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Coronastatus - version 20 

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

imod �lbuddet når man får det. 

DERFOR skal vi stadig fokusere på følgende: 

• Holde afstand 

• God håndhygiejne 

• God skurvognshygiejne - egen oprydning/rengøring - sig �l hvis I mangler ”grej” �l de�e. 

• Arbejde i vores egne ”små håndværkergrupper”  

• E%er arbejde - tag hjem og pas på familien. 
 

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

Det er derfor stadig vig�gt, at vi husker at spri'e af og holde afstand. 

  
 

Ukraine krigen - version 7 

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

pt. er det betonpriserne, der er under maksimalt prispres, pr. 1. januar s�ger det ca. 20%.  Forsyningssikkerheden 

er ligeledes under voldsomt pres. 

Konkursbølgen i branchen er heller ikke a0agende, murerfirmaet MLI fra Viborg gik konkurs i sidste uge, man forsø-

ger dog at starte op igen i et nyt selskab. 

 

Nyt fra administra-onen 

Optjente feriepenge (for -melønnede) 

Når du holder ferie skal du bruge dine optjente feriepenge. 

Du skal ansøge om feriepenge på borger.dk i menuen ”Arbejde, dagpenge, ferie”. Vi kan og må først udbetale ferie-

penge sammen med din løn når du har søgt her. 

Allerede nu kan du ansøge om feriepenge for juleferien. Juleferien går fra den 23/12 2022 – 1/1 2023 (begge dage 

incl.). Du bruger 5 feriedage i denne periode. 

 

Optjente feriepenge (for lærlinge) 

Lærlinge har fortsat løn under ferie, og feriedagene fragår i ferieregnskabet. 

Aflevering af -mer inden juleferie 

Sidste arbejdsdag inden juleferie er torsdag den 22. december 2022. Inden du går på juleferie, og senest den 22/12 

2022 kl. 9:00 (samme dag som vi går på juleferie), skal du have afleveret alle dine �mer �l og med den 25. decem-

ber 2022. Du skal indtaste de �mer du forventer at arbejde, vi regulerer det i den e0erfølgende løn hvis det ikke 

stemmer.  

Til info - 1. arbejdsdag i det nye år er mandag d. 2. januar  

 



Husk dine ferie�mer skal registreres på sagen ”FRAVÆR” – og                      

dere%er på ”Ferie m/feriepenge”. Lærlinge skal føre �mer på                     

”Ferie m/alm. løn (lærlinge og månedslønnede)”. 

Søgn-og helligdagssaldoen bliver udbetalt sammen med lønnen                  

for uge 50/51 den 29. december 2022. 
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Brians 25 års jubilæum 

Stort �llykke �l Brian 
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Jubilæumsrecep�on for Bjarne P. og Brian i hallen d. 21/10-2022 

 

Byggesager på vej 

 Selmer Byg A/S - Constan�avej, Hedensted - klinker og fliser 

 Villa Lundgårdsvej 13, Rårup - beton, mur, stål og gasbeton 
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Kommende begivenheder 

16. december: Juleafslutning i hallen kl. 13.30 

 

 

Konstant, Palsgaard 

- jordarbejde opstartet af Hans Ikjær ApS 

- beton arbejdet opstartes i uge 47.                          

Betonelementer leveres og monteres                            

i uge 10 2023 


