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Coronastatus - version 18 

Coronaen er nogenlunde på afstand, det rumsterer stadig i Danmark. Vi har lige været ramt af 2 medarbejdere med 

corona. 

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 5 

Der er stadig voldsom turbulens på energimarkedet. Priserne på de enkelte råvarer, handler vi på ”dag til dag pri-

ser”, bl.a. på armeringsstål og gulvisolering. Forsyningssikkerheden er også under voldsomt pres. 

Konkursrisikoen i branchen har også gjort det endnu sværere at navigere i markedet.  

ABB, Middelfart 

- murerentreprise udført af Lars Flemming, Viggo, Claus F., Mads J.  

- Stephen og Tonny er i gang med klinke- og flisearbejde. 
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Medarbejdernyt 

Brian Rützous og Bjarne Pedersens 25 års og 35 års jubilæer fejres d. 21. oktober i hallerne på Industrivænget 2                    

- se medsendte  
 

Vi har budt velkommer til: 

Thomas Brohus - murerarbejdsmand 

Victor Illum Madsen - murer  

Gustav Røjkjær - arbejdsdreng, med en murerlæreplads som mål. 

 

Mads Christensen og Hans Sørensen er i august startet som hhv. struktørlærling og murerlærling. 

 

Byggesager på vej 

 Frederikshavns Forsyning, recycling-anlæg - betonarbejder. 

 Konstant - Palsgaard, ny transformerstation - betonarbejder. 

 Vognsen & Co. A/S - Vejlesvinget, Vallensbæk - betonarbejder. 

 CASA ApS - Nagel-Liller, Vejle - murerarbejder. 

 M. Thomsen Støtt Aalborg A/S - Norslund, Malling - murerarbejder - se facadetegning nedenfor. 

 VEA - Hedensted - murerarbejder. 

 Velux Kolding - diverse betonarbejder. 
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Nyt fra administrationen 

Fra den 1. juni begyndte DataLøn at bruge mit.dk til medarbejdernes lønsedler m.m.                                                                        
Alle borgere med et dansk CPR-nummer har fået en mit.dk postkasse. Du logger ind i postkassen på samme måde 
som i e-boks med dit NemID eller MitID. 

 

Nyt fra sikkerhedsudvalget 

Næste møde er d. 14. november 2022 . 

 

Kommende begivenheder 

21. oktober: Jubilæums reception for Bjarne P. og Brian i hallen 

16. december: Juleafslutning i hallen 

 

 

 

 Padelcenter, Vejle 

- gulvstøbning en sommermorgen. 

Padelcenter, Vejle 

- betonentreprise primært udført af Jonas, Kasper, 

Kim og Rolf. 
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Gylling Efterskole, Odder 

- vi har udført beton- og murerentreprisen. 

Kim og Lars har udført betonarbejdet. 

Murerarbejdet udføres af Rasmus, Victor og Thomas. 


