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NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE SIDE 2 

Coronastatus - version 19 

Coronaen rumsterer stadig i Danmark. Der er  en ny runde vaccinering på vej, vi vil anbefale at man tager imod til-

buddet når man får det. 

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 6 

Der er stadig voldsom turbulens på energimarkedet. Priserne på de enkelte råvarer ændrer sig fra dag til dag. Lige 

pt. er det betonpriserne, der er under maksimalt prispres.  Forsyningssikkerheden er ligeledes under voldsomt 

pres. 

Konkursbølgen i branchen er heller ikke aftagende, i oktober måned forventer man dobbelt så mange konkurser 

som i september måned.  

Element montage på Konstant Hedensted - montage udføres af Give Element Fabrik 

- in-situ beton er udført af  Brian og Alex 



Medarbejdernyt 

Bjarne Pedersen, 35 års jubilæum, d. 10/10-2022 

Brian Rützou, 25 års jubilæum, d. 20/10-2022  

 

Stort tillykke til jer begge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har budt velkommer til: 

Kim Buus Andersen - murer 

Jens Andreasen - murer 

NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE SIDE 3 

Bjarne P. ’s 35 års jubilæum 

Stort tillykke til Bjarne 



NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE SIDE 4 

Anders Baagøe er færdigudlært murer, bestået svendeprøve med ros. Anders modtog derudover en forsølvet mu-

rerhammer for godt kammeratskab. Vi er glade for at Anders forsætter hos EJ A/S. 

Lasse Hjerrild 

- mureropgave, 3. hovedforløb 



NYHEDSBREV TIL MEDARBEJDERNE SIDE 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggesager på vej 

 Vognsen & Co. - Nørre Alle, Århus - betonarbejder 

 DPS Entreprise ApS - Bendixminde, Odder - færdiggørelsen af beton- og murerarbejdet. 

 

Nyt fra administrationen 

I bedes oplyse både fornavn, efternavn samt sagsnummer når handler hos STARK og XL-Byg m.v. - så er det meget 
nemmere at få fakturaen kørt rigtig igennem systemet første gang. 

 

Nyt fra sikkerhedsudvalget 

Næste møde er d. 14. november 2022.                                                                                                                                         

Hvis I har emner vi skal vende på mødet, så sig endelig til - tak. 

 

Kommende begivenheder 

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

16. december: Juleafslutning i hallen 

 

 

Hans Skov Sørensen 

- mureropgave, 1. hovedforløb 


