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FUTs bestyrelsesmedlemmer/
distriktsrepræsentanter:

Kære medlem!
Efter endnu en vellykket Byggeri-messe er branchen igen tilbage i den
almindelige dagligdag. Jeg er på foreningens vegne meget tilfreds med
FUTs deltagelse på Byggeri 2008. Det viste sig at være en større succes,
end vi i bestyrelsen havde turdet håbe på. Specielt alle de medlemmer,
som var forbi på standen, kom med mange konstruktive tilbagemeldinger
og ideer, som vi i bestyrelsen selvfølgelig arbejder videre med i øjeblikket.
Hertil skal jeg også i denne forbindelse nævne de nye medlemmer, som vi
kunne byde velkommen i løbet af de fire messedage.
FUTs deltagelse på Byggeri-messen er kommet for at blive.
Ellers arbejder vi i bestyrelsen videre på at lave arrangementer og events,
som foreningens medlemmer gerne skulle finde spændende i en sådan
grad, at man vil prioritere dette endnu højere end vi i bestyrelsen oplever
pt. I denne forbindelse vil jeg gerne benytte denne lejlighed til at lancere
en idé/forslagskonkurrence. Denne skal ses som et supplement til det stykke arbejde, vi i bestyrelsen laver på dette område i dag, men også som
en håndsrækning til medlemmer, der måtte have spændende ideer eller
andre forslag, som man gerne vil have bestyrelsen skal arbejde videre
med til glæde for én selv og foreningens øvrige medlemmer. Der er i denne forbindelse ingen rammer for de indkomne forslag. Det bedste forslag
vil blive præmieret med en lille ’lufttur’, mere herom på side 17.
Forårets Elevtur til Sverige var i år planlagt på en lidt anden måde end
tidligere. Kort fortalt besøgte vi tre fabrikker og var selvfølgelig en dag
på savværk, som er et fast element på turen. Dette års nye tiltag var
ishockeykampen i den svenske Eliteserie mellem HV71 og Södertalje. Deltagermæssigt oplevede vi på Elevturen en god fremgang – set i forhold til
tidligere år. Læs evt. rejsereferatet fra side 3 i dette blad.
Godt forår til alle!
Claus Wiuff Petersen
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I N D H O L D

Claus Wiuff Petersen
Formand
De Mezas Vej 1, 1.th.
8000 Århus C
Tlf. 2010 2561
cwp@fut.dk

Søren Anthonsen
Næstformand, kasserer
PR-ansvarlig
Slotsherrensvej 145, 1.th.
2720 Vanløse
Tlf. 2071 5348
san@fut.dk

Michael Levorsen
Sekretær
Fælledvej 189
9900 Frederikshavn
Tlf. 2712 7299
mle@fut.dk

Jan Fredholm
Opnæsgård 15, st.tv.
2970 Hørsholm
Tlf. 4099 6732
jfr@fut.dk

Anders Bilstrup
Sønder Kongevej 52
6000 Kolding
Tlf. 5132 9208
abi@fut.dk

Ronny Hermansen
Vestre Ringvej 10
8600 Silkeborg
Tlf. 2228 3438
rhe@fut.dk

Søren Kroer
Kelleris Høj 22
3060 Espergærde
Tlf. 2161 0655
skr@fut.dk
ISSN 1901-1512
FUT medlemsblad udkommer 4 gange årligt
Ansvarshavende redaktør: Søren Anthonsen

• FUT Elevtur Sverige 2008 – rejsereferat ........................................................ side 3

• Ny viden om de gamle byggematerialer – gratis kurser med FUT ................ side 10

Sekretariat:
FUT - Foreningen for unge trælastfolk
c/o Trælasthandlerunionen - TUN
Egebækgård · Egebækvej 98 · 2850 Nærum

• Når jobbet går i blodet – en beretning fra Grønland .................................... side 12

Tlf. 4580 7877 · FUT-fax 4580 7887

• FUT på BYGGERI 2008 .................................................................................. side 6
• Tænk positivt – og bliv en vinder! .................................................................. side 8

• Fra tegnefilm til færdigt hus – nye muligheder med 3D-tegninger .............. side 14
• Tømmerhandleren som blev selvstændig ..................................................... side 16
• Idékonkurrence – vind en tur i luftballon! .................................................... side 17
• FUT Personaleinfo ....................................................................................... side 19
• Nyt fra FUT-Sekretariatet ............................................................................. side 19

Marianne
Mouritzen
FUTs kontaktperson
hos Trælasthandlerunionen
fut@fut.dk

• Kursus: Lær førstehjælp med FUT ............................................................... side 20
• 50+ frokost i Købehavn lørdag den 31. maj ................................................. side 22
• Tre spændende arrangementer i glimt......................................................... side 23

2

Tilmeldinger til arrangementer, indmeldelser,
fakturaer samt øvrige breve til FUT bedes sendt
til ovenstående adresse.
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Endnu en succes:

FUT Elevtur Sverige 2008
Turen startede for nogle
af deltagerne rigtig tidligt
med mødetidspunkt kl.
6.30 i Fredericia, hvor bussen holdt klar til at transportere eleverne til København, hvor de resterende
deltagere stødte til.
Efter en sejltur over Øresund landede vi ved middagstid hos Höganäs i Sverige, hvor vi fik lidt svensk
frokost og derefter var klar
til at blive inspireret af
Evers salgskonsulent Stan
Petersen, som varetager salget af Höganäs i Danmark.

Unikt produkt
Höganäs producerer fliser
og klinker primært til eksport, deriblandt også Danmark. Hos Höganäs tager
de miljøet alvorligt, da det
er deres ”hovedleverandør”
til fremstillingen af deres
eftertragtede klinker. Klinkerne har været produceret
i rigtig mange år, uden at
man har ændret designet.
Det gør virksomhedens
FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2008

FUT Elevtur Sverige løb af stablen i
dagene 3.-5. marts. Læs her om årets
udgave af ’alle elevtures Moder’…
klinker til et unikt produkt,
eftertragtet verden over til
moderniseringsopgaver af
specielt bevaringsværdige
bygninger.
Det ler, som bruges til
klinkerne, tages fra Skåne,
og det fugtige klima, som
har været og stadigvæk er
i området, gør leret ideelt
til netop Höganäs’ formål.
Leret skal kunne brændes
ved 1200 grader for at sikre
den høje kvalitet og få den
rigtige farve. Når leret er
gravet op af jorden, er det

første stop en kæmpe presse, hvor det bliver presset
sammen til vandindholdet
er 15%. Derefter kommer
det igennem en ny presse,
hvorefter vandindholdet er
nede på under 1%. Pressen
kan klare op til ca. 25.000
klinker om dagen.
Derefter stables klinkerne
ved hjælp af en robot og
brændes ved 1165 grader.
Bemærkelsesværdigt ved
ovnen er det, at der – ved
f.eks. reparation af ovnen
– går op til 40 dage fra den

standser, til den er klar
med de høje varmegrader
igen. Det skyldes, at ovnen
skal køles ned over længere tid, for at materialet i
ovnen ikke bliver ødelagt.
Efter en langsom afkøling
af klinkerne efter ’ovnturen’ bliver klinkerne håndpakket i kasser og underkastes samtidig den sidste
kvalitetskontrol.
Indtrykket af fabrikken
var imponerende, men
arbejdsgangene virkede lidt
gammeldags og uden for
mange tekniske hjælpemidler. Det er nok det, der gør
at klinkerne har det rygte
for kvalitet og design, som
gør Höganäs-produkterne
unikke.

Svensk nationalsport
Efter besøget kørte vi en
lang tur op i Sverige til
vores hotel i Jönköping,
hvor vi efter en hurtig
aftensmad kørte til svensk
ishockeykamp mellem de
Fortsættes side 4

3

Fortsat fra side 3
førende i Sverige – HV71
mod Södertalje, som ligger
i bunden af rækken. Kampen blev overværet af ca.
5.000 tilskuere, som ganske
forbavsende var temmelig
stille det meste af tiden.
Det skyldtes nok, at de
tabte kampen 4-2.
Tirsdag morgen startede
med en lille bustur til savværkskoncernen Södra,
som er en af de ledende
savværkskoncerner i Norden indenfor papirmasse,
trælast og biobrændsel.
Södra producerer trævarer
fra i alt ni savværker og
beskæftiger i alt ca. 900
ansatte. Savværkerne er
ejet af ca. 50.000 svenske
skovejere, som hver især
har andele i de skove, som
Södra benytter sig af.

110.000 m3 træ årligt
Årligt bearbejder savværkerne ca. 2,4 mio. m3 træ,
og det savværk, vi besøgte,
var et af de nyeste med
en årlig produktion på
110.000 m3 træ.
Niels Kjærsgaard fra
Södra havde gjort sig den
store ulejlighed at køre
hele vejen fra Danmark og
op til os for at fremvise produktionen, og senere tog
Niels og Södra os med ud i
skoven for at give os et indblik i arbejdet derude.
Vi så bl.a., hvorledes en
helt ny maskine udtynder
skoven, således at man
opnår mest udbytte af de
træer, som bliver tilbage.
Maskinen er en kæmpe
investering, som kostede
18 SEK i minuttet – så det
var vigtigt, at maskinen var
effektiv, hvilket vi alle kunne konstatere, at den var!
Södra-koncernen står
– på lige fod med de
øvrige savværker – over
for en kæmpe udfordring
i fremtiden, da det fra 1.
september i år er et krav,
at konstruktionstræ skal
være CE mærket. Vi havde
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en god drøftelse i Sverige
omkring dette og hvilke
udfordringer det giver for
såvel savværket som de danske tømmerhandlere.
Efter besøget hos Södra
kørte bussen yderligere
længere nordpå i Sverige,
til en lille hyggelig svensk
by, som hedder Mariestad.
Vi fik en dejlig aftensmad
på den lokale restaurant,
og lidt dejlig social og lidt
faglig snak blev der også tid
til bagefter på hotellet.

Sveriges største
Onsdag morgen startede
igen ud med en mindre

bustur til Otterbäcken,
hvor vi fik lov at komme
inden for hos Vänerply
krydsfinerfabrikken, der til
daglig beskæftiger ca. 200
mennesker og har en årlig
produktion på 110.000 m3
krydsfiner af meget forskellige kvaliteter.
Det er Sveriges største
Plywood-fabrik og en af
Europas ledende fabrikker. Vänerply lever højt på
at have en høj fleksibilitet,
som gør det muligt at tilpasse sig kundernes ønsker
og behov forholdsvis hurtigt.
Når det kommer til miljøet, er Vänerply meget

oppe på mærkerne, da de
udelukkende bruger råvarer, som miljømæssigt er
korrekte i forhold til bevarelsen af naturen. Virksomheden er ISO 9001:2000
certificeret.
Krydsfiner er i øvrigt slet
ikke nogen ny opfindelse
– for 3500 år siden byggede
de gamle egyptere således
sarkofager af sammenlimede plader. I dag anvendes Vänerply krydsfiner til
mange forskellige formål i
mange forskellige sammenhænge.
Bussen vendte sydpå efter
besøget hos Vänerply, og
sidste stop på turen blev
FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2008

De sidste timer i bussen blev brugt til at se en
god film, og inden midnat
var bussen ankommet til
Fredericia. Alle deltagere
havde dermed sagt farvel
efter en tur med mange
gode oplevelser og besøg
hos leverandører, som man
i dagligdagen ikke altid har
tiden til at få stiftet nærmere bekendskab med andet
via telefon og mail.

Tak til værterne

som planlagt Svedbergs i
Dalstorp.

Kvalitet i den høje ende
Ved ankomsten hos Svedbergs blev vi hilst velkommen af Anette Corell
Bjørke, som er salgschef
i Danmark for Svedbergs
produkter. Vi fik en kort
introduktion omkring
virksomheden i deres auditorium, hvor Anette fortalte om Svedbergs, som en
meget innovativ og moderne produktionsvirksomhed
af baderumskoncepter.
Kvaliteten og priserne hos
Svedbergs ligger i den højeFUT medlemsblad - Nr. 2 - 2008

re ende, og det bar produktionen og virksomheden
som helhed meget præg af.
Efter den korte introduktion fik vi en rundvisning i
produktionen og på lageret.
Svedbergs har en behandlingstid, hvor 97,3% af alle
bestilte ordrer ekspederes
inden for 24 timer, og derfor oplever virksomhedens
kunder, at de som hovedregel modtager deres varer
inden for maksimalt én uge.
Svedbergs årlige omsætning er på kr. 555 mio.
svenske kroner, og de er
derfor en af de helt store
aktører på markedet. De
fleste af os, som også fik

set deres udstilling, drømte
bagefter om større badeværelser derhjemme med
plads til alle disse herligheder. Som souvenir fik hver
deltager også et lækkert
badehåndklæde til minde
om besøget i Dalstorp.

Retur til Danmark
Efter et hyggeligt besøg på
Svedbergs kørte vi retur til
Danmark, og vores gode
chauffør må i mellemtiden
have fyldt æter på bussens
tank, for vi var i hvert fald i
København halvanden time
før beregnet, så tak til æter
og tak til chaufføren.

FUT vil gerne takke
Höganäs og dermed Evers,
for at vi fik lov at komme
på besøg. Dejligt at Stan
Petersen havde tid at tage
imod os i Sverige og deltage i rundvisningen på
fabrikken. Ligeledes skal
lyde en stor tak til Niels
Kjærsgaard fra Södra – og
naturligvis de øvrige deltagere fra Södra – for et
fortrinligt savværksbesøg,
som i år blev krydret med
et besøg i skoven, der var
mindst ligeså udbytterigt
som savværksbesøget.
Vänerply besøget kom i
stand via Leif Sørensen, og
vi takker for tilladelsen til
at komme til Otterbäcken
og se fabrikken, der helt
sikkert har givet os alle større indblik i fremstillingen
af plywood.
Anette Corell Bjørke
skal naturligvis også have
en stor tak for hendes tur
og deltagelse i vores sidste
besøg hos Svedbergs. FUT
håber ikke, at det kunne
mærkes, at Svedbergs var
sidste stop på turen; vi følte
i hvert fald en stor begejstring for besøget. De fleste
af os ser ikke så meget til
netop disse produkter til
daglig, og den vej rundt
gav besøget os en værdifuld
ekstra viden.
Vi håber, at deltagerne
nød turen og fik sig en på
opleveren – og vi ses selvfølgelig allerede til efteråret
på Elevtur Danmark for de
elever, som ikke har været
med før. På gensyn!
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FUT på Byggeri 2008
Mange af jer bemærkede
sikkert, at jeres forening
FUT var på Byggeri 2008.
Og det var godt at se, at så
mange af jer havde tid til at
komme forbi og se og høre,
hvorfor vi havde valgt at
være med. Alle fra bestyrelsen var på standen i løbet

af de fire messedage. Og vi
fik i løbet af ugen talt med
mange af jer. Det er vi glade for, og det var også hele
ideen med at deltage – at
bringe FUT ud i marken og
vise, hvem vi er.
Nye medlemmer blev det
også til – og det var selvføl-

gelig også et af hovedformålene med vores tilstedeværelse.
Tak for et godt fremmøde. Vi ses på Byggeri 2010.
Her på siderne kan du se
et lillebitte udpluk fra Fredericia…

2008

Parador også i Danmark
Parador er en af de nye
spillere på det danske marked.
Jens Klampe, som er den
aktive i marken, er sammen
med sin islandske makker
ved at gøre deres indtog i
Danmark.
FUT har talt med Jens
Klampe om det at starte ny
virksomhed op og etablere
sig på det danske marked.
Vi fangede ham på telefonen, hvor han var på vej
til Island med vinderne fra
virksomhedens konkurrence på Byggeri 2008.
- Det var egentlig ikke
nogen svær beslutning
at tage springet og blive
selvstændig, starter Jens
Klampe.
- Jeg har jo i mange år
bevæget mig i gulvbranchen, og da muligheden
bød sig, var jeg ikke i tvivl
om, at jeg ville slå til. Vi er
to mand om forretningen,
min islandske partner og
jeg selv, hvor jeg er den
aktive i markedet, der
sørger for at forretningen
fungerer, og min partner
Omar, som er medinvestor.
- Det er jo altid svært
at starte op, specielt med
noget nyt – og så endda på
et marked, som i forvejen
har mange spillere, forsætter Jens.
- Men med Parador som
partner var vi begge sikre
i vor sag. Det er en virksomhed, der arbejder i 65
lande. Det er ikke kendt i
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Danmark, og vi kunne fra
starten mærke, at de ville
noget med os. Parador har
valgt at ekspandere meget
kraftigt, og det er noget,
vi benytter os af. De har i
mange år kun været fokuseret på det tyske marked,
men har nu valgt at sætte
ind mange steder i Europa,
siger Jens Klampe.

Hurtigt og godt
- Vi gik i gang den 1. september 2007, og der var
selvfølgelig mange ting at
overveje omkring ansatte,
lagerfaciliteter og alle de
andre ting, der er nødvendige for at drive virksomhed, fortæller Jens og
fortsætter:
- Men det hele er gået
utroligt hurtigt og godt, og
jeg er af den fornemmelse,
at vi er blevet vældigt godt
modtaget alle de steder, vi
nu har været. Jeg har selv
valgt at køre på Fyn og i
Jylland, og har overladt
Sjælland til Annette Maktabi.
- På hjemmefronten
gælder det ligeledes om at
have tingene i orden. Det
gælder om at have en forstående familie, hvor vi får
talt om, hvad det vil sige at
starte en virksomhed. Men
når alle planer nu engang
er lagt, så gælder det bare
om at følge slagplanen. Så
køre det forhåbentlig som
aftalt, siger Jens.

Leverer fra Tyskland
- Vi har i Parador et mindre
lager i Danmark, og ellers
har vi det motto, at alle
leverancer kommer direkte
fra Tyskland. Vi kan klare
enhver leverance inden for
to til tre dage. Og det uanset størrelsen på ordren.

Vi leverer frit i anbrud,
hvad enten det drejer sig
om 12 m2 eller 200 m2.
Og det gælder for alle vore
produkter, lige fra laminatgulve til de massive og
videre til alle vore væg- og
loftsystemer., fortæller Jens.
- Som nystartede var det
også et must for os at deltage på Byggeri 2008. Og jeg
må sige, at vi virkelig har
følt os utrolig godt modtaget. Men vi har også mange
nye og anderledes produkter, der kan gøre ethvert
hjem individuelt. Det var
en hård uge i Fredericia,
men så absolut en fornøjelse, slutter Jens Klampe.

Fantastisk
messe
For Brik+Brik var Byggeri 2008 helt fantastisk.
Udover tegltagsten med
den nye overflade ’Silkeglasur’ og færdige garager, havde firmaet en
ny facademursten med.
Murstenene var et tilløbsstykke uden lige med
rigtig mange positive tilkendegivelser, så det blev
nogle travle dage.

Tommy Pollov fra Brik+Brik viser
her Jacobi teglsten.
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Messen blev en succes for Møller & Sørensen
Møller & Sørensens stand
blev et tilløbsstykke fra den
første dag. Firmaets træbil
(se også dette nummers forside!, red.) vakte naturligvis
stor opmærksomhed – en
Obel Blitz produceret i 1:1
af træ, fra dæk over motor
til karrosseri, i et tysk ungdomsfængsel. Og det siges,
at de forsøgte at stikke af i
den, da de var færdige…
Der var også stor interesse for produkterne
– terrassebrædder, beklædningsbrædder og bordplader, der alle markedsføres
under NextStep-navnet i
førende trælaster og byggemarkeder.
Thermobehandlet Ask
som terrassebrædder var
den store nyhed. Det er en
flot mørkebrun farve, som
er et flot alternativ til eksotiske træsorter. Desuden

viste firmaet et nyt, massivt
hårdttræshegn i tre forskellige træsorter.
Vi havde også nye produkter med fra vor pladeafdeling. Stor opmærksomhed vakte Flexibelt finèr
– en ægte finér pålagt lim
på bagsiden, hvor man kan
trække en film af og klæbe
fineren direkte på en dør,
køkkenlåge eller en rund
genstand.
En anden nyhed var en
OSB plade med tommeog centimetermål påført,
kaldet GRID så man ikke
behøver måleværktøj. Derved spares 10-15% på installationstiden.
Endnu en nyhed var gennemfarvede OSB-plader,
som specielt arkitekterne
var meget interesseret i.
Alt i alt var messen en
stor succes for Møller &

Sørensen, og der er ingen
tvivl om, at firmaet også
er med i 2010. Det eneste
problem bliver nok at finde

en ny idé på højde med
træbilen.
Vi venter med spænding…

Nyt dørfirma på det danske marked
Efter Idé-døren a/s meldte
ud, at man lukkede produktionen ned, blev der
arbejdet med mange løsninger på en fortsættelse af
de dele af programmet, der
kørte godt.
Løsningen blev, at Bjarne
Hansen blev enig med
værkfører Helmuth Lauridsen om, at forsøget skulle
gøres. Profil Line serien
havde vist store fremgange
efter opstarten for fire-fem
år siden, og da der samtidig blev mulighed for at få
forhandlingen af Scanflex
fyldingsdøre på det danske
marked, så måtte de i gang.
Beslutningen blev endelig taget medio januar, og
herefter er det gået stærkt.
Byggeri 2008 i slutningen
af februar var et oplagt sted
at få udbredt, at man var
på banen igen, men der
var utrolig mange ting, der
først skulle på plads. F.eks.
havde de to ikke engang
FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2008

Bjarne Hansen står klar til at starte
CNC-maskinen i den nye dørfabrik.

et navn til ’barnet’. Valget
blev Ikast Design Doors, da
dette gav relationer til Idédøren og samtidig fotæller,
hvad det er der skal satses
på i den nye virksomhed.
Brochure, visitkort, udstil-

lingsdøre fra Scanflex og
selve udstillingen blev klar
i allersidste øjeblik, F.eks.
blev brochuren leveret fra
trykkeriet mandag, hvor
messen startede tirsdag.
På selve messen blev den

nye virksomhed modtaget
utrolig godt, og der var stor
interesse for at forhandle
dørene. Naturligvis kendte
mange Bjarne Hansen
efter mere end 25 år i
branchen, og det gjorde
præsentationen lidt lettere,
når folk kikkede lettere
forundret på det nye firmanavn. ’Hvad er nu det for
noget?’, var det mest stillede spørgsmål.
Hos Ikast Design Doors
glæder man sig til at starte
rigtig op, efter en travl
periode med etableringen.
Der er samlet et godt hold,
og mange vil genkende
Brian Lund Kattenhøj, som
utallige har talt med i telefonen hos Idé-døren. I produktionen er der to ansatte
med end 30 års erfaring fra
idé-døren, så det produktionsmæssige er lagt i gode
hænder.
Nærmere info på
www.ikastdesigndoors.dk
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Hvad får vi ud af ynk?

Tænk positivt
– og bliv en vinder
Nedenstående er et sammentræk af synspunkter, som Bruno Christensen,
der er adm. direktør hos Retail Institute Scandinavia, er kommet med.
Han har en ugentlig klumme i blandt andet Erhvervsbladet, og det
følgende var, hvad han valgte at skrive senest.

Bruno Christensen, adm. direktør hos Retail Institute Scandinavia. Foto: Stefan Kai Nielsen/Polfoto.

Samtidig med, at verdens
aktier er på vej ned og
melder om store fald, øger
medierne deres fokus på
den negative konsekvens.
Vi læser dagligt om vurderinger fra bankernes analytikere.
Højtlønnede ledere i
dansk erhvervsliv tilkendegiver, at de ikke kan skabe
vækst, når tiderne er på vej
til at blive dårlige.
Når mange af de ledere
netop har haft et succesfuldt salg af virksomheden
til en kapitalfond og som
belønning har modtaget en
pæn sum, er det jammerligt
at høre, hvordan de samme
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ledere nu mener, at tiderne
er blevet dårlige, og vi
derfor må spare, reducere
lønninger, holde igen med
markedsføring og ikke kan
nå budgetterne.
Det er ynkeligt, og der
kommer en selvforstærkende negativ forbrugseffekt
ud af det, fordi vi fortsat
har mange mennesker, der
er autoritetstro.

køberne til en ny bolig har
længere betænkningstid,
og at vi kan få en konflikt
på arbejdsmarkedet her i
foråret.
Men det er også rigtigt, at
vi i 2008 forventer en stig-

ning i det private forbrug.
Mindre end 2007, men alligevel fremgang.
2008 er altså et år, hvor
stort set alle eksperter er
enige om fremgang i det
private forbrug.

Walenda-effekten siger, at hvis du
er optaget af, hvor galt det kan gå,
så skal det nok gå galt. Hvis du

Walenda-effekten
Ja, det er rigtigt, at medierne kommunikerer tilbagegang, at vi ikke får
så stor en vækst i 2008
som i 2007, at førstegangs-

derimod er optaget af fremgang og
succes, så øger du sandsynligheden
for, at det er det, du får.
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Det man diskuterer er,
om fremgangen bliver på
1,7-1,9 eller 2,2 procent.
Hvad skal vi så med jamren, og hvorfor lader vi os
påvirke?
Jeg er bange for, at
’Walenda-effekten’ er ved
at vinde indpas i mange
danske virksomheder.
Walenda-effekten siger,
at hvis du er optaget af,
hvor galt det kan gå, så skal
det nok gå galt. Hvis du
derimod er optaget af fremgang og succes, så øger du
sandsynligheden for, at det
er det, du får.
Karl Walenda var linedanser og døde, da han i 1978
faldt ned fra en line spændt
ud mellem to højhuse i
Puerto Rico. Efterfølgende
analyser viser, at Karl
Walenda for første gang
i sit professionelle liv var
mere optaget af risikoen
for at falde ned, end af
hvordan han efterfølgende
ville fejre et nyt, veloverstået job.

Tænk positivt
Danske erhvervsvirksomheder, hvor ledelsen lader sig
rive med til at tænke negativt og nu er i fuld gang
med at forberede tilbagegangen, burde rette blikket
mod mulighederne, tænke
positivt og igangsætte nye
initiativer for at erobre
kunder fra de sløvbenede
negativister. Det koster at
tænke negativt.

vækst i år, når nu alle forbereder sig på tilbagegang.
Men en positiv holdning
til at skabe vækst betyder
mål, der er større end i går.
Angsten for at miste
omsætning betyder mål,
der er lavere end i går. Hvis
indsats og engagement tilrettelægges efter målene,
vil man alt andet lige se en
større og mere målrettet
indsats i virksomheder, som

mende for resultatet. Derfor vil de positive vinde i
2008, mens de negative
taber.
Jammer og ynk fører ikke
til bedre resultater. Det gør
derimod positive tanker og
dynamisk handling. Hvad
skal man egentlig med en
leder, der ikke tør tænke
positivt?

Paratviden om træ
En gammel taks

”Jammer og ynk fører ikke
til bedre resultater. Det gør
derimod positive tanker og
dynamisk handling. Hvad skal
man egentlig med en leder, der
ikke tør tænke positivt?”

Naivt og ansvarsløst vil
nogle kalde sådanne tanker, og også mennesker,
der vil skabe fremgang og

planlægger vækst, end hos
dem der planlægger tilbagegang. Indsatsen er i langt
de fleste tilfælde bestem-

I Skotland er det
ældste træ ca. 5000 år
gammel. Det hedder
på latin Taxus baccata.
Det betyder task træet
med perlerne. Mange
steder i Danmark
vokser disse planter
også, dog som små
buskagtige træer. De
skulle være smukke,
men samtidige meget
giftige for køer og
heste.

ALTID KVALITETSPRODUKTER

PLADER

HÅRDTTRÆ

TRÆLAST

Se mere på www.dlh-group.dk

S
DLH Hørning
Tlf. 87 68 09 00

DLH Kolding
Tlf. 75 89 90 00
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DLH Køge
Tlf. 56 36 27 00

DLH Taastrup
Tlf. 43 50 01 00

DLH Hovedgård
Tlf. 75 66 16 55
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Udbytterige FUT-kurser:

Ny viden om de gamle
byggematerialer
Som FUTer kan du her i 2008 og 2009
gratis deltage i en række kurser om
bygningsbevaring. Læs her mere om
baggrunden og se kursusplanen frem
til marts 2009.
Af Søren Vadstrup,
arkitekt m.a.a.
Center for Bygningsbevaring
i Raadvad
Den generelle udvikling i
det danske samfund har
gennem de sidste 100 år
været præget af en stigende
mekanisering, industrialisering og – på det sidste
– digitalisering. Udviklingen er gået fra lav til højere
og højere teknologi. Det
er meget sjældent set i
historien, bortset fra krigssituationer eller andre ulykker, at man er gået ’tilbage’
til en mindre mekaniseret
produktion eller teknologi.
Det er derfor ret interessant, at det netop er det,
der er ved at ske indenfor
bygningsbevaringsområdet
i Danmark – uden at der er
tale om krig eller ulykker.
Her vender man i stigende
omfang ’tilbage’ til en
række af de traditionelle
materialer og metoder, som
bygningerne fra før 1950
er opført med. Og det sker
ikke af ’nostalgiske’ grunde
eller fordi kunderne er
gået fra forstanden (nostalgi betyder ’sygelig længsel
efter en svunden tid’). Nej,
det sker simpelthen fordi
det kan betale sig ud fra
kolde, økonomiske beregninger. Bl.a. fordi de man-

10

ge af de traditionelle byggematerialer og håndværksmetoder repræsenterer
bedre tekniske egenskaber,
bedre holdbarhed og er
mere individuelt tilpasselige end de tilsvarende nye,
hvorfor de på langt sigt
også er billigere.
Et eksempel på dette er
kalk og mørtel, hvor man
i stigende omfang, tilmed
også i nybyggeriet, er vendt
tilbage til den gamle ’middelalderlige’ måde at fremstille læsket kalk på ved at
lagre det i grave (såkaldte
kalkkuler) i jorden i to-fem
år. Et andet eksempel er
trætjære og et tredje naturligt, lufttørret træ.

Lang erfaring
Center for Bygningsbevaring i Raadvad, der siden
2005 har videreført Raadvad-Centerets aktiviteter
og ekspertise, har arbejdet
med disse såkaldte ’klassiske’ eller traditionelle
byggematerialer gennem
en årrække. Det vil sige
undersøgt og forsket i
deres fremstilling, egenskaber, anvendelsesmuligheder
samt naturligvis svage og
stærke sider i forhold til
tilsvarende nye materialer.
Centerets arbejdsområde
er bl.a. vedligeholdelse og

Den fredede, firlængede bindingsværksgård ’Vadstrup’
(fra ca. 1740) i den smukke landsby Viby nord for
Kerteminde vedligeholdes med traditionelle materialer
og metoder: Hvidtekalk, trætjære, linoliemaling,
specialopskåret og lufttørret træ samt ubrændte lersten.

’Raadvad’ er et af Mølleåens fredede industrianlæg
fra 1700- og 1800-tallet, drevet af to vandmøller.
I dag rummer bygningerne bl.a. Center for Bygningsbevaring i Raadvad, der er et dansk Viden-Center for
Håndværk og Bygningsbevaring.

istandsættelse af ældre bygninger.
Dette er bl.a. formidlet
på centerets meget store
Viden-Portal om bygningsbevaring www.bygningsbevaring.dk, under ’Anvisninger’ eller ’Materialer’. Derudover afholder centeret
kurser for byggebranchen
og for private, centeret
yder rådgivning for private og byggebranchen,
bl.a. uvildige bygningssyn,
udført på det enkelte hus,
og centeret udgiver bøger

og publikationer om disse
emner. Blandt de sidste er
bogen ’Huse med sjæl’ af
Søren Vadstrup, der har
solgt i over 20.000 eksemplarer og netop er kommet
i tredje oplag. Af særlig
interesse for Trælasthandlere er bogen ’Sommerhuset’, ligeledes af Søren
Vadstrup, netop udkommet
hos Gyldendal her i april
måned. Denne handler
især om træhuse og deres
indretning, vedligeholdelse
og istandsættelse – med
FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2008

traditionelle materialer og
metoder.

Kurser for FUTere
Søren Vadstrup har nu
tilbudt FUT otte kursusaftener om fire emner i
relation til dette. Det sker i
samarbejde med Landsforeningen for Bygnings- og
Landskabskultur, der er en
landsdækkende forening
med over 10.000 medlemmer, der interesserer sig
for at bevare deres huse og
omgivelser bedst muligt.
Derudover er Bygningskultur Danmark og Center
for Bygningsbevaring også
medarrangør.
Den første kursusaften
har allerede været afholdt.
Det foregik den 10. marts i
år, hvor 25 trælasthandlere
fik en aften om ’træ’ på
den fredede, firlængede
bindingsværksgård ’Vad-

KURSUSPLAN

Alle steder kl. 19-21

Dato:
29.09.2008

Emner:
Bevaring og energiforbedring af vinduer af træ
Nye arkitektonisk tilpassede vinduer til ældre huse

Sted:
’Vadstrup’, Viby Fyn

06.10.2008

Bevaring og energiforbedring af vinduer af træ
Nye arkitektonisk tilpassede vinduer til ældre huse

Raadvad, Lyngby

27.10.2008

Kalk, mørtel, murværk og bindingsværk
Otte traditionelle mørteltyper til ældre huse

’Vadstrup’, Viby Fyn

03.11.2008

Kalk, mørtel, murværk og bindingsværk
Otte traditionelle mørteltyper til ældre huse

Raadvad, Lyngby

12.01.2009

Udvendigt træ – træbehandling og træbevaring
Historiske erfaringer med opskæring
og anvendelse af træ

Raadvad, Lyngby

09.02.2009

Kalk, mørtel, murværk og bindingsværk
Otte traditionelle mørteltyper til ældre huse

Raadvad, Lyngby

16.03.2009

Kalk, mørtel, murværk og bindingsværk
Otte traditionelle mørteltyper til ældre huse

’Vadstrup’, Viby Fyn

strup’ på Fyn. Efter oplæg
fra Søren Vadstrup om
træhuse og bræddebeklædninger i Danmark, opskæring af træ, spejlskåret og

planskåret træs forskellige
egenskaber, træ til vinduer
og døre, efterisolering af
træhuse samt vedligeholdelse af træhuse, udspandt

der sig en livlig diskussion i
flere timer.
Se kursusplanen herover
og meld dig til allerede i
dag på www.fut.dk.

568-507/0408

Eternit Toscana
®

– så får du et godt resultat!

Eternit® Toscana er den nye bølge indenfor tagmaterialer – både til nybyg og renovering.
Pladerne fås i ﬁre klassiske farver og de er stærke, langtidsholdbare og kræver minimal
vedligeholdelse. Da pladestørrelsen er 116 x 62,5 cm foregår oplægningen hurtigt,
enkelt og økonomisk. Eternit® Toscana er en komplet systemløsning, hvor alle elementer,
der er nødvendige for at lave et fuldt færdigt tag, indgår.
Fagfolk vælger Cembrit!

Læs mere på www.cembrit.dk
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– det nye navn for Dansk Eternit
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Når jobbet

– det grønlandske

går i blodet

eventyr

Jannik stamper sneen af skoene. Han nyder et øjeblik det smukke syn
af fjeldet under den klare sol på den blå himmel, inden han træder
ind i ’sin’ XL-BYG butik. Foran Jannik venter en travl og spændende
arbejdsdag, for kunderne skal rådgives og betjenes, der kommer varer,
og der skal planlægges ny udstilling, inden det månedlige katalog
lander hos kunderne…
Det lyder som en del af en
god historie, og det er det
såmænd også. Det er en del
af Janniks virkelige eventyr
i Grønland. Jannik er 30
år og har siden maj 2007
været områdeansvarlig i
XL-BYG Arctic Imports
Proffcenter i Nuuk. Efter
nogle år i branchen så
Jannik en jobannonce fra
XL-BYG Arctic Import. Her
kunne han se muligheden
for at udvikle sig med nye
udfordringer indenfor sit
fag og samtidig opleve at
leve i en anden spændende
kultur i et smukt land.
Inden afrejsen til Nuuk
var Jannik igennem en
måned med introduktion
til Grønland og generel
oplæring i XL-BYG Arctic
Imports danske afdeling.
Virksomheden var også
behjælpelig med bolig og
de andre praktiske ting i
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forbindelse med flytningen
til Nuuk.

Professionelle kunder
og sælgere
XL-BYG Arctic Import er
kædens nordligste tømmerhandel – og den eneste
i Grønland. Virksomheden
er velkendt i den grønlandske byggeindustri, for
de har i de seneste 30 år
forsynet professionelle kunder i byggebranchen i hele
Grønland; det sidste års tid
under XL-BYG samarbejdet.
Sortimentet spænder lige
fra værktøj og entreprenørmaskiner til byggematerialer og stålhaller. Kunderne i den grønlandske
hovedstad Nuuk betjenes
fra Proffbutikken og den
nybyggede store trælast
i Nuuk, mens resten af

Grønland og større projekter betjenes af sælgere,
som rejser på kundebesøg i
Grønland fra XL-BYG Arctic Imports hovedkontor i
Nørresundby.
XL-BYG teamet i Nuuk
er på ni kolleger fordelt på
Proffbutikken og Trælasten,
som ligger lige ved siden af
hinanden. De seks af medarbejderne er danskere.
Det er en del af XL-BYG
Arctic Imports service, at
kunderne skal møde høj
faglighed og rådgivning.
- Det er desværre ikke
nemt at finde trælast- og
butiksfolk i Grønland, derfor rekrutterer vi danske
medarbejdere. Vi gør også
noget for at skabe kompetencerne i Grønland, for
vi har en grønlandsk elev,
udtaler Gunnar Laursen,
som er direktør for XL-BYG
Arctic Import.

En hverdag med ansvar
og indflydelse
- Mange af vores danske
medarbejdere oplever at
få et ansvar, som er en del
større, end de har været
vant til, fortsætter Gunnar
Laursen.
- Det er en naturlig del af
vores virksomhedskultur at
give medarbejdere i både
Danmark og Grønland
frihedsgrader og ansvar,
men det skyldes også, at
medarbejderne i Grønland
er nødt til at have ansvar,
når hovedkontoret ligger i
Danmark.
Jannik og en anden
dansk kollega, Rasmus, som
er salgsassistent i trælasten,
fortæller, at deres mulighed
for indflydelse og ansvar
giver dem et løft både
fagligt og personligt. Det
er meget motiverende. En
anden meget speciel ting
FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2008

er, at kollegaerne i afdelingen i Nuuk har et samarbejde i særklasse. Flere
af medarbejderne omtaler
deres kollegaskab som en
stor familie, hvor de er rigtig gode til at hjælpe hinanden på alle måder.
Generelt oplever de
udstationerede medarbejdere, at det er nemt
at møde nye mennesker i
Nuuk. Grønlænderne er et
imødekommende folk, og

vandreture og sejlture er
der mange fritidstilbud,
lige fra sport af forskellig
slags til forskellige kulturelle tilbud og koncerter.
Nuuk har også et stort gåi-byen liv, fortæller Gunnar
Laursen.

Et springbræt i karrieren
– det kunne blive dig
- Mange af de danske medarbejdere tager job Nuuk
Jannik (tv) og Rasmus.

derudover er der mange
udstationerede danskere i
byen. På fritidssiden er der
også mange muligheder
i Nuuk. Udover at opleve
den fantastiske natur ved

for en to-tre års periode, så
der er jævnligt ledige stillinger, der skal besættes.
Derfor modtager vi altid
gerne uopfordrede henvendelser fra dygtige fagfolk,

der kunne være interesserede i et job i Nuuk, siger
Gunnar Laursen.
- Ved at få sit CV i vores
emnedatabase kommer
man i betragtning, når vi
skal ansætte nye kolleger
til teamet i Nuuk. Og man
kan også komme i emnedatabasen til job i Danmark.
XL-BYG Arctic Imports
danske afdeling består af
30 medarbejdere, hvoraf de
fire er interne og eksterne
sælgere, der er beskæftiget
med eksportsalg til Grønland. Resten er beskæftiget
med salg til det danske
marked. Støttefunktioner
som økonomi og logistik
varetages af moderselskabet
Arctic Group A/S.
XL-BYG Arctic Import
har en klar vækststrategi.
Der satses på det store
potentiale i Nuuk, og det
betyder, at der i øjeblikket
er opslået en nyoprettet
stilling som salgskonsulent
for trælasten i Nuuk. Virksomheden har ambitioner,
og det betyder, at de også

har vendt blikket mod nye
markeder. Derfor erhvervede XL-BYG Arctic Import
ved årsskiftet Nørresundby
Tømmerhandel og har nu
et brohoved til det danske
marked.
- Med købet af Nørresundby Tømmerhandel får
vi endnu flere muligheder
for at tilbyde nogle medarbejdere ansættelse i Danmark, efter at de har fået
værdifuld erfaring i afdelingen i Nuuk.
- Udbyttet ved at tage
nogle spændende og uforglemmelige år i Grønland
er enorme. Vi ser mange
unge mennesker drage
af sted med en beskeden
erfaring for efter nogle år
at vende hjem med en ballast, der gør dem i stand
til at søge job på et højere
niveau. Udover det jobmæssige er de blevet en masse
oplevelser rigere og har
fået etableret sig et godt og
varigt netværk for resten af
livet, slutter Gunnar Laursen.
■

Porebeton
Naturens kreative byggemateriale
Porebeton er let at håndtere og enkelt at bearbejde.
Derfor giver det anledning til at udtænke og virkeliggøre kreative, fleksible og utraditionelle løsninger.

Moland Byggevarer A/S er en danskejet virksomhed, der importerer og sælger trægulve, træplejeprodukter, indvendige døre,
glasuld, gipspladeprodukter samt porebeton til trælast og byggemarkeder. Der er afdelinger i København, Holbæk, Sverige,
Norge, Slovakiet og Kina.
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Fra tegnefilm til
færdigt hus
Hvad er nu det? Og hvem finder på sådan noget?
FUT har talt med Rasmus Bælum. En mand
med mange talenter, blandt andet det at kunne
generere færdige tegninger i 3D-format.
Nogle vil måske finde dette
kedeligt, men når FUT har
valgt at tage en snak med
Rasmus er det blandt andet
fordi, at der jo er mere og
mere fokus på 3D-tegninger i byggeriet. Og så også
af den grund, at Rasmus
har en noget anderledes
adgang til byggeriet.
Rasmus Bælum er 26 år,
stor og bredskuldret, og
ligner ikke en, der sidder
foran en computer og tænker over, hvordan solen skal
falde for netop at danne de
rigtige skygger. Men det er
bare noget han kan, og han
er god til det.
Faktisk så god, at han
fra at være begyndt med
en interesse for at lave
tegnefilm, nu sidder og
– om ikke fuldtid, så bruger
megen tid på – at lave og
generere 3D-tegninger til
forskellige byggeopgaver.
Alt med det klare formål at
skabe en større forståelse
hos slutbrugerne for, hvordan deres færdige projekt
kan komme til at se ud.

Professionel baggrund
Baggrunden for at kaste sig
ud i dette område er blandt
andet en baggrund på den
3-årige uddannelse på den
visuel effekt grafiske skole
i Vanløse, Truemax Academy, som hører til blandt
de fem bedste i verden, når
det gælder 3D-animationer.
Hertil en matematisk bag-
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nogle huse, der vil komme
til salg her til sommer.
Rasmus har sin daglige
gang i Bælum Jensen Entreprise, som netop har dette
som en af deres hovedopgaver.

Går helst ud fra tegninger

Rasmus Bælum

grund på gymnasiet og en
stor kærlighed til computere.
Dette har banet vejen for,
hvad Rasmus blandt andet
sidder og laver i dag. For
som han siger:
– Jeg skulle jo være realistisk, og så er der ikke
nok økonomi i at lave tegnefilm. Det indebærer, at
man er en ihærdig ildsjæl,
for det kræver meget af én.
F.eks. er hele min 3-årige
uddannelse selvfinansieret.
Blot dette kan skræmme
de fleste væk, men hvis
man brænder for noget,
så er det jo bare om at gå
ombord i det, tilføjer Rasmus med et stort smil og
fortsætter:
– For tiden sidder jeg
med et par byggeopgaver
i Ringsted, hvor jeg tegner

Rasmus forklarer i korte
træk, at han får et sæt arkitekttegninger, som han går
ud fra. Derpå begynder han
at generere 3D-tegninger,
for det er som han siger ’en
meget billig måde at bygge
huse på’. Når data bliver
lagt ind i en computer og
en tegning genereret, kan
man kan hurtigt se, om der
er taget højde for alt. Og
evt. fejl kan så rettes, inden
tegningerne sendes i trykken og videre til bygherren.
Denne måde er helt klar
den måde, Rasmus fortrækker at arbejde på – at der
foreligger et færdigt projekt eller bare en råskitse.
– Jeg har prøvet, at
nogen bare har tegnet lidt
på noget karton, men den
går ikke. Jeg elsker detaljer
og gerne mange, for så
kommer der et realistisk
resultat ud af trykken. Og
det visuelle output kan der
hurtigt gives feedback på,
så evt. tilretninger hurtigt
kan laves. For der er ingen
grænser, når man sidder
og tegner i 3D. Her kan
ændres og tilføjes. Jeg kan
lade solen komme fra den

ene eller den anden side,
eller jeg kan lade den være
på vej op. Og alt dette
uden nogen nævneværdige
konsekvenser, så længe det
kun foreligger på tegnebrættet, siger Rasmus.
Alt afhængig af, hvor
mange detaljer, der ønskes,
regner Rasmus med, at det
tager i gennemsnit 25 timer
at tegne et hus.

Drømmejob
– Arbejdet med 3D-tegninger af huse er så absolut
et drømmejob. Man kan
se, at man gør en forskel
og gør samtidig en masse
mennesker glade. Og disse
tegninger er helt sikkert
noget, vi vil se meget mere
af i de kommende år. Selv
små enkelthuse tror jeg
fremover vil blive lavet i 3D
for netop bedre at kunne
præsentere dem over for
eventuelle kunder, fortæller
Rasmus og siger videre:
– Fordelene er jo mange,
når vi arbejder med dette
produkt. Vi kan lægge et
hus ind i de omgivelser, det
skal opføres i. Med nogle
enkelte billeder af den
græsmark eller bydel, hvor
det skal opføres, tegner vi
huset ind, og ud kommer
– på papiret – et hus, stort
eller lille, i de omgivelser,
hvori det er tænkt. Det er
fremtiden, og det er godt!
Om Rasmus bliver inden
for byggeriet vil kun fremtiden vise, for som han slutter vores lille samtale:
– Et job i filmbranchen
kunne også være yderst
interessant, for der har de
også brug for det, jeg kan.
■
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Vi deler viden
- og søger en dygtig foreningskonsulent
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Har du, hvad der skal til for at kunne
engagere beslutningstagere og -ledere
i trælastbranchen? Så er du måske
den energiske og resultatorienterede
foreningskonsulent, vi søger!

l
ti

en

a
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projekter. Derfor vil vi lægge vægt på, at
du:
- nø
glen
ti

- nø
gl

en

●

Du vil få ansvar for en række
sagsområder, hvor du kan bruge din
samfundsfaglige baggrund så som
lettere analyser, erhvervs- og fagretlige
forhold, it- og digitaliseringsforhold
og -projekter samt formidling af
kommercielle initiativer overfor vore
medlemmer. Du vil få ansvaret for vor
internetbaserede produktdatabase og
vore e-handelsinitiativer. Derudover
tager du ansvaret for at iværksætte og
gennemføre nye projekter. Du må have
lyst til at beskæftige dig med byggeri og
interesse for at arbejde i en forening.

●
●

●

evt. har erfaring fra lignende job,
hvor opgaver løses med en
politisk bevågenhed.
er god til at kommunikere
og forhandle.
kan formidle resultater foran
en gruppe interessenter.
er god til at motivere andre
og kan skabe engagement
i en gruppe.
kan tage ansvar og tage hånd
om en opgave, fra start til slut.

Vi tilbyder
Konkurrencedygtige ansættelsesvilkår i
en ambitiøs brancheorganisation med
mulighed for at arbejde med nogle
af de mest spændende opgaver i en
spændende branche. Gode muligheder
for kompetenceudvikling og læring samt
betydelig indﬂydelse på egne opgaver
både i sammensætning og eksekvering.

Du evner at skabe overblik og sætte
dig ind i nye forhold. Du er energisk,
resultatorienteret og udadvendt og kan
kommunikere med både teknikere og
ledelse henholdsvis hos medlemmer
og leverandører. Du er en del af TUNs
entreprenørånd, hvor du selv er med
til at deﬁnere de projekter, du muligvis
skal gennemføre for medlemmerne.
Du får en bred kontaktﬂade både
i og udenfor medlemskredsen.
Udadtil kommer du til at samarbejde
med forskellige faglige proﬁler i
byggebranchen afhængig af de
konkrete sager. Der vil også være
mulighed for at få nordiske kontakter
og partnere, og du er selv i høj grad
med til at præge jobbets indhold.

●

Dine kvaliﬁkationer
Din uddannelsesmæssige baggrund
kan for eksempel være HA eller HA dat.
eller lignende og interesse for it og/eller
byggeri vil være et plus.
Du skal indgå i Trælasthandlerunionen
- TUNs forskellige spændende sager og

Din ansøgning
Send din ansøgning, dit CV og andet
relevant materiale allerede i dag til
adm. direktør Palle Thomsen pr. e-mail
pt@tun.dk, eller pr. post. Vi afholder
løbende samtaler.
Yderligere information
Vil du vide mere om jobbet, så kontakt
Palle Thomsen på mobil: 40 85 78 77
eller på tlf.: 45 80 78 77.
Din ansøgning behandles naturligvis
fortroligt.

Sådan kommer du til at dele viden!
Send din ansøgning til:

Trælasthandlerunionen – TUN,
Egebækgård, Egebækvej 98,
2850 Nærum eller til pt@tun.dk

eller ringe til os på
telefon 45 80 78 77 eller 40 85 78 77
- spørg efter Palle Thomsen.

Vil du vide mere,
kan du klikke ind på

www.tun.dk
TUN er brancheorganisation for ca. 99% af landets tømmerhandlere og byggemarkeder. Vores opgave er at gøre det lettere for dem at drive virksomhed. Vi varetager
branchens og medlemmernes interesser i ind- og udland overfor ministerier, styrelser, institutioner, foreninger og samfund. TUN har eksisteret siden 1898 og er i en
branche præget af traditioner på godt og ondt. Vi har en visionær ledelse, der ikke er bange for at gå nye veje, så du skal ikke være bange for forandringer.

Tømmerhandleren
som blev selvstændig…
Jens Borup tog springet fra ansat
i en tømmerhandel til selvstændig
med egen fliseforretning.
FUT har talt med ham.
Jens Borup startede sin
uddannelse/karriere som
køkkensælger gennem fire
år. Derefter startede han i
1999 som sælger i byggeudstillingen hos Reimars tømmerhandel, og der fik Jens
bl.a. interessen for fliser og
klinker.
Efter at havde leget med
tanken om at blive selvstændig, passede det i 2005
med familien, og så startede han sin egen flisebu-

tik. Nu kunne han endelig
realisere sine egne ideer og
tanker om, hvordan en byggeudstilling skulle indrettes
og drives.
FliseForum, som butikken hedder, åbnede så den
9. maj 2005, og allerede et
år efter udvidede butikken,
så den nu omfatter 1200 m2
med fliser og klinker.
– Virksomheden er vokset
hurtigere end forventet,
siger Jens. – Jeg er over-

– Vi yder en faglig specialistviden, og vi
ved præcis, hvad produkterne kan og
hvad de ikke kan, fortæller Jens Borup fra
FliseForum.

ICOPAL Monarperm 1000®
Undertaget der muliggør kompakte
konstruktioner
rasket over, hvor stærkt der
er gået.
s 20 års produktgaranti
s Klasse MH
(Klasse H på fast undertag)

s Muliggør uventileret
tagkonstruktion
s Kondensopsugende
bagside
s Støjsvagt
- ingen teltdugseffekt
Icopal koncernen har mere end
50 års erfaring med undertage,
og er Europas førende leverandør
af produkter til beskyttelse af
bygninger og konstruktioner,
herunder især tagløsninger. Virksomheden, som blev grundlagt i
1876, er en dansk koncern med
en omsætning på mere end DKK
8,5 milliarder og 4.200 medarbejdere. Vi har 35 produktionssteder og mere end 90 kontorer
i Europa, Nordamerika og Asien.
www.icopal.dk
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En oplevelse
Det er en oplevelse at
komme ind i FliseForum.
Hele gulvet er belagt med
forskellige fliser og klinker,
så man kan fornemme
farver,struktur og materialer. I udstillingen findes
således 1000 forskellige fliser/klinker.
Inspirationen til sortimentet får Jens fra messer
i Bologna og Valencia samt
ved sine besøg på forskellige fabrikker. Han impoterer fliser fra Italien, Spanien og lidt fra Tyrkiet.
– Vi yder en faglig specialistviden, og vi ved præcis,
hvad produkterne kan og
hvad de ikke kan. Vi gør
meget ud af at fortælle,

hvad den enkelte flise kan,
hvordan den skal behandles og hvordan hverdagen
kan blive nemmere med
forskellige biprodukter, fortæller Jens.
Jens elsker fliser, og det
fik ham til at starte egen
fliseforretning. Han glæder
sig til at komme på arbejde
og ser det som en hobby.
Han er slet ikke færdig
med at etablere sig, og
forventer flere udvidelser i
fremtiden. I hele opstartsfasen har han brugt sit netværk af venner, bekendte
fra branchen og tidligere
kolleger, som han også samarbejder med i dag.
Jens Borup slutter af
med at fortælle, at hans
klare målsætning er, at FliseForum skal være kendt for
det bedste udvalg og den
bedste service.
■
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Gode ideer eller forslag:

Arkivfoto: Lawrence Stokes/Dreamstime.com.

Vind en
ballontur
Kom med dine ideer eller forslag til,
hvad der kan gøre FUT endnu bedre…
I FUTs bestyrelse arbejder
vi konstant på at tilpasse
foreningen og dens tilbud
til medlemmernes ønsker.
Flere efter vores mening
spændende arrangementer
eller nye tiltag har dog gennem de seneste år måttet
aflyses på grund af manglende tilslutning.
Derfor spørger vi nu
DIG: Hvad er det, du vil
have ud af FUT? Hvilke
arrangementer skal vi
tilbyde i fremtiden? Skal

vægten ligge på det rent
faglige, eller er det sociale
element det vigtigste? Og
hvordan får vi endnu flere
af branchens unge ind i
foreningen?
Kom med dine ideer, forslag, meninger eller noget
helt fjerde. Jo flere ting,
vi får på bordet, jo større
muligheder for sammen at
skabe et fremtidens FUT,
der både appellerer til DIG
og dine kolleger!
Send dine ideer, forslag

ivarskifer® og ivarboard® facadeplader
– til alle typer byggerier.

Byggeplade
Facade
Tag
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eller andet på cwp@fut.dk
til FUTs formand Claus
Wiuff.
FUTs bestyrelse udvælger
det allerbedste bidrag og
præmierer det med intet
mindre end en ballontur

et sted over Danmark efter
nærmere aftale.
Sidste frist for indsendelse er onsdag den 18. juni
2008. Vinderen får direkte
besked og offentliggøres i
FUT-blad 3-2008.

Fibercement – gør mere
Med et bredt sortiment i fibercement
produkter til utallige løsninger i form
af tag-, facade- og byggeplader til
udfordrende byggeopgaver.
ivarsson er en komplet samarbejdspartner inden for sine felter

– dokumenteret i kraft af et gennemprøvet sortiment med miljørigtige
kvalitetsprodukter i fibercement.
Få yderlig information på
www.ivarsson.dk. eller T 73 66 19 99

ivarsson a/s, Kometvej 36, DK-6230 Rødekro, T +45 73 66 19 99, www.ivarsson.dk
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Vil du ud i verden?
- her er hjemmesiden:

www.jegviludnu.dk
– og et økonomisk tilskud til turen
kan du måske komme nærmere på
www.futfonden.dk
18
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FUT Personaleinfo

Søren S. Thomsen

Erik Storm

NPI
Søren Schødt Thomsen, 36
år, er for at styrke salgsafdelingen ansat hos pladegrossisten NPI A/S.
Arbejdsopgaverne vil primært være af ekstern karakter. Søren S. Thomsen har
bla. tidligere i en årrække
været ekstern sælger i pladeafdelingen hos DLH.

Send ind til FUT Personaleinfo – det er gratis! Kontakt
Søren Anthonsen, san@fut.dk

Arnold D.
Johansen

Optimera
Efter konkurrencemyndighedernes godkendelse af
handelen har Optimera
Gruppen pr. 1. marts 2008
overtaget DLHs Byggematerialedivision.
I den forbindelse er Erik
Storm udnævnt til økonomidirektør/CFO og Arnold
D. Johansen til adm. direktør/CEO i DLH Træ og Byg
A/S, som samtidig skiftede
navn til Optimera Danmark
A/S.

Nyt fra FUT-Sekretariatet
Så er vi alle kommet godt
ind i 2008, og vi er godt på
vej mod sommeren.
Igen i år afholder FUT i
samarbejde med branchen
frokost for de, der er 50+.
Er du i målgruppen, så gå
ind på www.fut.dk og tilmeld dig arrangementet,
der finder sted lørdag den
31. maj i Tivoli i København.
Kender du nogen, som
kunne tænktes at være
interesseret, så ring til FUTSekretariatet, så sender vi
en indbydelse ud. Se listen
med dem, som allerede har
fået indbydelsen, på www.
fut.dk.
Det opmærksomme FUT
medlem har bemærket,
at der for længst er sendt
kontingentopkrævning ud.
Har du betalt? Hvis ikke
så skynd dig, for du skulle
jo nødig gå glip af alle de
gode tilbud, FUT kommer
med i årets løb. Hvis du

vil være sikker på altid at
få betalt kontingentet til
tiden, så tilmeld betalingen
til PBS.

NB!
Venligst bemærk, at FUTSekretariatet har ferielukket i ugerne 29, 30 og 31.

Materiale
om FUT?
Hvis du som virksomhed mangler materiale
omkring FUT, f.eks.
til nyansatte elever og
andre med interesse
i foreningen, ligger
sådant materiale klar på
vores sekretariat.
Ring 4580 7877 og tal
med Marianne – så bliver det ønskede omgående tilsendt!

Basis for høj kvalitet

Hver eneste NOVOPAN spånplade er resultatet af mange års erfaring og knowhow kombineret
med et optimeret produktionsapparat, råvarer af højeste kvalitet og løbende produktudvikling.
Det er din garanti for, at du til enhver tid arbejder med det allerbedste grundlag
for en stærk og holdbar løsning. Så bestil ikke bare spånplader, bestil NOVOPAN.

Fabriksvej . Pindstrup . 8550 Ryomgård . Tel. 8974 7474 . Fax 8974 7496 . novopan@novopan.dk . www.novopan.dk
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Vil du gøre en forskel?

Kom med FUT på
førstehjælpskursus

DATO OG STED
Lørdag den 28. juni 2008
kl. 9.45-16.00 på enten
Scandic Hvidovre
Kettevej 4, 2650 Hvidovre

eller
Scandic Aalborg
Hadsundvej 200, 9220 Aalborg Øst

MÅLGRUPPE
Alle der vil være i stand til at gøre en
forskel, hvis uheldet er ude.

Med hjælp fra Dansk Røde
Kors tilbyder FUT nu for første gang et førstehjælpskursus.
På kurset, der varer seks
timer, lærer du at yde førstehjælp trin for trin ved hjertestop og større ulykker i trafikken, på din arbejdsplads eller
derhjemme.
Kurset er i kategorien’førstehjælp - minimum’, og instruktørerne er fra Dansk Røde
Kors. Du kan læse mere om
kurset på ww.drk.dk.
Undervejs er der kaffe og
vand, ligesom der serveres en
let formiddagsbuffét.
Tag din ægtefælle eller en
kollega med denne lørdag,
hvor du kan deltage enten i
Hvidovre eller i Aalborg. Men
skynd dig med tilmeldingen
– der er kun 15 pladser på
hvert af holdene.

PRIS
300,- kr. for FUT-medlemmer.
500,- kr. for evt. ledsager.

TILMELDING

+

Senest 15. maj 2008
Deltagerbetaling sendes enten på
check til FUT eller indbetales til Nordea Bank, 2237 1519 394 665. Husk
tydelig angivelse af deltagernavn og
arrangement.

LINK
www.drk.dk

INFO
Søren Anthonsen - tlf. 2071 5348
san@fut.dk

Tilmeldingskupon...
Ovenstående FUTmedlem ønsker at
deltage i førstehjælpskursus lørdag den 28.
juni 2008 følgende sted
(sæt X):
❑ Scandic Hvidovre
2650 Hvidovre
❑ Scandic Aalborg
9220 Aalborg Ø
Tilmelding på
www.fut.dk, fax 4580 7887
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen
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Førstehjælpskursus
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:

By:

Medlemsnr.: 47809-

HUSK MEDLEMSNR.!

SE DIT MEDLEMSNUMMER PÅ BAGSIDEN AF BLADET..!

Firmanavn:

Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 15. MAJ 2008!

FUT medlemsblad - Nr. 2 - 2008

Hvad skrev FUT
om for 22 år siden?
Læs de gamle FUT-blade
på hjemmesiden!
Kan nogen måske huske, at der i 1986 på
Mommark Handelskostskole var et kursus,
som tilbød FUTer at blive i stand til at kunne
beherske ”anvendelse af små datamaskiner”?
Næppe mange. Men nu er der hjælp på vej.
FUT har lagt – og vil i forbindelse med de
næste udgivelser lægge flere – af vore gamle
medlemsblade ud på hjemmesiden.

Se og læs de gamle blade
på www.fut.dk

Nyheder fra FUT
– direkte på din mail!

@
Få sidste nyt om FUTs arrangementer
- virksomhedsbesøg, studierejser, elevevents m.m. – samt anden relevant
information fra DIN forening... direkte
på din mail!
Bliv opdateret før de andre, få tip om
nye arrangementer, bliv mindet om tilmeldingsfrister etc.
Det er nemt at melde sig til. Du skal
bare klikke ind på

www.fut.dk

RATIONEL ER VINDUER MED OMTANKE
Rationel har et bredt sortiment med vinduer og døre til både klassisk og moderne byggeri. Vi tilbyder et væld af
muligheder, hvor der både er tænkt på funktionalitet, design og sikkerhed. Få mere inspiration på www.rationel.dk.
SE DIT HUS MED NYE VINDUER – PRØV RATIONEL VINDUESDESIGNER TM PÅ WWW.RATIONEL.DK

50+

Frokost for modne
branchefolk...

STED OG DATO
Teatercafeeen
Tivoli/Grøften, København

for
Ikke kun mer
lem
FUT-med

Inspirationen til 50+ frokosterne opstod ved FUTs
50 års jubilæum i 2001,
hvor der efterfølgende blev
afholdt en frokost i Café
Petersborgi København.
I maj 2006 satte vi os ved
bordene i Hansens Gamle
Familiehave i København.
Og lørdag den 31. maj i
år går det løs igen – denne
gang i Tivoli, hvor Teatercafeen i Grøften lægger
lokaler til.
Tilmeld dig allerede nu
på tlf. 4580 7877 til Marianne Mouritzen eller brug
kuponen herunder. Du kan
naturligvis også tilmelde
dig via www.fut.dk.
Din tilmelding er først
gældende, når du har indbetalt kr. 250,- til dækning
af frokosten. Drikkevarer
afregnes individuelt.
Der forventes 60-80 deltagere – måske kender du et
par stykker, som du vil give

Lørdag den 31. maj 2008
kl. 13.00

MÅLGRUPPE
Alle over 50 år, som har arbejdet
i branchen i en pæn del af deres
erhvervskarriere.

PRIS
Kr. 250,00 for frokosten
(drikkevarer for egen regning)

TILMELDING
Senest 16. maj 2008 på
www.fut.dk
Billederne
er fra de
tidligere 50+
frokoster.

besked om arrangementet.
Men gør det NU!
Tovholderne bag frokostinitiativet er Jens Kruuse,
Veteranerne/Trægolf; Palle
Thomsen, TUN; Claus
Wiuff, FUT; Peter Odsgard,
Puff samt Marianne Mouritzen, TUN/FUT.

- eller pr. post til:
FUT c/o Trælasthandlerunionen - TUN
Egebækgård
Egebækgårdvej 98
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritsen

Eneste betingelse for deltagelse er at være fyldt 50
år og have arbejdet i branchen i en pæn del af sin
erhvervskarriere. Der kræves således ikke medlemskab af bestemte foreninger
– heller ikke af FUT.
■

- eller pr. fax på nr. 4580 7887
Deltagerbetaling sendes enten på
check til FUT eller indbetales til Nordea Bank, 2237 1519 394 665. Husk
tydelig angivelse af deltagernavn og
arrangement.

Tilmeldingskupon...
Jeg ønsker at
deltage i 50+ branchefrokost lørdag den
31. maj 2008 i Teatercafeen i Tivoli/Grøften,
København.

50+ branchefrokost
HUSK - KUN EEN TILMELDING PR. KUPON!

Navn:
Adresse:
Postnr.:
Firmanavn:

Tilmelding på
www.fut.dk, fax 4580 7887
eller pr. post til:
FUT v/TUN, Egebækgård,
Egebækvej 98,
2850 Nærum
Att.: Marianne Mouritzen
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By:
Tlf./mobil:

Evt. emailadresse:

SIDSTE FRIST FOR TILMELDING ER 16. MAJ 2008!
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FUT info-aftener
om BR-08

FUTer med
fart på

FUT har i samarbejde
med Træbranchens Oplysningsråd, TOP, afholdt to
info-aftener omkring BR08, med indlæg af TOPs
adm. direktør Bjarne Lund
Johansen.
Arrangementerne blev
afholdt 18. marts i Hvidovre og 19. marts i Vejle,
med henholdsvis 13 og 23
deltagende FUT-medlemmer. Bjarne Lund Johansen
kom grundigt omkring baggrunden for det nye byg-

Torsdag den 24.januar var der ’FUT-race’,
hvor medlemmerne
skulle have kørt alt
’julefedtet’ af.
Og kørt blev der sandelig. Vi var i Racehall, som
er Europas største indendørs bane. Det var meget
professonelt det hele. Før
løbet var vi til kørermøde,
hvor der på storskærm blev
fortalt om regler og om
banen.
Derefter var det ned

ningsreglement, ændringerne i forhold til de gamle
reglementer og brugen af
det nye reglement.
Det var to rigtig gode
aftener med interesserede
og spørgende deltagere
– og et grundigt indlæg fra
Bjarne Lund Johansen.

i gocarten, hvor vi blev
spændt fast med H-sele. Så
var der prøverunder og tidtagning inden løbet, så vi
kunne se, hvilke pladser vi
skulle starte på.
Løbet blev vundet af Lars
Post fra Stark Ikast.

FUTer på kursus om bygningsbevaring
Vi mødtes på arkitekt Søren
Vadstrups hyggelige gamle
gård i en lille landsby på
Fyn, hvor man har bevaret
alle de gamle gårde, således
at man har en lille, idylisk
’Morten Korch’ landsby.
Sørens gård var hele
udgangspunktet for afte-

nen, og vi startede med en
lille rundtur, hvor Søren
satte os ind i, hvordan han
havde renoveret gården på
gammeldags facon, med
tappede samlinger og puds
med komøg.
Efterfølgende var der et
lille foredrag i den ’fine

stue’, som ikke var ret
stor, hvilket ikke var helt
uproblematisk, da vi var ca.
25 deltagere. Men det var
rigtig hyggelig og meget
autentisk.
Selve foredraget var
meget spændende. Vi snakkede lidt om udskæring af

træ og træbeskyttelse på
den gammeldags facon,
med trætjære og hvilke fordele og ulemper, det har.
Alt i alt en rigtig god og
spændende aften, med en
flot opbakning.
Kursusplan for 2008 og
2009 på siderne 10-11.

TIP 3 RIGTIGE MED FUT
OG VIND BIOGRAFBILLETTER!
Fra mandag den 5. maj 2008 kan du på www.fut.dk tippe
3 rigtige og deltage i konkurrencen om 3 x 4 biografbilletter
Sidste frist for svar er søndag den 15. juni 2008
Vinderne af sidste runde:
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ARRANGEMENT

DATO

DEADLINE

KONTAKT

50+ frokost i Tivoli, København

31.05.2008

16.05.2008

Marianne Mouritzen
Tlf. 4580 7877

Førstehjælpskursus, Hvidovre

28.06.2008

15.05.2008

Søren Anthonsen
Tlf. 2071 5348

Førstehjælpskursus, Aalborg

28.06.2008

15.05.2008

Michael Levorsen
Tlf. 2712 7299

Bygningsbevaring 4 - Vinduer
Viby - Fyn

29.09.2008

15.09.2008

Anders Bilstrup
Tlf. 5132 9208

Bygningsbevaring - Vinduer
Raadvad, Kgs. Lyngby

06.10.2008

15.09.2008

Jan Fredholm
Tlf. 4099 6732

Bygningsbevaring - Kalk og mørtel
Viby - Fyn

27.10.2008

14.10.2008

Anders Bilstrup
Tlf. 5132 9208

Bygningsbevaring - Kalk og mørtel
Raadvad, Kgs. Lyngby

03.11.2008

14.10.2008

Jan Fredholm
Tlf. 4099 6732

Bygningsbevaring - Træ
Raadvad, Kgs. Lyngby

12.01.2009

16.12.2008

Jan Fredholm
Tlf. 4099 6732

Bygningsbevaring - Kalk og mørtel
Raadvad, Kgs. Lyngby

09.02.2009

15.01.2009

Jan Fredholm
Tlf. 4099 6732

Bygningsbevaring - Kalk og mørtel
Viby - Fyn

16.03.2009

28.02.2009

Anders Bilstrup
Tlf. 5132 9208

FUTs bestyrelse arbejder i øjeblikket på følgende spændende arrangementer:

Viden om FSC • Vindag i Hvidovre • Kloakdag overbygning
Elevtur Danmark 2008 • ‘Kanin-golf’

Ansvarshavende redaktør: Søren Anthonsen. Produktion: Odsgard A/S. Oplag: 1.900 eks.
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