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Coronastatus - version 9 

Vi håber stadig på at det er den sidste ”hårde spurt” frem til sommerferien vi er i gang med. 

Siden sidst har smittetrykket varieret meget i byerne omkring os, og Hedensted området er hårdt ramt lige pt. 

DERFOR skal vi stadig fokusere på følgende: 

• Holde afstand 

• God håndhygiejne 

• God skurvognshygiejne - egen oprydning/rengøring - sig til hvis I mangler ”grej” til dette. 

• Arbejde i vores egne ”små håndværkergrupper” på typisk 1-5 mand. 

• Efter arbejde - tag hjem og bliv hjemme hos familien. 
 

Hvis I mangler håndsprit, mundbind mv. så sig til - vi har det stadig på lager. 

 

Vedr. test for coronavirus har vi i virksomheden den holdning at det er op til den enkelte at vurdere om man vil te-

stes. Vi ”system tester” jer ikke da det kun er et øjebliksbillede og derfor kan give en falsk tryghed, hvis man testes 

negativ. Vi mener det er lige så vigtigt, at vi overholder de smitteforebyggende anbefalinger fra myndighederne. 

Når vi bliver tilbudt vaccine, anbefaler vi at man siger ”ja tak” til det, og det skulle gerne ske for de fleste af os inden 

sommerferien. 

 

Medarbejdernyt 

Vi har budt velkommen til: 

Lars-Otto Hansen - murerarbejdsmand 

Steen Kruse Olesen - murer 

Raymond Chanda - murer 

Desuden har vi taget afsked med: 

Johannes R. T. Rasmussen - struktørlærling 

 

Nyt fra administrationen 

Vi arbejder på at få opsat en tøjwebshop i samarbejde med STARK, således I kan bestille jeres arbejdstøj og sko on-

line. I kan stadig handle i de fysiske butikker, men når I handler gennem webshoppen, så husker den jeres tidligere 

køb. Det vil sige at det er meget nemmere næste gang i skal handle, såfremt I ønsker den samme vare igen. Skulle 

der mangle en bestemt vare i shoppen som I ønsker, så kontakt Line på kontoret eller Mia Jeppesen fra STARK, så 

får vi den tilføjet. Vi håber selvfølgelig på sigt på, at størstedelen af arbejdstøjet købes via webshoppen. 

Når vi er i mål med opsætningen modtager I alle en mail med oplysninger til at logge ind samt en brugervejledning 

til at hjælpe jer i gang. 

Hvis der er nogle der mangler/ønsker at bestille arbejdstøj efter den ”gamle” bestillingsseddel, kan I kontakte Line 

på kontoret. Mail, ring eller sms på ll@ej-as.dk, 40 64 65 73, så får I sedlen. 
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Fængslet, Horsens 

- murerentreprise 
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Nyt fra sikkerhedsudvalget 

Se medsendte referat fra Arbejdstilsynet. 

Brændkjærhallen, Kolding 

- beton- og murerentreprise 

Så er er der udført betongulv                                          

i hele Brændkjærhallen 

Morgen-planlægningsmøde på                                  

murerdelen med Platform A/S  



Fødselsdage og jubilæer 

Leif Matzen fylder 70 år d. 2/5-2021 - stort tillykke til Leif 

EJ A/S har 50 års jubilæum d. 28/3-2022 - sæt lige et kryds i kalenderen d. 26/3-2022, hvor vi skal på Fængslet i 

Horsens og fejre det. Mere info kommer senere. 
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Henriks 25 års jubilæum 
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Byggesager på vej 

 Hovedvejen, Hjarnø - murerentreprise 

 Uthvej 32, Horsens - murerentreprise 

 Kirkeager 11, Glud - murerentreprise 

 Havnepladsen Vejle - jord-, kloak-, betonentreprise 

 Nimera, Odense - betonentreprise 

 BGI, kantine og elevboliger - betonentreprise 

 

Kommende begivenheder 

Sommerferieafslutning, fredag d. 9. juli 2021 kl. 13.30, i hallen på Industrivænget 2. 

 

EJ Historie 

I 1987 - flytter på Bjerrevej 383 

med samlet beboelse og                   

kontor/lager faciliteter 

Erling Jørgensen på vej på arbejde 


