kunne bevare virksomhedens kon-
kurrenceevne er det nødvendigt at investere i de 
ansattes faglige kompetencer. 
Det er uomtvistelig en rigtig god investering for 
virksomheder at prioritere tid til basiskurser, 
som kan gøre de ansatte fagligt stærkere eller at 
tilbyde danskundervisning til de udenlandsk an-
satte. Det fakta oplever vi ikke modsagt af nogen.  
Ved at investere i tid til basiskurser i fx dansk, 
matematik, it eller sprog kan virksomhederne 
gøre sine ansatte fagligt stærkere og være med 
til at sikre sin arbejdskraft i fremtiden. Kurserne 
spænder lige fra grundlæggende niveau til 9. og 
10. klasses niveau, der også giver muligheden 

for yderligere opkvalificering fx fra ufaglært til 
faglært. 

Enkelt og meget billigere end man tror 
I uddannelsessystemet finder man – ofte gratis 
– skræddersyede løsninger, som passer til den 
enkelte virksomheds behov. 
Disse muligheder finder sted i det offentlige 
uddannelsessystem under navne som FVU (For-
beredende Voksenundervisning) og AVU (Almen 
Voksenuddannelse). FVU-kurser er som ud-
gangspunkt gratis og finder undervisningen sted 
i arbejdstiden, er der mulighed for at søge om 
løngodtgørelse, så det kun koster medarbejdernes 
tid at deltage. AVU-kurser koster fra 120 kroner 
pr. medarbejder pr. fag. 

ALLE siger det: Det betaler sig!
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Gældsrådgivning i Frederikshavn, 
Hjørring og Læsø Kommune

LOs gældsrådgivning »På Rette Kurs« er et 
åbent tilbud for langtidsledige, ufaglærte   
samt unge og yngre kontanthjælpsmod-
tagere i Frederikshavn, Hjørring og Læsø 
Kommune.

Her kan man henvende og få gratis anonym 
økonomisk rådgivning,hvis gælden uover-
skueligt er vokset én over hovedet.

Der skal bestilles tid ved 
projektkoordinator Marianne Jensen 
på mail: raadgiver@lo-vendsyssel.dk 
eller på tlf 24 43 83 24

Snak om det
Kurserne kan fx udføres i samarbejde med VUC 
& HF Nordjylland og/eller AOF Nord, der skræd-
dersyr løsninger efter den enkelte virksomheds 
behov: 

•  Ud fra en snak med virksomheden og en kom-
petenceafklaring af de ansatte kan niveauet og 
indholdet i undervisningen tilpasses, så det pas-
ser til de ansatte og forholder sig til de opgaver, 
som medarbejderne løser for virksomheden.

•  Undervisningen kan finde sted på virksomhe-
den eller i egnede lokaler i nærheden og selvføl-
gelig tilpasset virksomhedens arbejdsrytme.

Sprogundervisning øger produktiviteten
Flere virksomheder får et stigende antal af uden-
landske ansatte både timelønnede og specialister 
på arbejdspladsen. Et træk fra Udlændingeregistret 
viser, at der i Nordjylland har været en stigning 
på 37 procent fra 2011 til 2015. Sprogbarrieren kan 
blive en hindring for høj produktivitet og det kolle-
giale sammenhold på arbejdspladsen. 
Undervisning i almen dansk for de udenlandske 
ansatte kan være med til at sikre, at der ikke sker 
kommunikationsbrist, som går ud over både 
produktivitet og kvalitet i arbejdet. Kulturen og 
dialogen styrkes automatisk mellem de ansatte, 
når ledere, mellemledere og medarbejdere taler 
samme sprog (dansk) på arbejdspladsen. 
Danskkurserne til de udenlandske ansatte er som 
udgangspunkt også gratis, og finder undervisnin-
gen sted i arbejdstiden, er der også her mulighed 
for at søge om løngodtgørelse, således det kun 
koster medarbejdernes tid. 

Sæt i gang
De uddannelsesinstitutioner – VUC & HF Nord-
jylland og AOF Nord, som LO Vendsyssel samar-
bejder med – mener, at der nogle steder allerede 
er et godt samarbejde med virksomhederne om 
at tilrettelægge undervisningen efter deres behov 
og yde differentieret undervisning til deltagerne 
alt efter deres niveau. LO Vendsyssel mener, at 
virksomhederne både for medarbejdernes og 
lønsomhedens skyld bør satse på at få en langt 
mere smidig og effektiv kommunikation på ar-
bejdspladsen. 
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Billige energilån?
- ring til os
Danmarksgade 67  |  9900 Frederikshavn  |  38 48 30 49  

GÅ IKKE GLIP AF DE HER HISTORIER

M E TA L
Finanskrisen var hård. Noget af det vi lærte var,  
at det er farligt at satse ensidigt.

Anders Jensen, direktør AVk tooling
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3 F
Der er ingen tvivl om, at vi er en kvindearbejdsplads, 
men vi har også mænd ansat i flere funktioner.

Connie Christensen, driftsleder sæby fiskeindustri
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F O A
Vi har før i en slags misforstået omsorg skånet borgeren 
for forandringer og for mange indtryk. 
 ChArlotte AbildgAArd, teAmleder mAriested 
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