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FUTs bestyrelsesmedlemmer/
distriktsrepræsentanter:

Først vil vi alle i FUTs bestyrelse ønske vores medlemmer et godt nytår. 
Efter en periode med manglende opbakning og deltagelse fra vores medlemmer,
har den sidste del af efteråret og vinteren være positiv på den måde, at alle de
otte planlagte arrangementer i november og i januar er blevet gennemført. Det
er vi selvfølgelig glade for, og vi håber, at denne opbakning vil fortsætte.

I det blad, du nu sidder med, har vi vores andet tema - denne gang om lette faca-
der. Vi arrangerer bl.a. en tema-aften om træhuse og træfacader, hvilket jo er
mere aktuelt nu end tidligere. I sidste nummer af Træ Info fra TOP kunne man
læse om en undersøgelse, som TOP har gennemført, hvoraf det fremgår, at knap
25% - eller næsten 1200 - af de parcelhuse, der er opført i 2003, er træhuse.

Derfor synes vi, at det er vigtigt at sætte fokus på dette område, da mange træ-
laster i Danmark ikke får del i denne omsætning. Det er de færreste lokale
håndværkere, der har mod på at gå i gang med at opføre træhuse, så mange af
de opførte træhuse er typehuse af svensk oprindelse.

Udover at kigge på træfacader har vi et par arrangementer, som gerne skulle
give inspiration og viden om andre muligheder for udvendig beklædning på
bagvægge af træ.

I dette blad indbyder vi også - som traditionen byder det - til årets elevtur, der
selvfølgelig går til Sverige. Vi håber, at så mange af branchens elever som muligt
får mulighed for at deltage på elevturen, for derigennem at opleve træets vej fra
skov til færdigt produkt og få noget konkret viden med hjem, som er til gavn i
hverdagen. Selvfølgelig er der også mulighed for undervejs at skabe kontakt til
andre unge i branchen.

I bestyrelsen vil vi i år arbejde videre på at gøre vores medlemsblad endnu
bedre. For at styrke det faglige indhold i bladet har vi besluttet fremover at
udgive fem blade om året, og på den måde få mulighed for at skabe et bedre
blad - til gavn for jer.

Peter Lenarth Landergren
Formand

Kære medlem!

FUT medlemsblad udkommer 5 gange årligt

Ansvarshavende redaktør: Johan Juul Larsen
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Hjemvendt fra en indholds-
rig og spændende general-
forsamling i Skive samt
FUT-Konferencen i Hor-
sens, er jeg godt lastet med
gode indlæg fra foredrags-
holderne. Jeg fik også set
nye vinkler på stress og
ledelse, så nu synes jeg, at
jeg har behov for at kom-
me af med noget til FUTs
bestyrelse og mine kolleger
i branchen.

På generalforsamlingen
rejste jeg mig, ved egen
hjælp – godt nok i skarp
”konkurrence” med vores
to skønne æresmedlemmer
Morten Bergsten og Jens
Schultz. Jeg forsøgte at
opildne til en mere aktiv
deltagelse fra medlemmer-
nes side, som nævnes efter-
følgende.

Jeg vil gerne rose bestyrel-
sen i FUT – den gør det rig-
tig godt, men det hjælper
ikke, hvis opbakningen fra
foreningens medlemmer
ikke er til stede.
Her er det vigtigt, at man
får aktiveret og ikke mindst
får tag i de udnævnte ”FUT-
ambassadører”, der er pla-
ceret rundt omkring i lan-
det. De må opfordre folk i
deres faglige omgangskreds
til at deltage i de arrange-
menter, der løber af stabe-
len. Det er nødvendigt, at
ledelsen fortæller de unge
mennesker i virksomheder-
ne om vigtigheden af et
netværk – det at møde
andre mennesker fra bran-

chen, uddanne sig og lære
noget nyt inden for sit fag.
Kom dog ud og få nogle
input!

Er bestyrelsen ”kendt”?
Mangler den nogle ”fyrtår-
ne”, eller måske nogle
mere markante profiler?
Tager man et kig på besty-
relsen, så er det pæne, dyg-
tige og friske branchefolk i
deres bedste alder, derom
ingen tvivl. Men måske
behøver vi et par ”kendte”,
modne folk, placeret i en
direktørstol, som kan for-
tælle nogle personer i
deres netværk, at det var en
god idé at bakke op om

foreningens virke. Naturlig-
vis findes der nogle stykker
i branchen, der kunne
opfordres til at indgå i
bestyrelsen som ”konsulen-
ter”.

Er der for mange arrange-
menter, der bliver aflyst?
Ja, det er der. Jeg vil fore-
slå, at aktivitetsniveauet
sænkes, da det er bedre at
afvikle fem succes’er frem
for at forsøge at gennem-
føre ti, hvoraf tre-fem må
aflyses grundet manglende
tilmeldinger.

Det er også vigtigt under-
vejs at fortælle det til med-
lemmerne, hvis der har

været en aflysning, så vi
ikke kun får det fortalt til
generalforsamlingen (jeg
mener ikke at have set det i
bladet).

Endvidere kunne det
være en god idé at præsen-
tere bestyrelsen i bladet,
således at man lærer ”hove-
derne” at kende, og ikke
kun ser de pæne billeder i
bladet.

Dette indlæg er ment
som en kraftig opfordring
til at beskytte vores FUT, og
til at aktivere medlemmer-
ne i vor forening i rette tid,
da det vil være et tab og en
falliterklæring at nedlægge
foreningen grundet mang-
lende opbakning. Det er
foreningen for god til – og
det vil medlemmerne da
heller ikke være med til,
vel…?

Jeg  håber, at dette ind-
læg får medlemmerne til at
deltage i de arrangementer,
som bestyrelsen sætter i
værk og finder relevante
for os.

Det kunne være interes-
sant at læse andre menin-
ger fra medlemmerne i bla-
det, så jeg sender hermed
”planken” videre i håbet
om lidt flere meninger i
FUT-bladet.

Bo Louring.

Foreningen af 
Døde Trælastfolk
Er dette FUTs nye forkortelse?
Nej vel, det kan ikke passe
- nu må vi altså gøre noget!

Indlægget er skrevet af Bo Louring,
salgschef hos Stora Enso Træ A/S.
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Et af kendetegnene ved
FUT er, at foreningen er
med til at styrke netværket
blandt vores medlemmer.
Smilene var da også frem-
me på deltagerne ved
ankomsten til hotellet, ved
gensynet af en god ven, kol-
lega eller kunde.

De næste par dages
spændende program bliver
ikke dårligere af, at man er
omgivet af gode ”FUT-ven-
ner”.

Efter indkvartering, mid-
dag og velkomst ved Claus
Krebs fra FUT tog vi hul på
konferencens første indlæg:
”Travlhedens pris” v/Mor-
ten Toft.

”Running nowhere fast”
Hvad vil der ske, hvis vi sat-
te farten ned med 20% på
nogle områder af livet? Vil
vi opleve, at vi får udført
flere opgaver og i bedre
kvalitet? Får et bedre liv og
større tilfredshed i alle
livets forhold?

Vi fik sat vores fortolk-
ningsmekanisme på prøve,
da Morten Toft trådte frem

for forsamlingen i sit meget
anderledes brudetøj for at
fortælle om sit tidligere
arbejdsliv, der udviklede sig
til sygelig stres.

Derefter tog alle deltage-
re aktivt fat på første del af
indlægget, hvor emnerne

var bl.a. travlhed, sunde
rollemodeller, bevidsthed
om egne værdier, huske at
skabe ”pit stop” i sit
arbejdsliv, plads til fordybel-
se. Alle deltagerne fik en
”helikoptertur”.

I anden halvleg fik vi bl.a.
hilst på Mortens ”Mini Me”
(den lille klovn inden i os
alle), hvordan man kan
håndtere sin travlhed og
derved undgå stress.

Vi afsluttede en interes-
sant aften med en uofficiel
”reception”, hvor der var
mulighed for at diskutere
aftenens indhold. Aftenen
igennem blev Morten Toft´s
foredrag krydret med musik
af musikeren Søren Eppler.

Fredag den 21. november
Lidt søvnige, men forvent-
ningsfulde, mødtes vi alle

igen til en nyt spændende
dagsprogram:

”Forskellen på en tøm-
merhandel og et byggemar-
ked? Byggemarkedet er
den del af tømmerhandlen,
hvor man vasker gulvet!”.

Blot et af mange citater
og holdninger fra et af
FUTs mest engagerede
IKKE-medlemmer, Peter
Odsgard.

I vanlig stil fik Peter den
sidste søvn ud af øjnene på
deltagerne. Han ”prikkede”
til den måde branchen har
handlet og ageret på i
tiden siden sidste konferen-
ce, og efterlod et eftertænk-
somt publikum.

Byggevaredirektivet
At formidle teknisk infor-
mation omkring det nye
Byggevaredirektiv, med

FUT-Konference 2003
Det småregnede, og mørket havde så småt fået overtaget, da
konferencedeltagerne ankom til Hotel Bygholm Park sidst på
eftermiddagen den 20. november 2003.

Konferencedeltagerne fik lov til at snakke sammen og tænke sig om...

Jacob Palmquist fra Aha-kompagniet, gav alle deltagere ‘aha-oplevelser’.
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hovedvægten omkring den
nye CE-mærkning af bygge-
produkter, på en interessant
og forståelig måde til en for-
samling – det lykkedes til
fulde for konferencens
næste to foredragsholdere.

Thomas Bruun fra ETA
Danmark tog sig af den
”tekniske del”, mens Georg
Klingenberg fra Isover for-
talte om, hvorledes hans
virksomhed i praksis ”bru-
ger” CE-mærkningen.

Der var stor spørgelyst fra
forsamlingen og alle fik
spændende information
med hjem.

Bemærk: Byggevaredirek-
tivet blev belyst gennem en
PowerPoint-præsentation,
som du kan downloade via
foreningens hjemmeside
www.fut.dk.

A-ha…
I dag nøjes vi med at sige
”a-ha”, når vi med begejst-
ring pludselig kan se tinge-
ne i deres rette sammen-
hæng. Denne begejstring
kunne Jacob Palmquist fra
Aha-kompagniet få frem. 

I løbet af halvanden time
fik vi alle aha-oplevelser –
f.eks. at kunne huske 35
ord udenad. Vi fik også
effektive modeller til at
fuldføre nogle mål, og
input om at holde fokus på
egne værdier. Ligeledes
blev vi præsenteret for en
opskrift på ”hvorledes man
bevarer motivationen”.

Teori er når man ved alt,
men ingenting fungerer! 
Al teorien skulle nu omsæt-
tes til praktisk erfaring. En
af de første virksomheder i
Danmark, der implemente-
rede værdibaseret ledelse,
var Unimerco, som blev
præsenteret af direktør
Kenneth Iversen.

Unimerco har over to
årtier tidoblet medarbejde-
rantallet, tyvedoblet omsæt-
ningen og hundrededoblet
egenkapitalen. I 2002 kåre-
de medarbejderne selv Uni-
merco som Danmarks bed-
ste arbejdsplads.

Unimerco – a different com-
pany. At være anderledes

Vi fik bl.a. hilst på Morten Thofts ”Mini Me” (den lille klovn indeni os alle).

fortsættes næste side

BYGGETEKNISK
SALGSKONSULENT

Til salgsdistrikt øst for Storebælt søger vi
en byggeteknisk salgskonsulent.

Baggrund:
Faglært håndværker, byggetekniker/bygnings-
konstruktør med erfaring i salgs- og service-
arbejde.

Alder:
30-45 år

Arbejdsområde:
Du skal som byggeteknisk sagkyndig forestå
udbygning og vedligeholdelse af vores kontakt
til byggesektoren herunder specielt det beskri-
vende led - primært arkitekter og større entre-
prenørvirksomheder - for derigennem at opfylde
opstillede salgsmål for distriktet.

Vi tilbyder:
Et spændende og veldokumenteret produktpro-
gram i pladematerialer til lofter, vægge og faca-
der.

God løn efter kvalitikationer, fri bil og tlf.

Du vil indgå i et team af friske branchefolk, som
alle trækker på samme læs.

Skriftlig ansøgning fremsendes mrk. dir. Ejvind
E. Pedersen, som også gerne besvarer spørgsmål
om jobbet på tlf. 59441200.

HBC A/S er en landsdækkende virksomhed, som markedsfører et
af landets største produktsortimenter i pladematerialer til bygge-
og møbelindutrien fra en række af Europas førende producenter.

Kalundborgvej 123 · 4300 Holbæk
Tlf. 5944 1200 · Fax 5944 3011

www.hbc-as.dk · info@hbc-as.dk
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har været kendetegnet,
siden virksomheden i 1964
blev startet af Hans Foxby.
Holdningen – f.eks. at en
medarbejder bidrager med
øget interesse og ansvarlig-
hed, når denne får noget
igen - var på daværende
tidspunkt en ny og fremsy-
net ledelsesmetode.

I 1975 blev Kenneth Iver-
sen ansat som økonomidi-
rektør, og han fortsatte
udviklingen med værdiba-
seret ledelse ved først og
fremmest at skabe øget
tryghed i virksomheden -
med det resultat, at arbejds-
kraften forblev, og der blev
opbygget en stor intern
videnbank.

Deltagerne fik en perfekt
afslutning på konferencen
med et levende foredrag
om en virksomhed, der på
alle områder har gennem-
ført og fortsat videreudvik-
let værdibaseret ledelse.
Bl.a. med indførsel af med-
arbejderaktier, overskuds-
deling, skabelsen af et fæl-
les ”hold”, et højt informa-
tionsniveau mellem leder-
og medarbejdergruppen,
selvstændighed for hver
medarbejder og mulighed
for at ”trappe” ned inden-
for husets fire vægge.

Spændende dage
Slutteligt fik Peter Odsgard
lejlighed til at lave en kort
opsamling på konferencen,
og komme med sit syn på,
hvad branchen kan møde i
fremtiden.

FUT vil gerne takke alle
deltagere på konferencen
for en aktiv deltagelse, der
under festmiddagen fortsat-
te med diskussion bl.a.
omkring de nye og spænd-
ende indtryk, vi alle havde
fået de sidste par dage. 

Et stor tak til vore spon-
sorer samt de forskellige
foredragsholdere. Uden
dem havde det ikke været
muligt at skabe en så
spændende konference.

FUT v/Jens Pedersen.

fortsat fra side 5

Peter Odsgard fik lejlighed

til at lave en kort op-

samling på konferencen, og

komme med sit syn på,

hvad branchen kan 

møde i fremtiden.

Georg Klingenberg fra
Isover fortalte om,
hvorledes hans virk-
somhed i praksis
”bruger” CE-
mærkningen.

Konferenceleder
Claus Krebs 

fra FUT.

Mette Lisby var i topform, og bragte
smilet frem hos alle.

Et stemningsbillede fra middagen.
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HUSK!
FUT-BLADET ER OGSÅ DITBLAD...

Ligger du inde med nogle gode indlæg, 
modtages de meget gerne!

- sendes til: 

FUT v/ Johan Juul Larsen
Østerbro 14, Tommerup St., 5690 Tommerup

Du kan også bruge FUT-faxen:

66 17 17 74

Hurtig vej til viden
AALBORG CEMENT® er sikker-
hed for, at den nyeste viden er til
rådighed. Via hjemmeside, video-
instruktion og Cement & Beton
bogen er danske håndværkere
sikre på en faglig og kompetent
opbakning fra Aalborg Portland.

Styrke med power
For at opnå tilstrækkelig styrke i
belastede betonkonstruktioner skal
der bruges op til 30% mere lav-
styrkecement end når der anven-
des BASIS® og RAPID® cement.

På banen med AALBORG CEMENT®

B
10

 M
A

R
K

E
TI

N
G

Team AALBORG CEMENT®

hjælper til i pit’en
Bag AALBORG CEMENT® er et team af kompetente
medarbejdere parat i ”pole position” – klar til at give alle

vore kunder den bedste behandling. Teamet er ”køreklar”
og trimmet til at hjælpe dig med teknisk back-up.

Aalborg Portland A/S
www.aalborgportland.dk

Gadstrup 46 17 07 07 - Hedensted 75 89 90 00 - Hørning 87 68 09 00 - Taastrup 43 50 01 00 - www.dlh-timber.dk
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Fordelene ved de lette
ydervægge/lette facader
ligger klart for hånden:
Kort opførelsestid - ingen
venten på udtørring - lav
vægt, samt ikke mindst sto-
re konstruktionsmæssige og
arkitektoniske friheder. Og
som ved al anden byggetek-
nik er der en række grund-
principper, der skal over-
holdes rent montagemæs-
sigt.

En ydervæg skal beskytte
mod vind, regn og kulde.
Derfor skal en ydervægs-
konstruktion være vindtæt,
regntæt og varmeisoleren-
de. Derudover skal kon-
struktionen opbygges såle-
des, at der ikke opstår så
meget kondens i den ind-
vendige del af konstruktio-
nen, at der opstår råd og

svamp og sker en forringel-
se af varmeisoleringen.
Væggen skal gennem hele
den forventede levetid
opret-holde disse egenska-
ber. Derudover skal enhver
ydervæg kunne optage de
vindpåvirkninger, den måt-
te påføres gennem
storm/orkan (1999-syndro-
met), og kunne overføre
disse kræfter. Lydisolering
er også en vigtig del af det-
te - specielt ud mod meget
befærdede veje og ved kon-
torlokaler.

I SBI-anvisning 189, date-
ret 1999 - Småhuse - beskri-
ves udførelsen af en såkaldt
“let ydervæg” med bærende
skelet af træ eller stålprofi-
ler og med en let beklæd-
ning udvendig. Væggene
skal udføres med ventileret

hulrum, vindtæt lag, isole-
ring og fugtspærre. Går
man lidt længere tilbage i
tiden, kan man allerede i
1972 finde en SBI-Anvisning
77 - Ydervæggen som klima-
skærm - forfattet af civilin-
geniørerne Georg Christen-
sen og Niels Erik Andersen.

Begge disse anvisninger er
lavet med håbet om at vide-
rebringe en bedre viden
omkring anvendelsen af
både nye og traditionelle
byggematerialer, og bedre
viden vil altid være med til
at formindske antallet af
byggefejl i forbindelse med
ydervægge.

En enkel løsning?
Således skulle man jo tro,
at lette facader er en rime-

lig enkel og let løsning at
gå til for alle. Men er det
nu også det? Måske ikke
helt. Der er mange faktorer
at tage stilling til - hvordan
får man facaden tæt, skal
facaden ventileres og hvor-
dan? For slet ikke at tale
om hvilke forholdsregler,
der er omkring brand?

Alt sammen er spørgs-
mål, mange af os møder i
hverdagen. Spørgsmål, som
vi i FUT nu med disse
temasider og –arrangemen-
ter omkring lette ventilere-
de facader gerne vil forsøge
at give et svar på.

FUT

FUT-tema:
FACADEBEKLÆDNING

Lette ydervægge
I mere end 30 år er der anvendt lette ydervægge/lette facader i Danmark.
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NyhedNyhed fra Stora Enso: ludbehandlede TGV-profilbrædder

Thermowood® – beklædningsbrædder, terrassebrædder, planker og brædder

WoodHeart® – fyrtræ med op til 100% kerneandel, der kan anvendes til bla. 
vinduer, dørkarme, rammer, gavlbrædder og stern

Trælast – Bredt sortiment i høj kvalitet (Spærtræ, reglar og T-1 lægter)

Stora Enso Træ A/S 
Pakhustorvet 4, 6000 Kolding

Tlf. 76 30 55 10, Fax 76 30 55 20, E-mail: info.trae@storaenso.com, www.storaenso.com/timber

Jesper Hansen Jesper Harck Bo Louring Jakob Olesen Salla Lutz Nadine Sørensen Anne Kjeldgaard

Facadesystemer i gennemført schweizisk kvalitet
- til avanceret arkitektur!
SWISSPEARL®-pladernes særlige sammensætning og overfladebehand-
ling er udviklet af Eternit Schweiz. Dette udviklingsbejde er grundlaget
for et bemærkelsesværdigt produktsortiment, som tilbyder store
kreative frihedsgrader ved design af facder. En særlig enestående for-
del ved de forskellige overfladebehandlinger - som alle udføres i en
såkaldt ’’varmfilmsproces’’ - er, at de eliminerer risikoen for saltudslag.

SWISSPEARL® CARAT er landets største sortiment i gennemfarve-
de plader, hvorpå der gives garanti mod saltudslag. 
SWISSPEARL® CARAT omfatter nu 8 forskellige standardfarver i
gennemfarvede kvaliteter.

SWISSPEARL®-programmet omfatter også:

SWISSPEARL® REFLEX
- gennemfarvede plader med reflekterende overflader
SWISSPEARL® NATURA 
- overfladebehandlede plader med laserende farver
SWISSPEARL® TECTURA
- dækkende overfladebehandling med finkornet struktur
SWISSPEARL® XPRESSIV
- cementgrå plader med levende fiberstruktur 59 44 12 00

Se referencer på:
www.hbc.dk

®

SWISSPEARL® er kvalitet der holder – med garanti!
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Steni facadeplader (steni
colour, steni nature og
steni imago) er opbygget af
polymer komposit materia-
le (ca. 13-20% polyester i
kombination med glasfiber-
armering og kernemateria-
le af finknust natursten).
Pladerne monteres som
ventileret facadebeklæd-
ning.

Polymer kompositmateri-
alerne i pladerne er de
samme som benyttes inden-
for andre højteknologier
som bilindustri og flyindu-

FUT-tema:
FACADEBEKLÆDNING

Facadeplader monteret 
som ventileret beklædning

– DET BEDSTE FRA SKOVEN
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WISA er navnet på alle vore kvalitetsprodukter i krydsfiner og trælast 
– vil du være sikker på at få det bedste fra skoven, skal du have WISA

ANCO Wood
Lyskær 2 · 2730 Herlev

Telefon 4453 5577
Fax 4453 1977

WISA krydsfiner 
er nr. 1 i Danmark!
• WISA-Spruce konstruktionskrydsfiner 

– markedets mest alsidige grankrydsfiner

• WISA-Tex med 4” spor til beklædning af carporte,
garager, legehuse m.m.

• WISA-Form og WISA-Form Mirror filmbelagt 
krydsfiner til mange formål

• WISA krydsfiner leveres også til specialformål f.eks
med skridsikre belægninger og med film i flere farver

Alle WISA krydsfinerprodukter leveres nu CE-godkendt.

ANNONCE
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stri. Dette giver positive
egenskaber for pladerne,
som er særdeles egnede til
at beskytte bygningsfacader.
Lang levetid (30-60 år),
kemisk resistens, tåler fro-
st/tø perioder i pladens
levetid, selvom pladerne
udsættes for fugtige mil-
jøer. Den glatte steni col-
our plade med overflade af
elektronhærdet acryl gør
det yderligere meget enkelt
at fjerne evt. grafitti.

To-trins tætning
Monteret som ventileret
beklædning (se illustrati-
on), er et princip, som
giver en to-trins tætning af
facaden, i og med at plader-
ne fungerer som regn-
skærm og samtidig beskyt-
ter hovedkonstruktionen af
væggen med isolationsmate-
rialerne (den kostbare del
af facaden.) Dette forhold
giver fleksibilitet ved en evt.
senere renovering, da det
er tilstrækkeligt at skifte
facadepladerne for at give
bygningen et nyt udseende.

Princippet med ventileret
facadebeklædning er også
den rigtige løsning ved

renovering og efterisole-
ring. Den ventilerede faca-
de vil give den ”gamle del
af væggen bagved” mulig-
hed for at udtørre og der-
med blive fri for gamle fug-
tproblemer.

Vandfaste og fleksible
Pladernes produktionstek-
nologi gør, at de er vandfa-
ste og fleksible. Dette inde-
bærer, at pladerne ikke så
let beskadiges på bygge-
pladsen.

Steni tilbyder desuden at
tilskære pladerne efter mål
tilpasset det enkelte pro-
jekt. Logistik, pakning og
mærkning kan tilbydes,
hvorved arbejdstiden og
svind på byggepladsen ned-
bringes til et minimum.

Totalt set er dette den
sikreste tekniske og økono-
misk rigtige løsning, når
der investeres i de facader,
som skal beskytte den reste-
rende bygning.

Reference: Norsk Byggforsk-
ningsinstitutt; datablad for
byggedetaljer nr. 523.002.
Håndbog nr. 50 udgave:
2002.

FUT-tema:
FACADEBEKLÆDNING

Offentliggør din virksomheds nyansættelser, udnæv-
nelser, jubilæer, runde fødselsdage og andre begiven-
heder, som du vil dele med de ca. 2.000 FUT-med-
lemmer, som læser dette blad.

Denne nye service tilbydes uden omkostninger for
dig.

Jobannoncer
Og husk - skal du søge nye medarbejdere, får du ikke
nogen bedre spalteplads end i FUT-bladet. Her hen-
vender du dig nemlig til de bedste fagfolk indenfor
trælastbranchen.
Jobannoncer indrykkes mod et mindre beløb.

Henvendelse til:
FUT v/ Johan Juul Larsen 

Tlf. 40 73 48 66 · jjl@danogips.dk

FUT Personaleinfo

- stærkere end nogensinde..!

Eternit® PLAN er også sikkerhed med 15 års garanti.
Måske endda landets bedste af sin art. Den 15 års Eternit
garanti virker nemlig fuldt og helt i hele garantiperioden.

Altså også Eternit brædder – akkurat som Eternit PLAN. 
Eternit PLAN: 1200x2500/1200x3050 / 6 og 8 mm tykke.
Eternit brædder: 150, 200, 250 og 300 mm / 6 mm tykke. 

Med Eternit® Garanti

Som PLAN så brædder

Praktisk overflade
Eternit PLAN er »hydrofoberet«. Det betyder, at den er
vandskyende og ikke suger snavs, som giver grobund
for mos og alger. Og snavs fra byggepladsen fjernes let.  

Gennemfarvet
Alle Eternit PLAN produkter er 100 % gennemfarvede.
Og hydrofoberingen holder kalken inde i pladen, så den
ikke skæmmer overfladen – og de nye flotte farver.

Eternit facade- og beklædningsplader hedder nu Eternit PLAN.
Dine kunder kan vælge blandt 9 farver + "natura". Pladen er
behandlet mod kalkudfældninger på overfalden. I øvrigt anven-
des Eternit PLAN både på træ, stål eller aluminium. 

66 Ice

67 Granit21 Flint

11 Sand 55 Jade

33 Okker 44 Rust

Eternit®PLAN
stærk plade - mange farver

01 Perle

www.dansketernit.dk

34 Siena
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FUT-tema:
FACADEBEKLÆDNING

‘Træ, tegl og murbindere’ (tema-arrangement)
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i ‘se fabrikken - prøv produktet’ - Træ,
tegl og murbindere, hos Egernsund Tegl A/S og Bachmanns Teglværk, tirsdag den
2. marts 2004.

Max. antal deltagere er 20 personer.

Denne kupon sendes til:
FUT v/Peter Lenarth Landergren, Møldamager 58, 6240 Løgumkloster

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 16. FEBRUAR 2004!K
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TILMELDINGSKUPON...

Brug kuponen til
tilmelding!

Sidste frist for
tilmelding er

16. februar 2004

ARRANGEMENTSSTED
OG -DATO:

Tirsdag den 2. marts 2004
Kl. 10.00-16.00
Egernsund Tegl
Sundgade 3
6320 Egernsund  

Bachmanns 
Teglværk, Nybøl 
6400 Sønderborg

ARRANGEMENTETS MÅLGRUPPE:

Sælgere og ekspedienter i
trælaster, der rådgiver og
sælger produkter til murere
og private.

ARRANGEMENTETS FORMÅL:

At vise hvilke muligheder der
er ved at kombinere lette
facader og tegl, og give
trælastfolk en viden, der gør
dem i stand til at give den
første rådgivning og
inspiration.

ARRANGEMENTETS PRIS:

Arrangementet er gratis for
FUT-medlemmer.

LINKS:

www.egernsundtegl.dk
www.murbinder.dk

DELTAGERBEGRÆNSNING:

Max. 20 personer.

‘Træ, tegl og
murbindere’

Program for dagen 
tirsdag den 2. marts 2004

Kl. 10.00: Velkomst – præsentation af Egernsund
Tegl a/s og Midtjysk Murbinderfabrik a/s.
Teori om tegl og murbindersystemer.

Kl. 12.00: Frokost på Færgegården, Egernsund.
Kl. 13.00: Vi kører til Bachmanns Teglværk, med

efterfølgende rundvisning.
Kl. 14.15: Vi prøver at få en træbagmur til at sidde

sammen med en teglskalmur.
Kl. 15.30: Afslutning, spørgsmål og evaulering.
Kl. 16.00: Slut.

FUT har i samarbejde med
Egernsund Tegl a/s og
Midtjysk Murbinderfa-
brik a/s planlagt et anderle-
des ”Se fabrikken, prøv pro-
duktet” arrangement, hvor
vi vil vise, at det er muligt at
kombinere to forskellige
materialer, som er en væ-
sentlig del af vores hverdag,
nemlig træ og tegl.

I takt med, at flere og fle-
re gerne vil udnytte træhu-
sets muligheder, kommer
flere og flere bygherrer i
problemer, da mange kom-
muner forlanger, at nybyg-
gede huse skal have facader
af tegl. Dette problem er
relativt nemt at løse, når
man arbejder med de rigti-
ge forbindelsessystemer, og
det er dét vi skal den 2.
marts.

Efter vi har fået teorien
om tegl og murbindersyste-
mer på plads – og har set
produktionen på Bach-

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

E-mail:

Medlemsnr.: HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn: Tlf.:

11065-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Træ, tegl og murbindere
manns Teglværk – får vi
mulighed for selv, med
vores egne hænder, at
prøve at bygge en træbag-
mur sammen med en skal-
mur af tegl.

Herefter er du klar til at
kaste dig ud i et spændende
salgsarbejde for at løse ”pro-
blemet” for dine kunder
derhjemme i hverdagen.
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HBC A/S – Holbæk Bygge-
materiale Compagni – blev
pr. 1. januar 2003 udnævnt
til autoriseret importør til
det danske marked af Eter-
nit, Schweiz, som er Euro-
pas førende producent af
facadeplader fremstillet af
fibercement.

Eternit, Schweiz havde
allerede igennem de senere
år været HBC’s leverandør
af selskabets meget popu-
lære gennemfarvede pla-
der, som hidtil var blevet
markedsført under navnet
Fulguplan Plus, men med
udnævnelsen til autoriseret
importør varetager HBC
A/S den samlede import
og markedsføring af det
omfattende facadepro-
gram, som nu markedsføres
under det internationale
kvalitetsbegreb SWISS-
PEARL.

Førende i Europa
Eternit, Schweiz er Euro-
pas førende producent af
fibercementplader til avan-
cerede facadeløsninger –
både når det drejer sig om
at tilbyde facadeplader i
attraktive farver og overfla-
destrukturer, og når det
handler om facade ”know-
how” og systemkompeten-
ce i forbindelse med fiber-

armerede cementplader
specielt udviklet til facade-
beklædning og anvendt
som ventileret klima-
skærm.

De attraktive system-
løsninger med et stort sorti-

ment af produkter, farver
og overfladestrukturer er
kendt og velrenommeret i
hele Europa, hvor Eternit
Schweiz siden 1990 har
leveret med end 10 mill.
kvadratmeter.

Lytter – og tester
Eternit Schweiz oprethol-
der en løbende og tæt kon-
takt til arkitekterne, lytter
til deres ønsker og udvikler
derefter kvalitetsprodukter
i henhold til deres ønsker.

Alle produkter testes gen-
nem klimatekniske lang-
tidsforsøg, inden markeds-
føringen påbegyndes, og
dette er også baggrunden
for at Eternit, Schweiz –
som den eneste producent
– kan give garanti mod sal-
tudslag og farveforskelle.

Som autoriseret importør
er HBC’s teknikere blevet
uddannet på fabrikken i
Schweiz for at kunne yde
en kompetent rådgivning
til både projekterende og
entreprenører, og de dan-
ske arkitekter har da også
straks set fordelene ved at
anvende SWISSPEARL-kva-
liteten, og en lang række
markante byggerier – her-
under flere skolebyggerier
– er allerede blevet opført.

På BYGGERI 2004, der
afholdes 24.-28. februar i
Fredericia, viser HBC A/S
hele det omfattende pro-
gram.

■

FUT-tema:
FACADEBEKLÆDNING

Schweizisk facadekvalitet
indtager det danske marked

Husk - Fut er også på nettet

www.fut.dk

ANNONCE
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FUT-tema:
FACADEBEKLÆDNING

‘Huse og facader i træ’ (tema-arrangement)
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i ‘huse og facader af træ’, torsdag den
4. marts 2004 kl. 17.30 på Blommenslyst Kro, Odense

Denne kupon, vedlagt check på kr. 450,- sendes til:
FUT v/Peter Lenarth Landergren, Møldamager 58, 6240 Løgumkloster

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 16. FEBRUAR 2004!

TILMELDINGSKUPON...

Brug kuponen til
tilmelding!

Sidste frist for
tilmelding er

16. februar 2004

ARRANGEMENTSSTED
OG -DATO:

Torsdag den 4. marts 2004
Kl. 17.30-21.00
Blommenslyst Kro
Middelfartvej 420
5491 Blommenslyst (Odense)  

ARRANGEMENTETS MÅLGRUPPE:

Alle i branchen, der i
hverdagen rådgiver om og
ekspederer træ til facade-
beklædning.

ARRANGEMENTETS FORMÅL:

At give FUTs medlemmer en
orientering om udvikling og
trends inden for træhuse
samt indsigt i de muligheder
og krav der er til valg, mon-
tering og vedligeholdelse af
facader i træ, specielt de
mange ‘nye’ træsorter, der er
kommet på markedet.

ARRANGEMENTETS PRIS:

Kr. 450,- pr. person inkl. fore-
drag, materiale, mad, kaffe
og drikkevarer.

LINKS:

www.dcue.dk 
www.top.dk

‘Huse og
facader i træ’

Program for aftenen 
torsdag den 4. marts 2004

Kl. 17.30: Middag.
Kl. 18.30: Indlæg af Dansk Center for Byøkologi

v/Pia Storvang. - ”Muligheder, arkitektur
samt tendenser inden for træfacader og
træhuse”.

Kl. 19.30: Kaffe.
Kl. 20.00: Indlæg fra TOP v/Bjarne Lund Johansen.

- Træfacader i teorien.
- Valg af træsort og beklædningstype.
- Montage.
- Krav og metoder til vedligeholdelse.

Kl. 21.00: Spørgsmål og afslutning.

Vi har denne gang valgt et
tema med lette facader,
hvilket er meget aktuelt,
især efter at TOP har
offentliggjort, at næsten
25% af alle de parcelhuse,
der opføres i dag, er træhu-
se.

Vi har planlagt denne
tema-aften for at give dig
en opdateret viden om
træhuse og facader af træ,
og vi har inviteret Pia Stor-
vang, som er konsulent hos
Dansk Center for Byøkolo-
gi.

Pia, der er arkitekt, vil
prøve at guide os gennem
de muligheder, som huse
og facader af træ giver, og
hun vil samtidig komme
ind på trends og udvikling
inden for området.

Bjarne Lund Johansen,
TOP, behøver ikke den sto-
re præsentation, og vi har
bedt Bjarne om at give os

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

E-mail:

Medlemsnr.: HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn: Tlf.:

11065-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Huse og facader i træ
nogle gode råd og input
om træfacader – både valg,
montage og vedligeholdel-
se.

Alt i alt en spændende
aften med aktuelt og brug-
bart indhold – vi ses den 4.
marts i Odense.

Bjarne Lund
Johansen

Pia
Storvang



Vikingerne
indtager
Brøndby!
- med sibirisk lærk
Rindom er nu også blevet
lagerførende i Viking Softwoods
kvalitetsprodukter af sibirisk lærk.

Ring og hør om
mulighederne!

A. RINDOM A/S
Tlf. 43 96 22 11  Fax 43 63 17 24  www.rindom.dk

VIKING SOFTWOOD
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steni® facade

steni lader 
dig vælge

format, form 
og farve

steni colour er en glasfiberarmeret
polymerbetonplade, med en glat
overflade af elektronhærdet acryl
(100% acryl, uden opløsningsmidler).
Vores avancerede, kontinuerlige pro-
duktionsproces gør os meget flek-

sible på format, form og farve, samti-
dig med at vi opretholder vores vel-
dokumenterede steni-kvalitet. Derfor
leveres steni colour med markedets
bedste produktgaranti. 
Mere kvalitet giver mere værdi!

Lautrupvang 1 B – 2750 Ballerup – tlf. 70 27 01 22 – fax 70 27 01 24
www.steni.dk / e-mail: steni@steni.dk

steni danmark a.s
www.steni.dk
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FUT-tema:
FACADEBEKLÆDNING

‘Facader og tag i stål’ (tema-arrangement)
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i ‘se fabrikken - prøv produktet’ - Faca-
der og tag i stål, hos Corus Byggesystemer A/S, onsdag den 10. marts 2004.

Max. antal deltagere er 20 personer.

Denne kupon sendes til:
FUT v/Peter Lenarth Landergren, Møldamager 58, 6240 Løgumkloster

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 16. MARTS 2004!K
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TILMELDINGSKUPON...

Brug kuponen til
tilmelding!

Sidste frist for
tilmelding er

16. marts 2004

ARRANGEMENTSSTED
OG -DATO:

Onsdag den 10. marts 2004
Kl. 10.00-15.30
Corus Byggesystemer A/S
Kaarsbergsvej 2
8400 Ebeltoft  

ARRANGEMENTETS MÅLGRUPPE:

Aller der i hverdagen på
trælasten rådgiver om og
ekspederer materialer til
facader og tag.

ARRANGEMENTETS FORMÅL:

At give FUTs medlemmer
mulighed for at få en mere
praktisk viden og erfaring
med de muligheder, som stål
giver i facader og tag,
specielt med henblik på
parcelhuse.

ARRANGEMENTETS PRIS:

Arrangementet er gratis for
FUT-medlemmer.

DELTAGERBEGRÆNSNING:

Max. 20 personer. 

LINKS:

www.corusbyggesystemer.dk

‘Facader og
tag i stål’

Program for dagen 
onsdag den 10. marts 2004

Kl. 10.00: Velkomst, præsentation af Corus Bygge-
Systemer a/s.

Kl. 10.30: Gennemgang af Corus ByggeSystemers
produktprogram.

Kl. 12.15: Frokost.
Kl. 13.00: Rundvisning på fabrikken.
Kl. 14.00: Stål i praksis.
Kl. 15.15: Afslutning – spørgsmål og evaluering.
Kl. 15.30: Slut.

I forbindelse med temaet i
dette  blad har FUT sam-
men med Corus ByggeSyste-
mer a/s (tidligere Interpro-
files) planlagt en dag, hvor
du får mulighed for at stifte
bekendtskab med de mulig-
heder stål giver som faca-
de/tagbeklædning.

Corus ByggeSystemer pro-
ducerer bl.a. et Plank-profil
med udseende som det klas-
siske ”klink på klink” profil,
som bruges, hvor der
ønskes en vedligeholdelses-
fri beklædning på facader,
gavle, kviste, udhæng m.m.

Derudover produceres en
helt ny tagbeklædning,
Clickfals (aluminium med 2
lag forpatineret zink) til alle
tagflader – sommerhuse,
parcelhuse og industri, men
også til gør-det-selv arbejde.

Med udgangspunkt i dis-
se nye produkter får du –
efter en grundig introdukti-
on til produkterne – mulig-

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

E-mail:

Medlemsnr.: HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn: Tlf.:

11065-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Facader og tag i stål
hed for at prøve montagen
i praksis.

I løbet af dagen vil du få
inspiration til valg af stål
som facade/tagbeklædning,
også når det gælder parcel-
huse m.v., da stål i dag ikke
kun er tiltænkt industri- og
landbrugsbyggeri. En fagligt
spændende dag, hvor du får
mulighed for at blive ”dus”
med stål – samt får inspirati-
on og viden med hjem.

OBS! Start- og sluttids-
punkt er afpasset således, at
sjællændere kan benytte
færgeruten Odden-Ebeltoft.
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ERDINKOLLEGA

MEDLEM AF FUT?

66 17 17 74

ERDINKOLLEGA

MEDLEM AF FUT?

Hvis ikke, så brug
kuponen på næste side.

Indsend
i lukket kuvert til:

FUT v/ Anders Brorsen
Hulemosevej 7

4760 Vordingborg

Du kan også bruge
FUT-faxen:

66 17 17 74
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FUT INDMELDELSESKUPON

HELE DENNE TILMELDING SENDES TIL:
FUT v/Anders Brorsen - Hulemosevej 7 - 4760 Vordingborg

Undertegnede, der er beskæftiget som
elev, funktionær eller selvstændig inden
for handel med trælast, hårdttræ, finér
og byggematerialer/byggemarked eller
beskæftiget hos leverandører til oven-
nævnte, anmoder herved om optagelse i
FUT.
Optagelse som medlem er ifølge fore-
ningens love betinget af bestyrelsens

godkendelse, og nedenstående oplys-
ninger må nøje besvares.
Medlemskab er personligt og kan ikke
overdrages. Jeg er indforstået med, at
der, når indmeldelsen er i orden, tilsen-
des mig et giroindbetalingskort til
dækning af indskud kr. 100,- og kontin-
gent, som for kalenderåret 2004 er 
kr. 225,-.

(helst maskinskrift)

Fødselsdag og -år: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stilling: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Fornavn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Efternavn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Privatadresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vej: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

By:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tlf.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , den    /199

ANSÆTTELSESSTED:
Byggemarked. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❑

Trælast/bygningsartikler . . . . . . . . . . . ❑

Leverandør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❑

Andet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❑
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Indlæggene er udtryk for
en voksende bekymring
igennem de senere år, hvor
træhandlen under ét rap-
porterer om svigtende til-
gang til faget. Det gælder
kvalificeret arbejdskraft i
almindelighed, men lærlin-
ge i særdeleshed.

Træ Er Miljø, træbran-
chens fælles informations-
projekt, har gennemført en
kortlægning af den samle-
de træbranches behov for
nye, kvalificerede medar-
bejdere. Rapporten ”Job
med træ”, redigeret af
Jakob Klaumann,  peger
på, at det ikke kun er
træhandlen, der oplever en
vigende tilgang til faget.
Det samme er i udtalt grad
gældende for den forarbej-
dende træ- og møbelindu-
stri. Skovbruget oplever
aktuelt ikke rekrutterings-
problemer med hensyn til
kvalificeret arbejdskraft,
snarere tværtimod, selvom
de nyeste tal fra uddannel-
sesinstitutionerne indikerer
en dalende tilgang til skov-
brugets uddannelser.

Udviklingen rammer
uddannelsesinstitutioner
Indenfor træhandlen burde
det vække dyb bekymring,
at der ikke er noget, der
hverken tyder på en stabili-
sering af situationen, endsi-
ge en tilgang til faget. For
den stagnerende tilgang af
kvalificeret arbejdskraft til
træhandlens virksomheder
kan spores direkte tilbage
til uddannelsesinstitutio-

nerne, der melder om van-
skeligheder ved at besætte
de forskellige specialelinier. 

På Mommark Handels-
kostskole, som er i tæt kon-
takt med branchens virk-
somheder i planlægningen
af vekseluddannelsesfor-
løbene, har man alene
indenfor de seneste to år
oplevet, at tilgangen er
reduceret med 25% på
detailhandelens specialeret-
ninger. Et tilsvarende foru-
roligende billede tegner sig
af uddannelsesforløbet for
importører og en gros-
handlen. På trods af gen-
tagne forsøg er det således
ikke lykkedes at oprette et
elevhold indenfor denne
gruppe, og det yderligere
til trods for, at branchen
har haft tilrettelagt og stil-
let fagspecialister til dispo-
sition for to ugers undervis-
ning i det 2-årige skolefor-
løb.

Der er derfor udsigt til,
at medarbejdermanglen vil
tage til i de kommende år,
ikke mindst forstærket af,
at antallet af unge i disse år
er ved at nå et historisk
minimum. Men noget tyder
på, at vanskelighederne
med at tiltrække nye med-
arbejdere til blandt andet
handel og distribution ræk-
ker ud over, hvad der kan
forklares med små ung-
domsårgange.

Når sandheden skal frem
Sandheden er snarere, at
en gros handel med træ-
last, hårdttræ og træbasere-

de plader er ukendt land
for de unge. Selvom det ser
en anelse lysere ud for byg-
gemarkederne, må vi ind-
rømme, at vi har tabt ter-
ræn til en række andre
erhvervssektorer i kampen
om de unge.

En vigtig brik i den frem-
adrettede indsats er natur-
ligvis markedsføring. Den
er nødsaget til at være mas-
siv og langvarig, og den
skal nå ud over at kapre
medarbejdere fra hinanden
internt i branchen og i ste-
det tage kampen op mod
andre erhverv. Markeds-
føringen skal rettes mod de
unge mennesker og ramme
bredden i dette segment,
både unge danskere og

unge med anden etnisk
baggrund; dels de, som
afslutter folkeskolen og står
foran at skulle vælge
uddannelse, og dels de,
som allerede har påbe-
gyndt en handelsskoleud-
dannelse. Her må den util-
strækkelige information
om træhandlens uddannel-
ser kommes til livs.

Vi må indfri 
ungdommens krav
Men markedsføring alene
løser ikke branchens
rekrutteringsproblemer.
Der findes nemlig en ræk-
ke barrierer, der hindrer
branchen i overhovedet at

Barrierer for rekruttering af fremtidige
medarbejdere til træhandlen
I de seneste numre af FUT-bladet har man kunnet læse tanke-
vækkende indlæg om befolkningens - og specielt ungdommens -
manglende kendskab til træhandlen, såvel en gros som detail,
når det gælder fremtidig uddannelsesretning og karrierevalg.

fortsættes næste side
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nå ud med budskaber til
disse målgrupper. Disse
barrierer formes af de
unges forventninger og
krav til uddannelse og
efterfølgende arbejde, og
dem må branchen i første
instans være indstillet på at
overkomme.

Flere forhold karakterise-
rer unges uddannelses- og
arbejdsvalg i dag:

• De unge fokuserer på
egen udvikling.

• De unge er ”lystarbej-
dere” frem for ”lønarbejde-
re” – det skal være spænd-
ende, udfordrende og
interessant arbejde, person-
ligt og socialt givende.

• Lønnen er ikke længere
den primære motivation,
den gode løn er snarere en
selvfølge. God løn og avan-
ceringsmuligheder er ikke
længere nok i sig selv.

• De unge stiller mindste-
krav om, at arbejdet skal
være meningsfyldt.

• Ingen vil acceptere ens-
formigt rutinearbejde som
mere end en undtagelse i
særlige situationer.

• De unge er i høj grad
omstillingsparate. Måske
for omstillingsparate. Det
kan give anledning til store
udfordringer på arbejds-
markedet, når de unges
omstillingsparathed kon-
fronteres med krav om ind-
ordning.

• De unge tænker mere
på ”hvem kan jeg blive”
end ”hvad kan jeg blive”.
Det vil sige, at tankerne
drejer sig mere om den
identitet, et bestemt arbej-
de eller en branche kan
give dem, end om arbejdets
indhold og vilkår.

• Ethvert job skal være et
springbræt til det næste.
Det skal åbne flere døre,
end det lukker. 

Den holdningsbearbej-
dende indsats bør derfor
også rettes mod branchen
internt, for den interne

motivation er den væsent-
ligste forudsætning for at
kunne gennemføre en
egentlig markedsførings-
kampagne.

Gennem deltagelsen i
Træ Er Miljø-samarbejdet
arbejder Dansk Træfore-
ning for at synliggøre
træhandlens vanskelighe-
der med at rekruttere nye,
kvalificerede medarbejdere
overfor et bredt udsnit af
den danske befolkning.

Træ er Miljø har netop
lanceret en artikelserie om
træets uddannelser, herun-
der træhandlens uddannel-
ser indenfor en gros og
import samt indenfor
detailhandel. Artiklerne
kan læses på www.trae.dk.

Rapporten ”Job med
Træ” beskriver emnet mere
indgående og skitserer en
mulig handlingsplan for at
afhjælpe rekrutteringspro-
blematikken. Rapporten
kan downloades på
www.trae.dk eller rekvireres

gratis i trykt form ved at
rette elektronisk henven-
delse til:

Træ Er Miljø
c/o Dansk Træforening
Postboks 69
2800 Kgs. Lyngby
info@trae.dk

Morten Bjørner, 
Dansk Træforening.

fortsat fra side 19

Morten Bjørner, Dansk Træforening.

Altid kvalitets

- ta’r den grønne sti!

Gadstrup 46 17 07 07 - Hedensted 75 89 90 00 - Hørning 87 68 09 00 - Støvring 98 37 47 11 - Taastrup 43 50 01 00 - www.dlh-timber.dk

Trælast

Plader og krydsfiner

PRODUKTER

Gadstrup 46 17 07 07 - Hedensted 75 89 90 00 - Hørning 87 68 09 00 - Taastrup 43 50 01 00 - www.dlh-timber.dk
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Nu har du chancen, kære
læser. Hvis du er elev, kan
du tilmelde dig til dette års
tur, der er planlagt i dagene
22.-24. marts.

Igen i år kan vi præsente-
re en tur, der vil give delta-
geren indblik i træets vej fra
skoven til færdige produk-
ter, hvad enten det er fint
forarbejdet træ eller træ til
diverse byggekonstruktioner
eller komponenter. Dette
opnås ved en god blanding
af spændende virksomheds-
besøg i Sverige.

Som en sidegevinst får du
muligheden for at knytte
gode kontakter og venska-
ber med de andre elever,
der deltager på turen.

Programmet for turen er
(med forbehold for ret til
ændringer) sammensat som
følger:

1. dag - mandag
den 22. marts
Traditionen tro mødes vi på
Københavns Hovedbane-
gård under uret, hvorfra vi i
bus - med afgang kl. 07.00 -
kører til Sverige. Via Hel-
singborg kører vi op langs
vestkysten til Höganäs, hvor
Phønix Tag vil være vært for
et besøg hos deres søstersel-
skab Mataki.

Mataki og Phønix Tag er
begge selskaber i Trelle-
borg-koncernens division
for byggematerialer. Trelle-
borg-koncernen omsætter
for ca. 19 mia. sek. og har

16.500 ansatte i 40 lande
inden for fire hovedområ-
der, hvoraf byggematerialer
kun er den lille del.

Både Phønix Tag og Mata-
ki producerer bitumenbase-
rede produkter som tagpap,
membraner m.v. til bygge-
branchen.

Fra Mataki bevæger vi os
østover på vej mod Växjö.
Her gør vi holdt hos vores
næste vært, som er Södra
Timber. Södra-koncernen
har 10 savværker under
Södra Timber AB og Geijer
Timber AB. Hele koncer-
nen har 3600 ansatte og
omsatte i 2002 for 12 milli-
arder sek. Koncernen ejes af
ca. 35.000 skovejere, og de
saver ca. 1,3 mill. kubikme-
ter træ hvert år, hvoraf
størsteparten går til eksport.
På Södras hovedkontor i
Växjö vil vi få en introduk-
tion til koncernen samt en
udførlig gennemgang af
moderne skovbrug i Sveri-
ge.

Efter foredraget kører vi
mod Kalmar, hvor vi forven-
ter at overnatte. 

2. dag - tirsdag
den 23. marts
Efter morgenmaden starter
vi på en rigtig trædag, og
igen i dag er det Södra, som
er vores vært.

Dagen starter med en
rundvisning på savværket
Mönsterås Såg i Oskars-
hamn. Savværket er kun
nogle få år gammelt og
anvender den nyeste tekno-
logi - et topmoderne sav-
værk.

Efter rundvisningen og
besøget i Oskarshamn be-
væger vi os nord på mod
Kisa. Her skal vi besøge Kin-
da Sågen, et mere traditio-

nelt savværk. Vi bliver præ-
senteret for hele deres pro-
duktionsforløb, lige fra
stammerne ankommer fra
skoven til det opskårne træ
ligger i færdige pakker, klar
til afsendelse. Vi får ligele-
des mulighed for at prøve
kræfter med træsortering.

På strækningen mellem
Mönsterås og Kinda Sågen
tager vi med bussen en tur i
skoven, hvor vi får mulighed
for at se moderne fæld-
ningsmetoder på nært hold.

Efter de spændende sav-
værksbesøg kører bussen
mod Jönköping, og da vi
regner med, at alle er sultne
efter en dag med masser af
oplevelser, skal vi efter ind-
kvarteringen have aftens-
mad og hygge os sammen.

3. dag - onsdag
den 24. marts
Friske og klar til denne sid-
ste dag kører vi fra Jön-
köping til Ambjörnap 25
km fra Boräs, hvor vi får
muligheden for at besøge
Stevert AB. Virksomheden,
der har 18 års tradition og
erfaring, har produceret
mere end 80.000 fritidshu-
se. Vi får et indblik i pro-
duktionen, og afslutnings-
vis skal vi besøge udstil-

Elevtur 2004 til Sverige:

Her er garanti for en
”HERREFED” TUR!
Ja, også sproget har ændret sig, siden FUT i 1966 sendte de første
elever af sted, men ét står fast - deltagerne fra tidligere år kan
tænke tilbage på en tur med mange gode oplevelser og minder. 

Tilmeldingskupon 
på næste side 



Elevtur 2004 til Sverige
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Ovenstående FUT-medlem ønsker at deltage i Elevturen 2004 til Sverige
fra mandag den 22. marts til onsdag den 24. marts.

❏ Jeg ønsker at tegne erhvervsrejseforsikring til kr. 75,-. 

Mit CPR-nr. er: ____________________________

❏ Jeg ønsker enkeltværelse (hvis dette kan lade sig gøre). Tillæg kr. 400,-

Max. antal deltagere er 78 personer.

Denne kupon vedlagt check på 595,- + evt. tillægspris for erhvervsrejseforsikring
og enkeltværelse, sendes til:
FUT v/Søren Bendix - Prinsesse Christines Vej 16, st. tv. - 2300 København S

TILMELDINGSKUPON...

Brug kuponen til
tilmelding - eller

klik ind på
www.fut.dk!

Sidste frist for
tilmelding er

20. februar 2004

ARRANGEMENTSSTED
OG -DATO:

Sverige fra mandag den 22.
marts til onsdag den 24.
marts 2004.          

ARRANGEMENTETS MÅLGRUPPE:

FUT-elever som ønsker en
lærerig oplevelse. En op-
levelse fra din elevtid, som
du aldrig glemmer. Et ‘must’
for 2. års elever, men 1. års
elever er også velkomne.

ARRANGEMENTETS FORMÅL:

At give branchens elever et
indblik i bl.a. skovdrift,
savværksdrift samt
produktion af bygge-
materialer. Hertil kommer
det sociale element, med
samvær med andre af
branchens unge.

ARRANGEMENTETS PRIS:

595,- kr. pr. deltager + evt.
tillægspris for erhvervsrejse-
forsikring og enkeltværelse.

Elevtur 2004
til Sverige

☛
Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

E-mail:

Medlemsnr.: HUSK MEDLEMSNR.!

Firmanavn: Tlf.:

11065-
SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!
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lingsområdet, hvor vi får
mulighed for at se de for-
skellige typer huse på nær-
mere hold.

På turens sidste virksom-
hedsbesøg er det Moland
Byggevarer A/S, som er
vært. I Kungsäter skal vi be-
søge dørfabrikken Dooria,
som producerer ind- og
udvendige døre. Koncernen
producerer døre på fem for-
skellige fabrikker i hen-
holdsvis Sverige og Norge.
Dooria omsætter for 360
mill. sek. og har 260 ansatte.

Elevtur 2004 til Sverige - fortsat:

Hovedkontoret ligger i
Stryn i Norge. Fabrikken i
Kungsäter, der har speciali-
seret sig i eksklusive fyld-
ningsdøre, har produceret
døre i mere end 90 år, og
de gamle håndværkstraditio-
ner er stadig i højsædet.

Efter dette besøg går
turen hjemover til Køben-
havns Hovedbanegård, med
forventet ankomst kl. 17.00.

Praktiske oplysninger
Det maksimale deltageran-
tal er 78 personer. Rejsen
tilbydes igen i år til den lave
pris af 595,00 pr. person,
hvilken udelukkende lader
sig gøre ved hjælp af tilskud
fra FUT-fonden.

Prisen inkluderer trans-
port fra Københavns Hoved-
banegård, to overnatninger
samt mad (ekskl. drikkeva-
rer) fra og med frokost
mandag til og med frokost
onsdag.

Bindende tilmelding skal
– sammen med en check på
595,- stilet til FUT – være

FUT i hænde senest fredag
den 20. februar 2004.

Der er et begrænset antal
enkeltværelser. Tillæg for
dette i to nætter kr. 400,-.

Bemærk, at da turen er at
betragte som en erhvervsrej-
se, så gælder det gule
sygesikringsbevis ikke. Tjek
derfor, om din arbejdsgiver
har en rejseforsikring. Hvis
han ikke har en sådan, skal
denne tegnes separat. Husk
at krydse af på tilmeldings-
kuponen, såfremt du ønsker
at tegne erhvervsrejseforsik-
ring. Pris kr. 75,- (Europæisk
Basis dækning for unge un-
der 35 år). Husk at oplyse
CPR-nummer ved tegning
af erhvervsrejseforsikring.

Du vil modtage bekræftel-
se på din tilmelding samt
program og deltagerliste
primo marts 2004.

Vi glæder os til at ser jer.
Skulle der være evt. spørgs-
mål til turen – er I velkom-
men til at kontakte under-
tegnede.

FUT v/ Søren Bendix 
og Jens Pedersen.

Der er mulighed for selv at
finde yderligere oplysnin-
ger og informationer om-
kring de nævnte virksom-
heder, FUT eller byerne vi
overnatter i, på disse web-
adresser:

www.fut.dk
www.sodra.com
www.kalmar.se
www.oskarshamn.se
www.dooria.net
www.stevert.se
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FUT på nettet!FUT på nettet!
• Tilmeldinger

til Arrangementer

• Adresseændring

- og meget andet

Klik dig ind på:

www.FUT.dk

1/2 side ind her
Ivarsson

ivarboard®

STAY NATURAL!

Grafitgrå
ivarboard®,
DK-2630
Taastrup

Hele filosofien bag ivarboard® facadeplader
i fibercement er, at producere NATURLIGE
gennemfarvede materialer, der patineres i 
harmoni med de øvrige byggeprodukter og 
indgår i et samspil af naturlige farver og 
funktioner.

ivarboard® kræver derfor i dens lange levetid
som facadebeklædning ingen særlig vedlige-
hold.

Såfremt ivarboard® burde silikonebehandles,
havde vi gjort det allerede i produktionen.
Silikonebehandling af facadepladers overflade
er efter vor opfattelse en proces, der kræver
vedvarende vedligehold - og bevirker en uens
patinering, da de fleste silikoner har en 
begrænset levetid.

ivarsson & Co A/S
Kometvej 26 · DK-6230 Rødekro

Tlf.: 73 66 19 99 · Fax: 74 66 10 20
www.ivarsson.dk · Mail: info@ivarsson.dk

ivarsson leverer brandsikre byggeplader, tagprodukter 
og facadeplader til solidt, dansk byggeri

Hvid

Lysegrå

Naturgrå

Grafitgrå

Patinagrøn

Rosa

Okker

Læs mere på 
www.ivarboard.dk

ivarboard®

Naturlige facadeplader
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- FUT AKTIVITETSOVERSIGT -
ARRANGEMENT DATO DEADLINE KONTAKT

Træ, tegl og murbindere
(tema-arrangement)

Huse og facader i træ
(tema-arrangement)

02.03.2004 16.02.2004
Peter L. Landergren

Tlf. 74 74 39 93

04.03.2004

Facader og tag i stål
(tema-arrangement)

10.03.2004

16.02.2004

16.02.2004

Peter L. Landergren
Tlf. 74 74 39 93

Peter L. Landergren
Tlf. 74 74 39 93

Elevtur 2004 til Sverige
22.03.2004-

24.03.2004
20.02.2004

Søren Bendix
Tlf. 32 97 93 92

FUTs bestyrelse arbejder allerede nu på følgende spændede arrangementer:

• Danish Crown

• Byggeteknisk forståelse

• Tema om brand - EU direktiver

- læs mere i næste FUT-blad!

- udkommer i 2004

5 gange på følgende tider:

primo februar, maj, august,

oktober og december.

FUT-bladet

Spændende
ELEVTUR

FUT-elever på flugt fra den sultne
savværks-grabber. Alle slap uskadte!
Billedet er taget på Elevturen 2003.
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