
NYHEDSBREV 
MURER- & BETONFIRMAET ERLING JØRGENSEN A/S 

 

Maj 2022 

I dette nummer: 
Coronastatus - version 15 

Ukraine krigen - version 2 

Nyt fra administrationen 

Affaldssortering 

Fødselsdage og jubilæer 

Medarbejdernyt  

Nyt fra sikkerhedsudvalget 

Byggesager på vej 

 



NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE SIDE 2 

Coronastatus - version 15  

Coronaen er nogenlunde på afstand, det rumsterer stadig i Shanghai/Kina, vi håber ikke at det ”rammer os igen” 

med nedlukninger m.v. 

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”  

• Efter arbejde - tag hjem og pas på familien. 
 

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

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

  
 

Ukraine krigen - version 2  

Der er stadig voldsom turbulens både på leveringssikkerheden og priserne på de enkelte råvarer, vi handler på ”dag 

til dag priser” på bl.a. armeringsstål og gulvisolering. 

 

Nyt fra administrationen 

Torntoft & Mortensen A/S er desværre gået konkurs, vi var i gang med en betonentreprise på Kastanjevej i Skan-

derborg, det vil nok desværre udløse et tab på kr. 400.000 - 500.000,- øv, øv ”det gør ondt” - men vi håber på det 

bedste. 

 

Husk, at I skal også indtaste timer når I holder fri, altså 

ved ferie, søgn- helligdage mm. 

 

Affaldssortering 

Alle skal være mere omhyggelige når der sorteres.                    
Murerspande skal rengøres og smides i brændbart.                   

Hvis affaldet ikke sorteres korrekt bliver det takseret 
som blandet affald til sortering = 10.000 kr. min.  

 

Arthur Andersen kørte ikke med denne container før 
spandene var fjernet!! 
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Uraniavej, Horsens 
- murerentreprisen, udført fra platform i 

stedet for Hagi stillads på ”gammeldags 

facon” af Mads H, Mikkel, Jesper, Hans 

og Anders W. 

Bendixminde, Odder 

- betonentreprisen, udføres af Dick, Anders, Niels, Peter og Mads. 

 

Første gang vi udfører fundaments-arbejdet med skawblokke - længde 110 cm,                                                      

sat med tang for at reducere de tunge løft. 
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Fødselsdage og jubilæer 

Reception på Industrivænget 2, d. 20. maj, hvor I er velkommen til at deltage sidst på dagen med koner, kærester 

og børn. I har fået tilsendt en invitation sammen med dette nyhedsbrev, hvor I skal tilmelde jer med antal.  

 

Kim Andersen, 30 år d. 8/5-2022. 

Line Laugesen, 40 år d. 23/5-2022. 

 

Stort tillykke  

 

Medarbejdernyt 

Vi har budt velkommen til: 

Rasmus Brohus Nørgaard - murer 

 

 

Kim Jacobsens 20 års jubilæum 
Stort tillykke til Kim 
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Nyt fra sikkerhedsudvalget 

Næste møde er d. 13. juni 2022 

 

Byggesager på vej 

 Dansk Hal - Gylling Efterskole - Beton- og murerarbejde 

 Konstant - Ny transformerstation - Hedensted - Jord-, kloak-, beton-, tømrer-, maler og epoxyarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velux i Kolding 
- betonentreprisen, udføres af Rolf, Kim J, Kasper, Lars, Alex og Brian. 


