
 

Nyhedsbrev april 2021. 
Kære medlem af Dansk Metal Storstrøm 

Foråret er kommet, bøgen er sprunget ud. 

Men vi er stadig Corona og forsamlings udfordret. 

Derfor har bestyrelsen valgt at udsætte vores generalforsamling til efteråret som forbundets love giver mulighed for. 

Ny dato til efteråret vil komme senere.  

Vi gik i luften 1. januar som en ny afdeling med 4 kontorer. Køge, Næstved, Vordingborg og Maribo. 

Vi har fra efteråret haft dørene lukket uden forudgående aftaler og har det desværre stadig sådan. 

Det betyder at vi har åbent mandag, tirsdag og torsdag fra 9.00 til 16.15 samt onsdag og fredag fra 9.00 til 12.00 på 

vores telefon 5572 1216. 

Derudover kan vores direkte nr. findes på hjemmesiden. 

Når vi engang er forbi Corona og forsamlingsforbud og andre følger vil vi melde ud hvordan de mere fysiske 

åbningsmuligheder vil blive. Men det vil fortsat altid være bedst at ringe og lave en aftale inden du kommer. Så kan 

vi bedre forberede os og sørge for at du bliver mødt af en kollega der ved noget om det du ønsker at vide. Vi kan ikke 

alle være på alle kontorer hver dag. Så der vil også alle steder opleves at vi ikke har åbent på alle hverdage uden at 

man inden har aftalt det. 

Første maj i år bliver en stille dag. Der vil være et virtuelt arrangement på FH´s hjemmeside man kan følge. Men vi 

kan stadig ikke mødes på det tidspunkt. 

Opfordring til alle vores medlemmer 

Smittet med COVID-19 – kontakt Metal Storstrøm 

Hvis du har været eller er smittet med COVID-19, og har mistanke om at du er blevet smittet via dit 

arbejde, så kontakt Metal Storstrøm på telefonnummer 55 72 12 16, og bed om at tale med Vibeke Kragh 

eller Claus Ebbe, som er dine arbejdsskade-sagsbehandlere her hos os, og som står klar til at hjælpe dig.  

Når man har været udsat for en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, er der mulighed for at få 

erstatning under lov om arbejdsskadesikring  

• Varigt mén 

• Tab af erhvervsevne 

• Genoptræning og behandling 

• Ødelagte personlige hjælpemidler 

• Overgangsbeløb til efterladte ved dødsfald 

• Erstatning for tab af forsøger 

• Godtgørelse til efterladte i særlige tilfælde 

Tøv aldrig med at henvende dig – vi er her for din skyld       

 

Hele afdelingen ønsker dig og dine et godt og Corona frit forår. 

På afdelingens vegne 

Jørgen Madsen, formand 
 

 


