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Coronastatus - version 14 

De fleste af os er nu tilbudt 3. stik og vi håber, at vi stadig kan holde Coronaen nogenlunde fra døren trods smitte-

tallene rundt omkring stadig er lidt høje. 

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 pas på familien. 
 

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

Vi har, siden sidste skriv, været meget ramt af Coronaen, mange har haft det, og det er først nu vi kan sige at vi in-

gen sygemeldinger har pga. Corona.  

Det er derfor stadig vigtigt, at vi husker at spritte af og holde afstand. 

  
 

Ukraine krigen - version 1 

Det er med stor foragtelse, at vi har set Rusland angribe Ukraine. Det er et direkte angreb på demokratiet.  

Den russiske invasion har skabt et ekstremt pres på alle råvarer og energipriser. Leveringssikkerheden er ligeledes 

kaotisk. Det skaber en utrolig usikker periode for os alle fremadrettet. 20% af det armeringsstål der bruges i Dan-

mark importeres fra Rusland, det kan give udfordringer på den korte bane. Der er chaufførmangel på lastbil marke-

det, da mange chauffører er ukrainere og de er taget hjem for at deltage i krigen og det er der fuld opbakning til. 

Derfor håber vi på jeres forståelse for at ”rykke sammen i bussen”. Vi håber på, at vi kan holde alle byggepladserne 

i drift. Hvis der kommer restriktioner på energiforsyningen, logistikken m.v. vil det få konsekvenser for os alle. Vi 

håber ikke at det sker. Hvis vi syntes at det er/var svært at navigere i en Corona situation, så blev vi klogere. En 

krigssituation i Europa gør det endnu sværere at styre og navigere i byggebranchen. 

Vi er helt med på at det ukrainske folk er hårdest ramt, derfor vil vi fra EJ A/S donere et beløb når der bliver behov 

lokalt. Hvis nogle hører om muligheder, så sig endelig til. 

 

Nyt fra administrationen 

For at være sikker på at ferieanmodninger ikke glemmes, skal der udfyldes en ferieseddel. Sedlerne ligger på spise-

bordet i køkkenet og inde på kontoret, eller sende en SMS eller mail med datoer mv. tak - spørg hvis I er i tvivl. 

 

Nyt fra sikkerhedsudvalget 

Sundhedsordning for alle ansatte via Gjensidige er på vej til at blive rullet ud, så vi alle er bedre stillet ved lang ven-

tetid på behandling i det offentlige system m.v.. Se medsendte. 
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Støbning af bundplade til 

sprinklertank på Palsgaard 
- betonentreprisen, udført af Brian, 

Alex og Rolf 

Mælketorvets P-hus, Horsens 

- murerentreprisen, udført af Lars Flemming, Viggo og 

Lasse 
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Fødselsdage og jubilæer 

Tage Laursen, 10 års jubilæum d. 23/1-2022. 

Lars Andersen, 15 års jubilæum d. 5/2-2022. 

Lasse Hjerrild, 20 år d. 12/2-2022. 

Kenneth Sletting, 50 år d. 18/2-2022. 

Bjarne Pedersen, 70 år d. 27/2-2022. 

 

Stort tillykke til jer alle  

 

EJ A/S har 50 års jubilæum d. 28/3-2022 - vi glæder os til at fejre det på Fængslet d. 26. marts.                                                   

Vi bliver 85 deltagere, det glæder vi os til. 

Der er en information om buskørsel mv. på vej ud til jer inden længe. 

 

Medarbejdernyt 

Vi har budt velkommen til: 

Mads Dahl Christiansen som arbejdsdreng - på sigt struktørlærling 

Hans Sørensen som arbejdsdreng - på sigt murerlærling 

Anders Nymand - struktør 

 

Vi har taget afsked med:  

Jan Jensen - struktør 

Thomas Skovby Foder - murer 

 

 

 
 

 

Havnepladsen, Vejle 
- beton- og murerentreprisen, primært 

udført af Jonas B, Jacob Aa, Kim A og 

Thomas A. 
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Byggesager på vej 

 VEA - Boliger i Skærup - skalmuring 

 BASE Erhverv - Højvangshallen - diverse murerarbejde 

 BASE Erhverv - Gedved Hallen - diverse murerarbejde 

 

 

EJ Historie 

2018 - Speedway på Casa Arena 
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I 2019 blev ejerkredsen udvidet til 4 personer, Mikkel S. Christensen købte 10%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 - Bowlingtur 

 

 


