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LEDER
FORSØG MED NY TILSYNS
METODE I BYGGERIET

Bygge- og anlægsbranchen har dobbelt så mange 
arbejdsulykker pr. ansat som på det øvrige danske 
arbejdsmarked. Beskæftigelsesminister Troels Lund 
Poulsen har derfor besluttet at tage en ny tilsyns-
metode i brug for at få antallet af arbejdsulykker til 
at falde.

Den nye tilsynsmetode indebærer, at Arbejdstilsynets tilsyns-
indsats tilrettelægges ud fra byggeriets særlige kompleksitet 
med mange skiftende arbejdssteder og flere aktører på byg-
gepladsen. Blandt andet vil Arbejdstilsynet i højere grad kom-
me uanmeldt ude på byggepladserne på baggrund af den vi-
den, som Arbejdstilsynet har fra bl.a. byggepladsanmeldelser, 
klager eller alvorlige ulykker. 

Derudover vil Arbejdstilsynet samtidig afdække arbejdsmiljø-
problemer på hele byggepladsen – og ikke kun hos den enkel-
te virksomhed. Det vil betyde, at der både vil være fokus på de 
rammer, der er sat af byggeledelsen og bygherrer, og på ar-
bejdsmiljøproblemerne i den enkelte virksomhed.

Begynder 1. november
Den nye tilsynsmetode er et forsøg, som begynder 1. novem-
ber og kører i seks måneder frem til 30. april 2018.

Endelig vil Arbejdstilsynet i højere grad gå i dialog med virk-
somhederne, byggeledelsen og bygherren om planlægning 
og samarbejde for at forebygge ulykker og nedslidning.

116 straks påbud og forbud var, hvad Arbejdstilsynet gav på en 
landsdækkende bygge- og anlægsaktion i midten af septem-
ber. Aktionen havde bl.a. fokus på vejarbejde og risikoen for 
påkørsel fra trafikken. Dette giver stof til eftertanke.

Dansk Formands Forening er ved at være klar til overenskomst-
forhandlingerne på det kommunale område, som skal være på 
plads til den 1. april 2018.  

Dansk Formands Forening vil gerne opfordre medlemmerne til 
at huske, man bør indberette ændringer i ansættelsesforhold 

og kontaktinformation, mail adresse m.m. Husk det er vigtigt at 
vi har de rigtige kontaktinformationer.

Bemærk erhvervskonferencen AJOUR 2017 i Odense. Maskin-
mestrenes Forening har igen i år sammensat et spændende 
program omkring teknologi og ledelse. Se annoncen her i For-
mandsbladet, eller se hele det spændende program på www.
ajour2017.dk
 
 
KIM BØJE MADSEN
Landsformand

Dansk Formands Forening er en fagorganisation for arbejdsledere og konduktører indenfor bygge- og  

anlægsvirksomhed samt formænd og arbejdsledere indenfor kommunernes og amternes tekniske forvaltninger. 

Dansk Formands Forening har overenskomstretten indenfor bygge- og anlægsområdet.
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Nyt!
FRA FORENINGEN

Landsformanden bød velkommen, der 
var ingen afbud.

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden. Der var ingen 
kommentarer, dagsorden blev godkendt.

Forhandlingsprotokollen
Der var ingen kommentarer til referatet 
fra mødet den 24. juni 2017. Referatet 
blev godkendt og underskrevet.

Faglige forhold
Kim har været til en foreløbig indledende 
forhandling i en jysk kommune, idet man vil 
afskedige gartnerformanden. Liggeledes 
havde Kim været inde over en sag med et 
medlem ansat i en fynsk kommune. 

Kim orienterede om en sag fra en sjæl-
landsk kommune, hvor vores medlem er 
blevet sendt hjem med øjeblikkelig virk-
ning. Kim var med som bisidder til den 
tjenestelige samtale. 

Alle ansatte i Park og Vej i Aarhus Kom-
mune har søgt deres egne stillinger, og 
der har været nye forhandlinger om løn. 
Der er 22 personer, der har indsendt an-
søgning til kommunen i Aarhus, om at få 
deres sag undersøgt, og måske genop-
taget med henblik på oprejsning og/el-
ler erstatning. Det er Kammeradvokaten 
der skal forestå alle afhøringerne. Kim 
ved endnu ikke, hvem af vores medlem-
mer der er med i sagen, men formoder 

der kommer til at ske noget meget snart.
Have og Landsskabsmessen i Slagelse 

var en succes for Dansk Formands For-
ening. Vi talte med mange medlemmer, 
samt måske kommende medlemmer, for-
talte Kim og Lars.  Messen havde udstil-
ler- og besøgsrekord.

Ajour 2017 er nu programsat og emnet 
er teknologi og ledelse. Maskinmestre-
nes Forening er opsat på, at der skal laves 
en byggelinje, og meget gerne sammen 
med Dansk Formands Forening.

ORGANISATORISKE FORHOLD

Overenskomster
Vi har afsluttet overenskomstforhandlin-
gerne med Dansk Byggeri. Kim og Lars 
har forhandlet med Dansk Byggeri. For-
handlingerne gik meget omkring vores 
pensionsselskaber. Vores argumentation 
var, at der er stor forskel på, hvorledes 
selskaberne udbetaler under sygdom 
og i et sygdomsforløb.

Det var noget, som kan have stor be-
tydning både for arbejdsgiverne og med-
lemmerne. Resultatet kan læses i den nye 
overenskomst. Forhandlingerne med As-
faltindustrien samt Dansk Industri er af-
sluttet. Vi er begyndt med at opstille 
krav til den kommunale overenskomstfor-
handling til foråret. 

Forhandlingsfællesskabet
Der er fremsendt akutmidler, som er ble-
vet reguleret. 

FTF
Kim orienterede om de møder, han del-
tager i gennem FTF. 

Samarbejdet i regionerne. 
Der er ikke noget nyt i regionerne. 

FR
Der havde været møde i FR den 28. juni 

2017 hos Maskinmestrene. Vi debattere-
de de nye regler for, hvorledes vi tackler 
behandlingen og opbevaringen af per-
sonoplysninger.

Næste møde er aftalt til den 26. sep-
tember 2017 hos DFF.

A-kassen
Kim har modtaget invitation til infomøde 
i A-kassen, og her vil der komme lidt 
mere information om de nye regler. DFF 
har i øjeblikket 2 ledige medlemmer.

Kim oplyste, at der kommer en ny ferie-
lov, som kommer til at give os en del at in-
formere om.

Budget
Budgettet for august måned 2017 blev 
fremlagt og gennemgået. Det blev taget 
til efterretning. 

Gennemgang af udkast til budget for 
2018. Vi havde udregnet et mindre over-
skud. Hele bestyrelsen var enig om, at 
det var for lille et beløb at arbejde ud fra.

Det blev derfor besluttet, i en enig be-
styrelse, at lade kontingentet for aktive 
og efterlønnere stige med kr. 20,00 og 
pensionister på kr. 5,00 pr. kvartal, gæl-
dende fra 1. januar 2018.

DRIFTSFORHOLD

Formandsbladet
Næste blad, nr. 5 er snart klar. Vi har 
fået ros fra et par firmaer omkring vores 
artikler. Til blad nr. 6 har vi temaet: Bære-
dygtigt byggeri. 

ØVRIGE FORHOLD

Hjemmesiden
Lars bestyrer hjemmesiden. 

Emner til kommende møder /kurser
Kommunalt kursus i uge 41 oktober den 
10. og 11. oktober 2017. 

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet lørdag den 23. september 
2017 på Legoland Hotel & Conference, Aastvej 10, 7190 Billund

Dagsorden:

1.  Velkomst og gennemgang af 
dagsorden.

2. Faglige forhold.

3. Organisatoriske forhold

4. Driftsforhold.

5. Øvrige forhold

6. Eventuelt



55F O R M A N D S B L A D E TO K TO BER 2 017

Årsmøder i afdelingerne i 2018:

Foreløbig har disse afdelinger fremsendt datoer for årsmøde i 
2018:
Lolland-Falster 3. februar 2018
Østjylland 3. marts 2018
Bornholm 8. marts 2018 
Midt-Vest 10. marts 2018
Nordjylland 17. marts 2018
Syd  24. marts 2018

Landsrådsmødet 2018
Landsrådsmøde er aftalt til d. 27. oktober 2018 på Fjelsted 
skovkro på Fyn.

Næste møder
Bestyrelsesmøde den 8. december 2017 på Kryb i ly kro ved 
Fredericia.

Eventuelt
Ingen kommentarer.
Referent Winnie Hansen

NYHED - Genanvendelig Plastforskalling

GEOPANEL

Vægge og fundamenter

GEOTUB

Runde søjler

GEOTUB PANEL

Firkantede søjler

Til støbning af fundamenter, vægge og søjler

• Vejer max 11 kg (60x120 cm)
• Kan genanvendes op til 100 gange
• Behøver ingen assistance fra kran
• Let afforskalling hæfter ikke
• Modulær
• Lav vægt - nem transport

Bestilling og kontakt
Tlf: 8622 9393 Mail: info@haucon.dk
Læs mere på:  haucon.dk/plastforskalling
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Hestekørsel.dk var et festligt og 
nostalgisk islæt på Have & 
Landskab 2017

AF NIELS HENRIKSEN

Efter et par årtiers fravær er hesten på 
vej tilbage til de danske skove. I hvert 
fald tilbyder den tidligere Carlsberg-
kusk René Larsen fra Ringsted at stille op 
med sine heste i områder, hvor moderne 
maskiner ikke er den mest optimale løs-
ning i skovbruget.

René Larsen og schleswigeren Sara på 
otte år var et både hyggeligt og nostal-
gisk islæt på jubilæumsudgaven af Have 
& Landskab i Slagelse. På det kæmpesto-

ER TILBAGE I SKOVEN
re udstillingsareal kunne de mere end 
11.000 gæster møde og beundre i tusind-
vis af maskiner af alle mulige slags, i alle 
mulige størrelser og i alle mulige farver.

Slående kontrast
Kontrasten var således slående, når gæ-
sterne bevægede sig hen i området for 
haver og grønne områder, hvor Sara tål-
modigt traskede ind mellem træerne, 
blidt men bestemt ført af René Larsen 
med tømmerne. Hesten lystrer hvert et 
vink og hver en bevægelse fra den ruti-
nerede kusk, og René Larsen understre-
ger da også, at man ikke bare kan sende 
enhver hest ind i skoven.

– Det er helt vildt vigtigt, at hesten er 
trænet til skovarbejdet. Med sine relativt 

lange ben er schleswigeren ideel til at 
bevæge sig rundt mellem træerne i en 
tæt skov, men det er afgørende, at he-
sten gør præcis det, jeg ønsker den skal 
gøre, og rent faktisk er det aller vigtigst, 
at den er i stand til at stå bomstille, når 
jeg beordrer den til det. Hvis jeg har 
fingrene omkring den kraftige kæde, og 
hesten pludselig bevæger sig, kan jeg i 
værste fald miste en finger, forklarer 
René Larsen, der fortæller, at skovejerne 
i Danmark typisk sendte hestene på 
pension for 20-25 år siden.

Hyggelig og effektiv
– Men vi skal ikke længere væk end til de 
svenske skov i Skåne, før vi finder mere 
end 100 skovheste. I Danmark er hesten 
både hyggelig og effektiv i mange typer 



F O R M A N D S B L A D E TO K TO BER 2 017 7

 WEED-IT SELEKTIV SPRØJTNING

Weed-IT er et computerstyret sprøjtesystem 
specielt designet til brug på fortove, parke- 
ringspladser og andre hårde overflader.
Sensorer aflæser overfladen på underlaget, og 
hver enkelt sensor styrer dernæst en række 
sprøjtedyser

FAKTA OM WEED-IT

· Reduktion på op til 80% af kemikalieforbruget!

· Med Weed-IT sprøjtes der udelukkende på ukrudtet  
  - til gavn for miljø og økonomi

· Computerstyret spot-sprøjtning der imødekommer  
  fremtidens miljøkrav til ukrudtsbekæmpelse.

 
For mere information, ring til  

Henrik på 42 15 49 16 

www.bronsgroup.com · Tlf. 74 75 31 12

af skove. Det kan være mindre, private 
skove, bynære skove eller parker, hvor 
hesten er meget mere skånsom mod na-
turen end store og tunge skovmaskiner, 
men jeg forestiller mig også, at der er et 
socialt aspekt i at bruge hesten.

Det kan være i forhold til ressourcesvage 
borgere, som får en positiv oplevelse 
ved at være sammen med hesten. De 
kan hjælpe de kommunale medarbejder 
med at slå græs, vande blomster i gåga-
demiljøer, hvor hesten bliver et trækpla-
ster i sig selv, eller de kan f. eks. tømme 
skraldespande, påpeger René Larsen, 
der kommer over alt i Danmark med sine 

heste. Foruden Sara har han også schle-
swiger vallakken Dalton samt yderligere 
to yngre heste, som stadig er under op-

træning. Foruden skovarbejde bliver he-
stene også brugt til kørsel med brude-
par, studenter og konfirmander.
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Cutting Edge Technology

www.GreenTec.eu

PERFEKT KLIPPERESULTAT

Hæksnitter RC serien
Et topprofessionelt redskab der klipper og findeler 
hækken i en arbejdsgang.  
Arbejdsbredde: 1,0, 1,3 og 1,6 m. 

MADE IN
DENMARK

Se film på YouTube  

Søg efter: GreenTec
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HAVE & LANDSKAB 
SATTE REKORD IGEN
11.259 besøgende var det højeste antal til have- og 
landskabsmessen i Slagelse, hvor også 278 
udstillere var rekord

AF NIELS HENRIKSEN

Allerede ved åbningen af 25 års jubilæumsudstillingen i Sla-
gelse stod det rekordstore hold af 278 udstillere klar til at 
tage imod hele branchen, og på sidste udstillingsdag viste 
den endelige optælling desuden, at flere grønne fagfolk end 
nogensinde før havde valgt at lægge vejen forbi Selandias 
arealer nord for Slagelse. 

I alt blev 11.259 besøgende således registreret ved indgan-
gene, og det er 430 mere end den hidtidige publikumsre-
kord fra 2015, hvor Have & Landskab tog imod 10.829 gæster. 

Fordelt på de enkelte dage var der 2.896 besøgende ons-
dag, 4.930 om torsdagen og 3.433 på sidstedagen.

Positiv overraskelse
– De rekordhøje besøgstal er en stor, positiv overraskelse, ly-
der det fra Have & Landskabs bestyrelsesformand, slotsgart-
ner og adjungeret professor Palle Kristoffersen.

– Og det er jo særligt imponerende, når man tænker på, at 
det var decideret dårligt vejr i to af dagene. Heldigvis slutte-
de vi jo med høj sol og altså også – igen i år – med rekord i 
antal udstillere og besøgende. Men jeg synes, at det er end-
nu mere vigtigt at fastslå, at det også har været den bedste 
Have & Landskab nogensinde. Stemningen og humøret var 
fantastisk, uanset hvor man spurgte. Så jeg må bare konklu-
dere, at vi er meget, meget glade, smiler Palle Kristoffersen 
og ser frem mod næste Have & Landskab 2019.
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Den sydjyske maskinproducent er på forkant med 
nye regler fra Færdselsstyrelsen
AF NIELS HENRIKSEN

“Frontmonteret redskab og udstyr samt beslag og konsol for 
sneplov må ikke på grund af udformning, anbringelsesmåde 
eller materiale udgøre en fare for andre trafikanter… Udenfor 
forberedelses- og beredskabsperioden skal beslag og konsol 
til sneplov foran på lastbil være afmonteret. Når konsollen er 
afmonteret kan fastgørelsesbeslagene til konsollen dog forbli-
ve monteret, såfremt den udragende del af beslagene er af-
skærmet… Lastbil med frontmonteret udstyr, der ikke opfylder 
ovenstående, kan godkendes ved syn indtil den 31. december 
2017 med bemærkning: ”Frontmonteret udstyr utilstrækkeligt 
afskærmet”. Ved syn fra den 1. januar 2018 skal afgørelsen være 
”Kan godkendes ved omsyn.”

Sådan skriver Færdselsstyrelsen i en meddelelse om køretø-
jers indretning og udstyr. I samarbejde med vognmændenes 

organisation DTL og den norske producent Tellefsdal er FM 
Maskiner fra Gesten ved Kolding nu klar til at tilbyde kunderne 
en løsning, som både sikrer, at vognmanden ikke får en bøde 
eller risikerer ikke at få sit køretøj godkendt ved syn, og at an-
dre trafikanter har større chance for at slippe med livet i behold 
ved nærkontakt med en lastvogn uden sneplov monteret.

Sikker gummi
– Med et sæt gummibuffere og en gummiplade til let at klikke 
på frontrammen er vognmanden sikker på at køre lovlig i 14 
dage før og efter beredskabsperioden, understreger indeha-
ver og stifter af FM Maskiner, Frede Madsen, der på Have & 
Landskab ligeledes introducerede en ny, handy og trailermon-
teret asfaltcontainer.

Oletto asfaltcontaineren er egen udvikling. Oletto AF 17 er 
ideel til mindre asfaltopgaver, f. eks. slaghuller i byområder 
med meget trafik, og hvor pladsen er trang.

– Oletto AF 17 består af en udvendig container og en indvendig 

FM MASKINER 
KLAR MED
TRAFIKSIKRE
FRONT
RAMMER
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isoleret beholder, som er skrå i bunden. Her er monteret en 
snegl til uddosering af asfaltmassen, forklarer Frede Madsen og 
understreger, at Oletto tilpasses efter kundens behov og ønsker.
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HELE ÅRET HOS
VEJDIREKTORATET
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Når den sidste frost forsvinder fra vejene og de sidste snefnug er 
tøet begynder planlægningen af den næste vinter
AF NIELS HENRIKSEN

Mens de fleste af os skutter os ved tanken om den forestående vinter med 
frost og måske endda sne, har det været vinter hos Vejdirektoratet det sidste 
halve år. Faktisk afløser den ene vinter den anden, og her er vinter blot et be-
greb, der det meste af tiden intet har at gøre med lave temperaturer og ned-
bør i fast form. Planlægning og forberedelse er en vigtig del af Vejdirektoratets 
arbejde, før temperaturerne peger på det meteorologiske fænomen, vi andre 
kalder for vinter.

Charlotte Vithen
områdechef med ansvar for 
trafikledelse i Vejdirektoratet. 
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– I Vejdirektoratet arbejder vi efter et årshjul, hvor opga-
verne tidsmæssigt er fordelt, og så vi hele tiden kan følge 
med og sikre os, at opgaverne bliver løst hensigtsmæs-
sigt i forhold til hinanden, fortæller Charlotte Vithen, der 
er områdechef med ansvar for trafikledelse i Vejdirektora-
tet. Det betyder, at hun bl.a. har ansvar for, at trafikanter-
ne kommer nemt og sikkert frem på statsvejene i Dan-
mark – også om vinteren.

Vinter siden 1. oktober
– I vores optik har det været vinter siden den 1. oktober, og vin-
teren varer hos os indtil den 30. april. Vores mest travle vinter-
periode oplever vi typisk fra den 1. november til den 31. marts, 
og det er så i realiteten her, at vi begynder at planlægge den 
næste vinter.

– I perioden fra marts til maj fastlægger vi serviceniveauet for 
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FM MASKINER APS 
K irkevej 6 

D K -6621 Gesten 
www.fm-maskiner.dk 

fejemaskiner · græsklippere · sneplove · sand-/saltspredere · ukrudtsdampere 

WWW.FM-MASKINER.DK

Kør lovligt med frontplade gennem hele sæsonen 
med vores nye FM gummidæksel

den kommende vinter. Der kan være sket ændringer, således 
at nogle veje har fået ny funktion og dermed en ny status. Vi 
evaluerer på vores indsats den foregående vinter og vurderer, 
hvordan vi skal være til stede på vejnettet. Hvordan skal ruter-
ne se ud, og kan vi eksempelvis nå at hente salt fra vores cen-
tralt placerede lagre? Vi udarbejder udbud i forhold til materi-
el, noget skal måske skiftes ud. Vi udarbejder udbud af ruter, et 
udbud varer typisk i fire år, så nogle ruter står for at skulle i ud-

bud igen. Vi indkøber salt og tjekker målestationerne, som vi i 
øjeblikket har i alt 470 af. De 170 af dem er placeret på statsve-
jene. Har vi behov for flere målestationer, og trænger nogle af 
dem til at blive repareret?

Planlægning
– I sommerperioden, som er fra juni til august, lægger vi vagt-
planer for de af vores medarbejdere, der arbejder på vinter-
vagtcentralen og de entreprenører der er på udkald. Hos Vej-
direktoratet ejer vi selv vores plove og saltspredere, og her 
bruger vi sommermånederne til at klargøre materiellet, lige 
som vi planlægger uddannelse af nye chauffører. Selv om vi 
ejer vores materiel, er det ikke os, der kører lastbilerne. Vi en-
trerer med fremmede entreprenører, og hvert år er omkring 
100 af deres chauffører på kursus, foranlediget af os, forklarer 
Charlotte Vithen.

– Fra september offentliggøres årets vinterregulativ, som be-
stemmer serviceniveauet. I alt omfatter vores vinterbered-
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skab omkring 1200 chauffører. Ved et landsdækkende saltud-
kald, hvor vi salter på både kørebaner, cykelstier og 
rastepladser, har vi 300 chauffører på arbejde. Ved et lands- 
dækkende snefald har vi hele 700 chauffører ude at køre, så-
ledes at vi sikrer fremkommelighed på statsvejene, som til-
hører vinterklasse 1, og som i øvrigt kun dækker fem pct. af 
den samlede danske vejnet, men afvikler næsten halvdelen 
af al trafik i Danmark.

Opdatering
– September er også måneden, hvor medarbejderne på 
værkstederne undervises i brugen og servicen på vores ma-
teriel. I øjeblikket er værkstedsarbejdet udliciteret til SAWO. 
Vi bruger også tiden på at opdatere alle relevante oplysnin-
ger i vinter management systemet Vinterman, lige som vi har 
opstartsmøder med entreprenørerne og tjek af glatførevar-
selsstationer.

– Og når vinteren er slut, går vi straks i gang med at vedlige-
holde og reparere materiellet, som gennem de seneste må-
neder har været brugt intensivt. Vi sørger for, at skilte som 
eventuelt er blevet ødelagt som følge af påkørsler, bliver re-
pareret eller udskiftet. Vi evaluerer på vores vintervagt og 
udkald, hvor det er nødvendigt at være i god tid, fordi gen-
nemkørsel af en rute typisk varer to-tre timer. Vi udvikler på 
de overordnede linjer som økonomi, miljø og virkning af vo-
res indsats.

Vintervagtcentral
Vejdirektoratets vintervagtcentral er fysisk placeret i Aalborg, 
hvor der fra den 1. oktober er døgnbemandet. Vintervagten 
vurderer på vejrprognoserne og har et tæt samarbejde med 
Vejdirektoratets Trafikcenter, som også er døgnbemandet, og 
hvorfra alt information om vind og vejr sendes ud til trafikan-
terne helt ned til cykelstiniveau. Vejdirektoratet benytter et 
bredt spekter af kommunikationsformer fra radio og tv til Twit-
ter, app og hjemmeside.

Kommunerne
Vejdirektoratet har et tæt samarbejde med landets 98 kom-
muner, således at trafikanterne oplever et så sammenhæn-
gende serviceniveau som muligt, ikke mindst i de områder 
hvor statsveje bliver til kommuneveje, og her glæder det Char-
lotte Vithen, at Vejdirektoratet og kommunerne heldigvis ser 
rimeligt ens på serviceniveauet, således at trafikanterne ikke 

– I Vejdirektoratet arbejder 
vi efter et årshjul, hvor 

opgaverne tidsmæssigt er for
delt, og så vi hele tiden kan 
følge med og sikre os, at opga
verne bliver løst hensigtsmæs
sigt i forhold til hinanden.

Charlotte Vithen

oplever forskel på, om de kører på en statsvej eller en kommu-
nevej. Vejdirektoratet holder to gange om året møder med 
alle kommuner og politiet seks steder i landet, og Vejdirekto-
ratet har eksempelvis aftaler med 50 kommuner om at gøre 
brug af deres lokale tilsyn om vinteren.

Vinteren i tal
På en normal vinter, som er et gennemsnit af vintrene fra 2000 
til 2014 – undtaget dog vinteren i 2010 som var ekstrem – bru-
ger Vejdirektoratet 59.000 tons salt fordelt på 107 udkald. Vi 
bruger typisk 181 timer til snerydning pr. 100 km spor på en 
motorvej . Et landsdækkende saltudkald på alle statsveje ko-
ster 800.000 kr., og hvis kommunevejene også er med, stiger 
prisen til ca. fire mio. kr. En normalvinter på statsvejnettet ko-
ster gennemsnitligt 256 mio. kr. i alt.

– Så selv om mange af os ikke synes, at vi har haft vinter af be-
tydning de senere år, så betyder faldende og stigende tempe-
raturer samt nedbør, at vi let får våde og frysende vejbaner, 
som kræver saltning, så trafikanterne kan køre sikkert på vores 
veje, understreger Charlotte Vithen.
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VINTEREN 
HAR ALLEREDE
RAMT AARHUS
Beredskabet er på plads på de store veje og fra den 
1. november er de såkaldte B-veje også omfattet af 
vagttjenesten

AF NIELS HENRIKSEN

Nu er Aarhus ikke et unikt meteorologisk sted, hvor vejret er så 
meget anderledes end i det øvrige Danmark. Men i forhold til 
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vinterberedskabet er vinteren allerede nået til Aarhus. Her har 
vagtberedskabet nemlig været på plads siden den 15. oktober 
for de såkaldte A-veje, mens B-vejene omfattes af vagttjene-
sten fra den 1. november.

Hos Natur & Vejservice, som har adresse i Brabrand, er indret-
tet en egentlig vagtstue med en masse computerskærme, som 
mere leder tankerne hen på børsmæglerne i Wall Street end på 
en kommunal entreprenørafdeling. Fra den 15. oktober til den 
1. april er der altid én medarbejder på vagt. Det vil sige, at en 
række medarbejdere kan forvente at have vagt 24/7 i en uge, 
hvorefter vagten overgår til en anden medarbejder. Den vagt-

havende medarbejder sidder ikke nødvendigvis på sin kontor-
stol i vagtstuen alle døgnets 24 timer men tager plads ved 
computerne med minutters varsel, hvis situationen kræver det.

Vagtberedskabet
– Vi har et tæt samarbejde med Vejdirektoratet. Vi får en 
melding, når Vejdirektoratet kalder ud i vores område, men 
der kan være lokale forhold, som Vejdirektoratet ikke er op-
mærksom på, så vi kan også sagtens meddele dem, at nu kal-
der vi ud, fordi vi eksempelvis har konstateret snefald i et om-
råde, forklarer ansvarlig for Aarhus Kommunes vinterberedskab, 
Finn Skov Nielsen.
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Hovedvagten hos Natur & Vejservice er ankermanden i hele 
beredskabet. Det er ganske vist en robot, som rent praktisk 
kalder alle ruter ud, men det er hovedvagten, der tager alle de 
strategiske beslutninger. Aarhus Kommune er inddelt i tre om-
råder med fire stillepladser, og det er hovedvagten, der har 
kommunikationen med områdevagterne. Måske skal de ud vi-
suelt og tjekke forholdene på vejene for efterfølgende at give 
besked tilbage til hovedvagten. Det er også hovedvagten, der 
har kommunikationen med eksempelvis Falck og politi, og som 
sørger for, at berørte offentlige bygninger også bliver kaldt ud. 
Målestationer i vejene viser vejtemperaturen, og hvor meget 
restsalt, der eventuelt ligger tilbage fra sidste saltudkald.

Optimal drift
– Vi følger udviklingen nøje hele tiden. Saltforbruget følges ek-
sempelvis hver eneste dag, og vi justerer på alle de knapper, vi 
kan. For to år siden begyndte vi på GPS-spredning, og det er et 
fantastisk værktøj både til at sprede mest optimalt og til doku-
mentation for vores tilstedeværelse på vejstrækningerne. Med 
GPS’en kan vi følge hvert eneste køretøj, lige som vi kan følge 
chaufførens mønster og adfærd. Hvis vi kan konstatere uregel-
mæssigheder, snakker vi med chaufføren om, hvad årsagen har 
været. Det handler ikke om en Big Brother-overvågning, men 
om at få så meget vintertjeneste som overhovedet for de økono-
miske ressourcer, der er afsat, understreger Finn Skov Nielsen.

På app’en Vintertrafik.dk kan offentlige myndigheder følge 
med i kommunens aktiviteter på vintervejene, og med pro-
grammet Vinterman, som langt de fleste kommuner og Vejdi-
rektoratet benytter, er det desuden muligt at lægge aktiviteter 
ind og dermed sørge for den nødvendige dokumentation.

Tekniske specifikationer ........  PUV-2600M PUV-2800M PUV-3000M PUV-3300M
Max. totalbredde ligestillet ......  2650 mm 2850 mm 3050 mm 3350 mm
Abejdsbredde position  ...........  2075-2335 mm 2240-2500 mm 2395-2655 mm 2570-2845 mm
Egenvægt ...............................  680 kg 700 kg 730 kg 865 kg
PRIS ........................ 35.000 37.000 38.800 39.800

KOMPLET PROGRAM AF SNEPLOVE FRA 1,3 - TIL 4,0 MTR

PRONAR har et 
omfattende program af 

udstyr til vinterbe-
kæmpelse.

Ring og få tilsendt hele
kataloget. 

Selvlæssende Tallerkenspreder,
er konstrueret til traktorens trepunktsophæng kat. II
Maskinen er hydraulisk trukket og kræver en olie-
mængde på ca. 40 ltr.
PRIS ........................ 65.000

Sand-/ og Saltspreder til ladbil,
som er en elektrisk drevet spreder beregnet til monte-
ring på mindre ladbiler og lign; leveres i både 12 og 24 
volts udgaver 
PRIS ........................ 54.800

ANDET UDSTYR FRA PRONAR’S VINTERPROGRAM F.EKS:

PRÆSTBRO MASKINER A/S
Frederiksbergvej 11  .  9330  Dronninglund
Tlf.: +45 98 86 72 88
Email: info@prastbro.dk  -  www.prastbro.dk
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Selvstyrende
– Natur & Vejservice er en selvstyrende organisation under 
Aarhus Kommune. Center for Byens Anvendelse bestiller os til 
at udføre opgaven og leve op til den standard og service, som 
er politisk bestemt. Vi har alt det nødvendige materiel, men 
kørslen med sneplove og saltspredere har i forhold til de store 
A-veje været i EU-udbud, således at det er entreprenørerne, 
der stiller med både lastbiler og chauffører, forklarer Frank 
Christensen, der er ansvarlig for værkstedet hos Natur & Ser-
vice.

– Flere lokale entreprenører byder ind på opgaven, og det er vi 
glade for. Dels er det nødvendigt, at de stiller op indenfor en 
halv time fra udkald, og dels kender de vejene og ved af erfa-
ring, hvor der lokalt kan være udfordringer i forhold til både 
glat føre og sne, tilføjer Finn Skov Nielsen.

Årshjul
Natur & Vejservice arbejder efter et årshjul, hvor opgaverne er 
plottet ind hen over året. På den måde sikrer afdelingen, at alle 
opgaver bliver løst, og at de bliver løst i en hensigtsmæssig 
rækkefølge.

– Årshjulet er et vigtigt redskab, for forberedelserne er afgø-
rende for, hvordan vi løser opgaven. Det kan ikke nytte, at vi 
først skal i gang med forberedelser og planlægning, når vinte-
ren eventuelt raser over os. Alle vagtplaner skal være meldt ud, 
således at medarbejderne i god tid er forberedt på, hvornår de 
skal være til rådighed. Alt skal være på plads, når det i vores 
optik er vinter, understreger Finn Skov Nielsen.

– På værkstedet gennemgår vi vores materiel henover somme-
ren. Vi har sat alle eftersyn i system, således at vi sikrer, at mate-
riel er tjekket og eventuelt repareret. Vi dedikerer maskiner og 
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Erhvervskonferencen Ajour 2017 sætter den 23.-24. 
november fokus på innovation, ledelse og teknologi. 

Aldrig har interessen for maskinmestrenes erhvervskon-
ference været større. Det er nemlig på Ajour, at du får ny 
viden og inspiration til at løse dine daglige opgaver, når 
det gælder ledelse, teknologisk innovation, driftsopti-
mering og bæredygtige energiløsninger.

På Ajour 2017 bliver du en af op mod 2.000 deltagere, og 
du kan få inspiration og ny viden fra 30 faglige foredrag. 

Her er fokus på fremtidens energiforsyning, eksportsuc-
ces, teknisk innovation, automation og robotter, energi-
optimering, Facility Management, ledelse, samarbejde 
og meget mere.

Desuden kan du på nærmeste hold opleve de nyeste  
teknologiske løsninger hos op mod 200 virksomhedsud-
stillere.

Med andre ord er der mange gode grunde til at deltage i 
Ajour 2017. Vi glæder os til at se dig!

Ledelse og teknologi

“Se hele konferenceprogrammet og  
tilmeld dig nu på www.ajour2017.dk

Blandt oplægsholdere og eksperter kan du møde:

Niels  
Madelung, 
chefkonsulent, 
Dansk  
Standard

Standarder  
åbner døre  
til fremtiden

Poul Beck, 
adm. direktør, 
Dansand A/S

Ledelses- 
perspektiver på 
digitaliserings- 
processen

Steffen H.  
Schmidt,  
Danfoss  
Drives A/S

Mulighederne 
med brugen  
af 3D-print i 
produktion

Michael  
Linden-Vørnle, 
astrofysiker og 
leder af DTU 
Space Drone 
Center

Udviklingen  
af droner og  
droneteknologi

Per K. Poulsen, 
Regional Sales 
Director,  
Nordeuropa,  
Universal  
Robots

Robotter og  
automation  
skaber jobs

Torben Buur 
Stougaard,  
Novo Nordisk: 
Succes med 
digitalisering  
af Facility 
Management

Søren Pind, 
uddannelses-  
og forsknings- 
minister

Fremtidens  
kompetencer

Asger Fredslund, 
coach, tidligere  
medlem af  
Sirius-patruljen:

Samarbejde 
gennem tillid

       MaskinmestrenesErhvervskonference
Odense 
Congress Center 

23.-24. 
november
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udstyr til hver enkelt rute, så medarbejderne ved, hvilket mate-
riel de skal bruge. Vi har også allerede sat medarbejdere på 
vagt. I hele Natur & Vejservice har vi heldigvis en meget ansvar-
lig og engageret medarbejderstab, som – selv om det selvføl-
gelig kan være træls at måtte aflyse deltagelse i en familiefød-
selsdag, fordi vinteren raser – er meget fokuseret på at være en 
uundværlig del af holdet og tage ansvar. De har frihed til at 
bytte vagter indbyrdes, og det involverer vi os typisk ikke i. Blot 
de sørger for, at vagterne er besat, siger Frank Christensen, der 
er klar til at sætte en halv snes medarbejdere ind, når vinteren 
for alvor banker på.

Hvis Kong Vinter river og rusker i Aarhus Kommune med sne-
kaos og isglatte veje, er Natur & Vejservice parat til at sende 
150 medarbejdere – egne ansatte samt medarbejdere hos en-
treprenører – ud på vintervejene.

– Vi har et tæt samarbejde 
med Vejdirektoratet.

Finn Skov Nielsen, 
ansvarlig for Aarhus Kommunes 

vinterberedskab



Når du er forsikret hos Tjenestemændenes Forsikring, kan du nyde din fritid og koncentrere 
dig om det, der betyder noget for dig. Er du til MC eller campingvogn? Elsker du festival  
eller fred og ro i kolonihaven? Uanset hvad du brænder for, kan vi forsikre dig og dét, der 
giver livet indhold for dig. 

Det giver tryghed at vide, at vi er der, hvis du skulle få brug for os. 

Ring til os på telefon 70 33 28 28 og hør mere om, hvad vi kan tilbyde. 
Du kan også læse mere om os på tjm-forsikring.dk

VI ER MED DIG HELE VEJEN

MESTTILFREDSEKUNDER
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To projektledere fra nordjyske IF Group tog handsken 
op, da deres arbejdsplads måtte lukke – og 
opgaverne er nærmest væltet ind

AF NIELS HENRIKSEN

Forskellen fra deres tidligere job som projektledere til at have 
fået foden under eget bord har på mange måder ikke været 
særlig stor for Heino Sørensen og Morten Rytter. Den afgøren-

de forskel er, at de nu ejer deres arbejdsplads, hvor de før var 
ansat.

– Som projektledere har vi langt hen ad vejen fungeret som 
selvstændige. Vi har haft ansvaret for vores egne byggeplad-
ser, for kontakten til kunderne og sideløbende har vi hjulpet til 
i tilbudsafdelingen, så vi ved, at vi kan det her og ser frem til 
selv at styre slagets gang, forklarer Heino Sørensen og Morten 
Rytter, der tog en hurtig beslutning, da det stod klart, at deres 
arbejdsplads gennem flere år ville gå konkurs.

ERFARNE FAGFOLK 
GODT FRA LAND 
MED TITAN
NEDBRYDNING A/S
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Personlige relationer
– Det viste sig hurtigt, at de gode personlige relationer, som vi havde 
skabt igennem årene, blev afsæt for ganske mange opgaver fra den før-
ste dag, fortæller de to nye selvstændige, der hurtigt fik en investor 
med på idéen med at etablere Titan Nedbrydning A/S. Heino Søren-
sen og Morten Rytter styrer virksomheden til daglig, men de under-
streger begge, at uden en interesseret og engageret investor, havde 
det formentlig ikke været muligt at bygge Titan Nedbrydning op – 
ikke mindst på bare nogle få måneder.

– Ved større projekter bliver vi bedt om at stille en bankgaranti, og 
det siger næsten sig selv, at det havde vi ikke mulighed for uden en 
solid investor i ryggen, påpeger de.

Ledelsen
Ledelsen hos Titan Nedbrydning, der har hjemadresse i Aalborg, 
men som løser opgaver i hele landet, er koncentreret om de to 
direktører og indehavere Heino Sørensen og Morten Rytter.

Heino Sørensen har syv års erfaring med projektledelse inden-
for nedbrydning. Han er oprindeligt udlært automekaniker 
men fik arbejde som smed efter svendeprøven. Han har tidli-
gere drevet selvstændig virksomhed med montage af byg-
ningsstål, og det er en erfaring der virkelig er kommet ham til 
gode i forhold til mindre og ikke mindst store nedbrydningsopga-
ver. Han har desuden bestået kurser i asbest, PCB og byggeriets le-
deruddannelse. Han er desuden arbejdsmiljøkoordinator.

Morten Rytter er udlært tømrer og har siden uddannet sig til bygnings-
konstruktør. Han har fem års erfaring med projektledelse indenfor ned-
brydning. Han har yderligere taget kurser i asbest, PCB, arbejdsmiljø og 
byggeriets lederuddannelse.

Til at hjælpe med styringen af projekter har de ansat Morten Pedersen som 
projektleder. Han har to års erfaring med projektledelse indenfor nedbryd-
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ning. Han er uddannet bygningskonstruktør, industritekniker, har været 
selvstændig maler og har taget kursus som arbejdsmiljøkoordinator.

Endelig har Kenneth Fuglsang ansvar for kontor og administration. Han har 
fire års erfaring med kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelse indenfor ned-
brydning. Han har en HTX, er uddannet bygningskonstruktør, har arbej-
det som betonarbejder og murerarbejdsmand, og har desuden kurser i 
asbest, PCB og byggeriets lederuddannelse. Han er også arbejdsmiljø-
koordinator.

Titan Nedbrydning A/S er organiseret sådan, at Heino Sørensen som 
udgangspunkt har ansvaret for alle opgaver i Nordjylland, mens 
Morten Rytter tager sig af opgaver i resten af Jylland og på Sjæl-
land.

Flad struktur
– Hos Titan Nedbrydning A/S har vi en flad struktur, hvor der 
fra medarbejderne er kort vej til cheferne. Selv om vi har haft 
usædvanligt travlt med mange og store opgaver, er det vig-

tigt, at vi holder benene på jorden, aldrig at glemme vores 
udgangspunkt og så vidt muligt have en finger med i alle op-

gaver. I øjeblikket beskæftiger vi omkring 35 medarbejdere 
som er fastansat hos os. Mange virksomheder i branchen be-

nytter i stor stil vikarer, men vi tror på, at håndplukkede, fastan-
satte medarbejdere for det første sikrer os en bedre løsning af 

opgaven, fordi vores medarbejdere både er dygtige og erfarne. 
For det andet føler de som fastansatte et større ejerskab for pro-

jektet, således at vi i den sidste ende har glade kunder. For det 
tredje ved vi hele tiden, hvilke medarbejdere vi har til rådighed, og 

derfor er vi endnu bedre i stand til at holde indgåede aftaler.

– Hos Titan Nedbrydning er gennemskuelighed og dokumentation en 
del af fundamentet. Alle gældende love og regler overholdes naturlig-

vis, og vi er medlem af Dansk Byggeri og og følger overenskomsten mel-
lem dem og 3F. Tryghed og ordentlighed er værdier, vi aldrig går på 
kompromis med, fastslår Heino Sørensen og Morten Rytter.

Nedbrydning og miljøsanering
Titan Nedbrydning løser i princippet alle typer af nedbrydnings- og 
miljøsaneringsopgaver.

– Vores fokus er dog på større og gerne længerevarende projekter. 
Vi har fornyligt fået kontrakt på en større renovering af en bolig-
forening i Aarhus og er godt i gang med en stor indvendig ryd-
ning i Friis Citycenter i Aalborg. Vi er stolte over, at totalentre-
prenøren valgte os – et nyt firma i branchen – til at stå for den 
indvendige nedbrydning for at give plads til Magasin. Vi har 
desuden gjort klar til indretning af et helt nyt H & M i shop-
pingcentret, fortæller de to ejere.
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Erpensi-
onsvær-
tatforstå?

Alt er svært, hvis man ikke ved 
noget om det, og det gælder i 
den grad også for pension. 

For at gøre pension lidt lettere at gå til, har 
vi opfundet Pensionstallet. På baggrund af 
dine oplysninger, indikerer det, hvor stærk 
din opsparing er - det er da nemt.
 
Tjek dit Pensionstal på mitpfa.dk

Erpensionsværtatforstå_210x297_1.indd   1 03/10/2017   15.34
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SENIORKLUBBEN DFF 
AFDELING SJÆLLAND

Seniorklubben DFF har taget hul på efterårets arrangementer 
med en tur til Koldkrigsmuseet på Stevns. Vi mødtes kl. 10 og 
på taget af velkomst bygningen fik vi sat et par borde sammen, 
så alle kunne nyde udsigten og samtidig også nyde den 
medbragte mad.

Kl. 12.45 var det tid til den guidede rundvisning på området 
samt i undergrunden hvor der er ca. tre km gange, hvor man 
kunne se ind ret ningen af overvågningen under den kolde krig. 

Rundvisningen varede ca. to timer, og dagen sluttede med 
kaffe på traktørstedet ved Højrup Kirke. Der deltog 15 
pensionister i arrangementet.

P.K.V. Kaj, Niels.

ÆRESMEDLEMMERNE 
PÅ TUR

Æresmedlemmernes tur i år gik til Stevns, hvor vi boede på 
HK's kursuscenter Klinten i Rødvig, et dejligt sted med gode 
værelser og fra opholdsstuen og restauranten var der en god 
udsigt over Østersøen.

Vi mødtes mandag middag til en let frokost, og om efter-
middagen gik vi en tur ned til havnen. Før i tiden var Rødvig en 
stor fiskerihavn, men i dag er det mest lystsejlere som ligger i 
havnen. Bådværftet fungerer stadig med reparations arbejder. 
Tirsdag skulle vi til Koldkrigs Museet Stevnsfort et til 
rundvisning.

Vejret var ikke særligt godt, en let regn og diset vejr, så vi kørte 
til Faxe og så Geomuseet Faxe. Efter et par timer var vejret 
klaret noget op, og vi kørte tilbage til Koldkrigs Museet og fik 
vores rundvisning. Efter en let frokost, som blev indtaget på 
torvet i Store Heddinge, sluttede 
dagen ved Højrup Kirke. Efter 
aftensmaden var der tid til 
hyggeligt samvær. Onsdag 
formiddag var det tid til afrejse.

Turen næste år går til Sønder-
jylland.

Doris og Gunner
Connie og Niels

ANBEFALEDE LEVERANDØRER
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25 ÅRS JUBILÆUM I DFF NORDJYLLAND
Peter Valeur Riise Hanehøjvej 9, Ajstrup 9560  Hadsund
Leif Christensen Bak Tjørne Allé 4 9530  Støvring
Poul Erik Sten Lilleholm 28  9370  Hals
Henning Kristensen Rosenvænget Alle 70  9700  Brønderslev
Elo Mølgaard Lunden 28  9230  Svenstrup J

40 ÅRS JUBILÆUM I DFF NORDJYLLAND
Bent Feder Jensen Stærvej 2  9270  Klarup
Niels S Sørensen Thorsvej 61  9800  Hjørring
Jens Clausen Bækkedal 27  9210  Aalborg SØ
Jens Erik Dissing Vrejlev Klostervej 84  9830  Tårs

25 ÅRS JUBILÆUM I DFF ØSTJYLLAND
Jens Oskar Aagesen Ravn Ellebjergvej 9 - Ålsø 8500  Grenaa
Henning Freddy Andersen Bytoften 7,  Overfussing  8920  Randers NV
Edvard C. V. Andersen Dronningensgade 10, st.  0004,  8900  Randers C

40 ÅRS JUBILÆUM I DFF ØSTJYLLAND
Ejvind Thomsen Dalskov Digtervænget 8 F  9550  Mariager

50 ÅRS JUBILÆUM I DFF MIDT-VEST
Henry Jensen Kærvej 3  7442  Engesvang

25 ÅRS JUBILÆUM I DFF SYD 
Carl Henning Thrysøe Ryttervej 54, St. Andst  6600  Vejen
Finn Nielsen Sønderbrogade 92  7160  Tørring
Kurt Nørmark Tranderupgade 3  5970  Ærøskøbing
Flemming Elkjær Rahlff Harritslevvej 44  5400  Bogense
Bo Andersen Fredskovvej 151  5270  Odense N
Mogens Christensen Skærbækvej 3  6715  Esbjerg N
Aksel Boesen Nielsen Nejsvej 15  6310  Broager
Jens Jakobsen Havrekær 7  5474  Veflinge
Evald Brinch Andersen Havrevænget 20, Hjerting  6710  Esbjerg V

40 ÅRS JUBILÆUM I DFF SYD
Poul E Sørensen Elleparken 51  8520  Lystrup
Jørn Jørgensen Lundagervej 21 - Stevnst.  8870  Langå
Helge Leif Martinsen Trappebæksvej 29 D  5700 Svendborg

50 ÅRS JUBILÆUM I DFF SYD
Svend Kamp Stougaard Enebærvej 24  5500  Middelfart
    
25 ÅRS JUBILÆUM I DFF SJÆLLAND
Preben A. H. Jensen Hesseløgade 22, 3.th.  2100 København Ø.
Jan Christian Jakobsen Damvadvej 45, Søsum  3660 Veksø Sjælland
Mogens Christensen Ingegårdsvej 60  4340  Tølløse
Thorkild Grenaa Larsen Ledreborg Alle 106  4000  Roskilde
Alex Tommy Christensen Hybenvej 4  4295  Stenlille
Pietro Mario Svendsen Stoby-Algustorp 2305, 28197 Ballingsløv Sverige
Lars Kantsø Smedevej 2  4241  Vemmelev

50 ÅRS JUBILÆUM I DFF SJÆLLAND
Andreas G Wilhelmsen Kongebakken 16,  I. Th.  4000  Roskilde
    
25 ÅRS JUBILÆUM I DFF LOLLAND-FALSTER
Jørgen Askov Jensen Maribovej 84  4990  Sakskøbing

25 ÅRS JUBILÆUM I DFF BORNHOLM
Jørn-Ole Møller Jens Kofoedsvej 28 Muleby 3700  Rønne

JUBILARER 2018
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LOKALNYT

TEMA
I NÆSTE UDGAVE
DFF har til blad nr. 6-2017 valgt temaet:

 BÆREDYGTIGT BYGGERIX 
Vi sætter fokus på bæredygtigt byggeri og hvilke ud-
fordringer det giver.

Vi vil prøve at give et indblik i de nye teknologiske 
ting der bliver brugt i dag, ved at lave nogle inter-
views med enkelte leverandører og udførende entre-
prenører, indenfor branchen. 

For yderligere information kontakt
Rosendahls mediaservice
konsulent Kasper Kristensen, tlf. +45 7610 1144.

 DEADLINE FOR ANNONCERX

 ER DEN 27. NOVEMBER 2017.X

75 ÅRS JUBILÆUMSFEST

Nordjyllands Afdeling havde inviteret til 75 års jubilæumsfest den 2. september på Cafe Frederiksberg i Aalborg.

Festen blev afviklet i nogle fantastisk hyggeligelige omgivelser, og der var lagt op til megen sjov, da der var inviteret en skuespiller, 
som gav den som tjener på slap line. Det var meget fornøjeligt. 

Landsformanden holdt en kort tale om til blivelsen af Dansk formands Forening 
samt lokalafdelingen i Nordjylland.

Der blev efter hovedretten solgt lodder til amerikansk lotteri, da Knud Kristensen 
fra bestyrelsen havde skaffet rigtig mange sponsorgaver til festen.
Det var et fantastisk flot gavebord.
STOR TAK TIL ALLE SPONSORERNE. 

Efter maden blev der hygget og danset til underholdningsmusik fra de lokale 
musikere fra Cafe Frederiksberg.

SENIORKLUBBEN DFF 
AFDELING SJÆLLAND

Så er det tid til vores årlige julefrokost som i år vil blive holdt 

onsdag den 22. november 2017 Kl. 13.00 på
Overdrevskroen, Roskildevej 513, 4100 Ringsted.

Der vil blive serveret den store juleanretning inkl. 
risalamande. 

Drikkevarer er for egen regning. Deltagerbetaling vil være 
mellem 50 og 75 kr., afhængig af hvor mange der deltager.

Tilmelding senest den 12.11.2017 til
Kaj  51 32 72 03
Gunner 40 98 03 40
Niels  20 63 17 55

SENIORKLUBBEN DFF AFDELING SJÆLLAND

Torsdag den 26. oktober 2017 går turen til samlermuseet i Stege, Thorsvang Alle 7, 4780 Stege.
Vi mødes kl. 10.00. Let frokost kl. 12.30. Eftermiddagskaffe kl. 16.00. Alt dette til en pris á kr. 100,00. Drikkevarer for egen regning.

Tilmelding snarest til: Kaj 51 32 72 03 • Gunner 40 98 03 40 • Niels 20 63 17 55
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FRA FORENINGEN

HOVEDKONTORET
Dansk Formands Forening
Eliasgade 10 • 2300 København S. • Tlf. 32 96 56 22 
Konto: 5301 0321366 • dff@danskformand.dk • www.danskformand.dk

Telefontid: Mandag-torsdag: kl. 09.00-15.00 og fredag: kl. 09.00-12.00 
Arbejdsløshedskassen: Akademikernes • Tlf. 33 95 03 95

LOKALAFDELINGER
Nordjylland Afdeling Østjylland 
Formand: Jens Melgaard Formand: Leo Kristoffersen 
Aalborgvej 47, Mou  Niels Bohrsvej 14 
9820 Storvorde 8920 Randers NV
Tlf. 50 51 61 51 Tlf. 50 51 61 52
nordjyll@danskformand.dk randers@danskformand.dk

Midt-Vest Afdeling Syd
Formand: Vagn Nordentoft Formand: Otto Verner Pedersen
Hedeskrænten 31, 8800 Viborg Sundkobbel 14, 6300 Gråsten
Tlf. 50 51 61 53 Tlf. 50 51 61 55
midt-vest@danskformand.dk afd.syd@danskformand.dk

Afdeling Sjælland Lolland-Falster
Formand: Keld Klausen Dahl Formand: Lars Hansen
Hammer Bakker 16, Hammer Østervang 6, 4990 Sakskøbing
4750 Lundby • Tlf. 50 51 61 61 Tlf. 50 51 61 50  •  Mobil 30 12 95 60
kelddahl1@hotmail.com lehansen@post.tele.dk

Bornholm 
Formand: Bjarne L. Andersen 
Skovbrynet 1, 3730 Nexø 
Tlf. 50 51 61 56 
bornholm@danskformand.dk 

NYE MEDLEMMER 
   
  Afdeling 
01.08.17 Jan Yssing Kristensen MT Højgaard A/S Nordjylland 
01.09.17 Bjarne Steen Mørch Per Aarsleff A/S Nordjylland 
01.09.17 Theis Juel Christensen Pahn Beton A/S Sjælland

DØDSFALD 
   
  Afdeling 
16.06.17 Birger Jensen Ingridsvej 57, 6000 Kolding Syd 
20.07.17 Peter Sandholdt Hoptrup Kirkeby 23, 6100 Haderslev Syd 
23.08.17 Steen Bergen Gullaksen Havrevangen 43, 3400 Hillerød Sjælland 
20.09.17 Hans Jørn Jensen Lykkegårdsvej 12, 9210 Aalborg SØ Nordjylland

MÆRKEDAGE

NORDJYLLAND

80 år 18-11 Jakob B. Sørensen, Begoniavej 5, 9310 Vodskov.

70 år 13-12 Kristian Jensen, Grundorfslund 31, 02 tv., 9000 Aalborg.

50 år 05-12 René Holch Struntze, Markusgade 5, st.th., 9400 Nørresundby.

50 år 09-12 Jesper Sørensen, John Riisvej 5, 7900 Nykøbing M.

ØSTJYLLAND

60 år 21-11 Gert F. Johnsen, Eskilsager 1, Nørager, 8961 Allingåbro.

60 år 28-11 Søren P. Nielsen, Park Alle 5, Assentoft, 8960 Randers SØ.

50 år 29-12 Jan Madsen Vinther, Bøgevej 23, 8680 Ry.

MIDTVEST AFD.

50 år 20-12 Bo Grønbæk, Vestre Allé 52, 7430 Ikast.

40 år 02-12 Jan Lindhard Pedersen, H. C. Andersens Vej 49, 7430 Ikast.

    

AFDELING SYD

80 år 07-11 Erik Pedersen, Løgstørvej 4, 6700 Esbjerg.

75 år 09-12 Tage Krogh, Skrågyde 22 A, Hejsager, 6100 Haderslev.

70 år 13-11 Mogens Christensen, Skærbækvej 3, 6715 Esbjerg N.

60 år 04-11 Henning Jørgensen, Tdr. Landevej 22, 6240 Løgumkloster.

AFDELING SJÆLLAND

70 år 09-12 Eigil Jensen, Lillebrændevej 33, Tårup, 4850 Stubbekøbing.

60 år 13-11 Lars F. Cortzen, Ved Amagerport 18, 4.tv., 2300 København S.

60 år 16-12 Dan Tonny Christiansen, Slettevej 74, 4160 Herlufmagle.

40 år 05-11 Sara Jespersen, Nyrupvej 21, 4350 Ugerløse.

40 år 13-11 Anders Moltke Jensen, Fynsvej 41, 4600 Køge.

40 år 03-12 Thomas Jørgensen, Kurreholmvej 2, 3330 Gørløse.

LOLLAND FALSTER AFD.

Ingen.

BORNHOLM AFD.

50 år 18-11 Peter Gjedsted, Linde Allé 8, 3700 Rønne.
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Oddesundvej 1 · 6715 Esbjerg N · Tlf. 7610 1112
www.rosendahls-mediaservice.dk

TEMA: 

GRØNNE OMRÅDER – 

HAVE & LANDSKAB
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ANNONCÉR I 

DEN DIREKTE VEJ
TIL DIN MÅLGRUPPE

FORMANDSBLADET

TEMA: GRØNNE OMRÅDER & MASKINER

SIDE 6 ØBAKKE PÅ VEJ MED NYE SLATSPREDERE

SIDE 12 OVERTAGER GRØN DRIFT AF EN HEL KOMMUNE

SIDE 16 GRØNT ER DET NYE SORT

SIDE 21 PENSIONISTER PÅ UDFLUGT
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FORMANDSBLADET 4

NÆSTE TEMA • UGE 51-2017:

BÆREDYGTIGT
BYGGERI

FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT:
Rosendahls mediaservice · konsulent Kasper Kristensen · tlf. +45 7610 1144

Formandsbladet 
er medlemsbladet 

for Dansk Formands 
Forenings medlemmer, 

som er ansat i den 
kommunale og private 

sektor – byggeri, vej, 
anlæg, grønne områder og 
vedligehold.

           
Artiklerne afspejler formændenes 

og driftsledernes dagligdag, og 
forsøger at være på pletten, når 

der sker noget nyt i branchen. Der 
bliver bragt aktuelle reportager fra 

hele Danmark – lige fra store byggerier, 
kloaksituationen, spændene messer med 

maskiner, sikkerhed på arbejdspladsen og 
meget andet.


