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Bagside: Jul i den gamle Nissegård

Vi har det meste af året ønsket os, at ejerne – den danske og svenske
stat – tog ansvar for deres virksomhed PostNord. Selvom vi (mens dette
skrives) stadig venter på en godkendelse fra EU’s konkurrencemyndig
heder, så tror og håber jeg, at ønsket går fuldt i opfyldelse inden jul.

Klubformand for HK Post &
Kommunikation, Eigil Johannesen

I virkeligheden er det et lidt sært ønske for en fagforening: at ønske at
virksomheden får penge til at fyre nogle af selvsamme fagforenings
medlemmer. Nu har vi så heller ikke ønsket, at virksomheden fik penge
for at (kunne) fyre folk, men for at kunne overleve. Som fagforening vil
vi redde jobs! Og postudbringning til danskerne.
Som den opmærksomme ved, så har vi ikke nøjedes med at vente og
ønske, men har forsøgt med alle mulige midler – også på svensk – at
påvirke situationen.
På en del arbejdspladser i PostNord går der kolleger og frygter at blive
fyrede. Når/hvis det sker vil vi gerne hjælpe disse bedst muligt videre.
Så sammen med PostNord har vi søgt om varslingsmidler fra Arbejds
markedsrådet til kurser og opkvalificering ved afsked. Vi venter stadig
på svar.
På andre arbejdspladser i PostNord går kolleger og venter, fordi deres
stilling er nedlagt, så det er ikke en fyring, der truer. Men et ønske om
at komme videre med deres liv, når nu beslutningen er truffet.
På en række posthuse i butikker har medarbejderne i lang tid gået i
usikkerhed om konsekvenserne af Danske Bank’s opsigelse af bank
aftalen fra 1. januar 2018. Det forventes dog at være klarlagt, når dette
blad læses.
Intet af dette kan vi påvirke udfaldet af lige nu. Så lad os i stedet glæde
os over, at julen nærmer sig. Og efter jul et nyt år, hvor arbejdspladserne
i PostNord forhåbentlig kan rette blikket fremad.
Den 23. december håber jeg, at kunderne har fået bekræftet, at Post
Nord Danmark er den distributør, som leverer.
Lad os den 24. december glæde os over juledagene, og over det, der er
vigtigst i livet: samhørighed, kærlighed og samvær med vore nærmeste.
Du og dine kære ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
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PostNord Danmark - et drøjt efterår
FOTO: NIELS BUSCH

Siden sommeren har medierne med
tilbagevendende mellemrum spekuleret i både
frasalg, konkurs og opsplitning af koncernen.

Det har – med lige så tilbagevenden
de mellemrum – kaldt klubformand
Eigil Johannesen til enten tasterne
eller TV-skærmen.
For at fastholde fokus på fakta,
siger Eigil. Og ikke mindst for at
presse på for en politisk af klaring.
- Fakta er, som jeg har udtrykt det
mange gange, at politiske valg som
digitalisering, afskaffelse af udlig
ningsordning og momsudlægsregel
har fjernet omsætning fra PostNord
Danmark. Omsætning som var med
til at betale for befordringspligten i
urentable områder.
- Fakta er også, at Staten har for
pligtet PostNord Danmark på, at det
skal være billigere at sende et brev fra
Kina til Skagen end fra Køge. Det er
hverken selskabsform eller ejerkreds,
som har ført til faldende indtægter.
- I første omgang var vi stillet i ud
sigt, at der inden sommerferien ville
komme en politisk af klaring af, om
PostNord ville få bevilget de 2,3 mia.
kr., koncernen havde bedt om for at
kunne iværksætte Transformations
programmet. Så blev datoen rykket
til efter sommerferien. Men efter
sommerferien gik der så tilsynela
dende ”landskamp” i det.
- Med de mørke fremtidsudsigter,
som var manet frem i medierne, ville
jeg lyve, hvis jeg sagde, at vi ikke også
selv blev påvirkede af det, siger Eigil.
Og vi havde undersøgt, hvordan HK
ville håndtere en konkurs.
I oktober forlød det, at forhandlin
gerne mellem Danmark og Sverige
var strandet helt. Det fik Eigil Johan
nesen til at skrive et åbent læserbrev
til den svenske näringsminister
Mikael Damberg.
- Vi kunne ikke lade noget være

4

Regeringen afblæser
ændring af postloven
Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen har i dag (den
24. oktober 2017, red) orienteret
postforligskredsen om, at den
bebudede ændring af postloven
ikke vil blive fremsat på nuværende
tidspunkt.

uforsøgt. Der var brug for at få fortalt,
at 8.500 danske postmedarbejdere
følte sig som gidsler i situationen, gidseltaget af den svenske regering.
Så vi appellerede til ministeren om at
gå ind i forhandlingerne, og vise reel
vilje til at finde en løsning, som kun
ne skabe ro om PostNords fremtid og
– ikke mindst – give medarbejderne
ro i sjælen.
- For HK Post & Kommunikation
handler det i den sidste ende om, og
har hele tiden handlet om: at sikre
job til flest mulige medlemmer; - på
ordnede vilkår. Samt at sikre de bedst
mulige vilkår, bl.a. til omskoling, for
de medlemmer, der ikke skal fortsæt
te i PostNord.

Godt nyt – endelig
Den 20. oktober kunne den svenske
näringsminister så på pressemøde
offentliggøre:
”Idag har de danska och svenska
regeringarna kommit överens om
att stödja genomförandet av den nya
produktionsmodellen för PostNords
danska verksamhet (Post Danmark)”

Om aftalen
Kilde: fm.dk
Ifølge det danske finansministerie
medfører aftalen om PostNord, at
både den danske og svenske stat
skyder kapital ind i PostNord til at
understøtte transformationsplanen.
Den svenske stat indskyder 400
mio. svenske kroner, mens den dan
ske stat indskyder 267 mio. svenske
kroner. Stemmerettighederne i
PostNord vil fortsat være delt med 50
procent til hver af de to aktionærer.
Ud over kapitaltilførslen fra den
danske og svenske stat vil selskabet

samtidig udnytte mulighederne for
at styrke selskabets finansielle positi
on yderligere.
I tillæg hertil forpligter den dan
ske stat sig til at kompensere Post
Nord med 1,5 mia. svenske kroner for
udgifter i forbindelse med afskedigel
ser af tidligere tjenestemænd.
Med aftalen er det forståelsen, at
den svenske stat tilsvarende vil kom
pensere selskabet, hvis udviklingen i
den svenske postforretning i fremti
den skulle nødvendiggøre dette.
Den danske og svenske stat er
også enige om at igangsætte et
arbejde, der skal analysere, hvordan
de to lande fremadrettet håndterer
omkostninger forbundet med vare

tagelsen af befordringspligten i de
respektive lande.
Med aftalen bakker begge ejere op
om transformationsplanen for den
danske del af forretningen. Transfor
mationsplanen indebærer implemen
teringen af en ny produktionsmodel
for Post Danmark, så selskabet frem
over håndterer udbringning af post
og pakker samtidig. Omkostningerne
til denne omlægning er estimeret til
ca. 5 mia. svenske kroner.
Aftalen forudsætter godkendelse
af Folketinget og EU-Kommissionen.
I skrivende stund forventes godkendelse fra EU-Kommissionen tidligst at
foreligge kort før jul.

I lovprogrammet for 2017/2018 bebudede regeringen et hastelovforslag
om ændring af postloven i november
2017. Dette blev afblæst den 24. oktober i kølvandet på den dansk-svenske
aftale.
(kilde: trm.dk)

Ændring af postloven som fremgår af
regeringens lovprogram for Folketingsåret 2017/2018, skulle give flere
muligheder for at sikre befordringspligten i overensstemmelse med EU’s
postdirektiv.
Men efter at ejerne af PostNord, den
danske og den svenske stat, i sidste
uge indgik en fælles aftale, som indebærer, at selskabet kan implementere
en ny produktionsmodel i Danmark, ser
transport-, bygnings- og boligminister
Ole Birk Olesen ikke længere behov
for at ændre postloven på nuværende
tidspunkt. Aftalen mellem staten og
PostNord Danmark om varetagelsen
af befordringspligten løber videre og
gælder til og med 2019.
- Med den nye aftale om PostNord
bakker de to ejere op om selskabets
mulighed for at gennemføre de
ændringer af deres produktionsmodel,
som er nødvendige for at leve op til
det gældende postforlig og inden for
rammerne af den nuværende postlov,
siger Ole Birk Olesen.
-Derfor er der på nuværende tidspunkt
ikke behov for en ændring af postloven.
Postforligskredsen skal i god tid, inden
statens aftale med Postnord Danmark
udløber, drøfte rammerne for postservicen efter 2019, udtaler ministeren.
Den danske og svenske stat er også
enige om at igangsætte et arbejde, der
skal analysere, hvordan de to lande
fremadrettet håndterer omkostninger
forbundet med varetagelsen af befordringspligten i de respektive lande.
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”Klubben HK Post & Kommunikation har fået dette kursus arrangeret specielt for
klubbens medlemmer. Tilmelding på email til vkc@hk.dk”

Delegeretmøde –
nu også med bold
Branchesektion Transport & Turisme holdt
Delegeretmøde den 4.-5. november 2017.
Klubformand Eigil Johannesen blev valgt som
bestyrelsesmedlem for 4 år.
HK Post & Kommunikation er
nu fuldt integreret i HK’s organi
sation. En del ansatte i PostNord
Danmark brugte sammen med
andre delegerede weekenden
på faglige diskussioner, som
bl.a. også udmøntede sig i den
støtteerklæring, du kan se her
på siden.
HK’s geografiske afdelinger
vælger delegerede til Transport
& Turisme blandt afdelingens
medlemmer i branchesektionen.
Ud over Eigil deltog fra Post
Nord:
HK Østjylland: TR Karin
Lauritsen, TR Chalotte B. Dahl
og Hans Worre Jensen.
HK Service Hovedstaden:
TR Flemming Røge, AMR Laila
Neermann, Nana Yaa Ofosuah
og Mirsa Brinks Toubro.
Fagligt arbejde har mange
aspekter, og er bestemt ikke
kedeligt.
Du kan se mere om branchesektionen og dens tilbud på hk.dk

Den forkerte kamp, DBU
HK branchesektion Transport & Turisme støtter kvindelandsholdets kamp for bedre løn
og sikring af arbejdsevnen hele livet.
Den første ligelønslov blev vedtaget i 1919. Her næsten 100 år senere er kampen også
nået til fodboldbanerne. Kvindernes kamp er en vigtig kamp. En fightervilje som kan
inspirere næste generation.
Nedslidning er ikke i orden, uanset hvad man laver. Dobbeltarbejde skal ikke være
nødvendigt i Danmark.
I har vores fulde respekt for den store og selvskabte succes. Respekt for sammenholdet for kollektive aftaler.
Vi glæder os over jeres mål. Vi glæder os over jeres kampånd.
Vi sender også en solidarisk hilsen til (herre) U21 landsholdet. For aldersdiskriminering er heller ikke i orden, DBU.
DBU – kom ind i kampen!

HK HOVEDSTADEN
Virksomheds- og Kompetencecenteret
Tlf.: 33 30 29 40
E-mail: vkc@hk.dk
PRAKTISK
Kurset foregår hos HK Hovedstaden på adressen:
Svend Aukens Plads 11, 2300 København S
Kurset er gratis, og der vil være forplejning.
Vi kommer ind på hvordan rekrutteringsadfærden er i dag, og hvad du med fordel kan
gøre ud over den almindelige jobsøgning. Derudover forsøger vi at få et overblik over dit
potentielle arbejdsmarked.
I løbet af de 3 dage vil du få styr på dine faglige og personlige kompetencer - hvor har du dine
styrker og evt. udfordringer. Du vil få en masse gode og brugbare redskaber til din jobsøgning.
Sæt handling bag

Bliv klar til arbejdsgiverne
anno 2017

Identificér og målret dine
faglige kompetencer og
personlige styrker

DAG 3
23. JANUAR 2018
KL. 9-15:

DAG 2
17. JANUAR 2018
KL. 9-15:

DAG 1
9. JANUAR 2018
KL. 9-15:

Lidt organisations fakta:
Organisatorisk er HK opdelt i 4 sek
torer – Kommunal, Stat, Handel og
Privat – samt i 7 geografiske afdelin
ger. Indenfor afdelingerne genfindes
samme sektoropdeling som på lands
plan; - dog med den lille forskel, at
HK Hovedstaden ikke har en ”Privat”
afdelingssektor. Her er ”Privat” på
grund af størrelse opdelt i Service og
IMI (IT, medie og industri).
HK Privat har - på tværs af
geografiske afdelinger – etableret
branchesektioner. Disse behandler
specifikke branchespørgsmål. En
sådan branchesektion er Transport &
Turisme.

HK Post & Kommunikation er en
såkaldt landsdækkende arbejdsplads
klub, og klubbens medlemmer er
også medlem af én af de 7 geografi
ske afdelinger.
Organisatorisk hører klubben HK
Post & Kommunikation til indenfor
sektor Privat. Den faglige rådgivning
for klubben HK Post & Kommuni
kations medlemmer – uanset hvor
arbejdsstedet ligger i Danmark – er
samlet i HK Service Hovedstaden.
Klubben hører også til Branche
sektion Transport & Turisme. Som
medlem får du derfor HK Privat-bla
det med indstik fra Transport & Tu

Eigil blev valgt til bestyrelsen i Transport &
Turisme.

risme, og du kan deltage i både klub-,
afdelings- og sektoraktiviteter og i
aktiviteter arrangeret af Transport &
Turisme.
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TURN AROUND FOR
POSTNORD

Postbutikker
efter 1. januar 2018
Som bekendt forsvinder bankdelen fra
postbutikkerne efter 1. januar 2018.

Det har betydet at alle de butikker/
butikskæder, som har postbutikker,
har været ude i genforhandlinger af
kontrakterne med PostNord for 2018
og 2019.
”Vi ved ikke om alle aftaler er i
hus i skrivende stund, men det virker
som om, der er mest ro omkring det,
i forbindelse med de kolleger, der
arbejder i Føtex/Bilka og Løvbjerg,
medens der er lidt mere uro omkring
Coop, de selvstændige SuperBrug
ser/Kvickly`er, samt Meny`erne.”,
fortæller faglig konsulent Steen Toft
Jensen.
”PostNord forventer, at evt. luk
ninger af postbutikker, hvor medar
bejdere enten overføres til en ny, eller
hvor medarbejderen returneres til
PostNord vil være af klaret omkring 1.
december”, siger Steen.
Det at set-up`et ændres, betyder

umiddelbart, at postbutikkerne
fremover kan have åbent i hele butik
kens åbningstid, hvor bankmodulet
tidligere har dikteret en åbningstid
ma-fr. og lørdage.

Temamøder
I skrivende stund har der været holdt
tema-møder i København med 40
deltagere fra postbutikker i Køben
havn og på Sjælland, samt i Aalborg
med 10 deltagere fra det nordjyske fra
Skive/Viborg og nordpå.
”Så der er helt klart et stort behov
for at få at vide, hvad der kan forven
tes at ske fremover”, siger Steen, der
trods anledningen glæder sig over
det store medlemsfremmøde på en
søndag. Ca. 2/3 af de potentielle med
lemmer i området har deltaget.
Indholdet på møderne har handlet
om den aktuelle situation i forhand

lingerne mellem PostNord og erhver
verne (butikkerne) samt:
• Konsekvensen af, at bankdelen
forsvinder 1. januar 2018; hvad
skal vi så lave?
• Hvordan var det nu det var med
de individuelle vilkår I har med
over.
• Gennemgang af arbejdstidsregler
i butiksoverenskomsterne, som
bliver mere aktuelle fra 1. januar
2018.
• Hvad nu hvis postbutikken luk
kes, hvad sker der så med medar
bejderne?
• Tilmelding til facebook-netværket.
• Diverse andre spørgsmål og
afrunding.
”Det er også meget vigtigt, at der
bliver meldt ind omkring det der sker
derude, idet hverken PostNord eller
erhververne, som udgangspunkt
fortæller os om resultaterne af de
forhandlinger, der foregår”, siger
Steen, og udtrykker håb om, at alle trods den usikkerhed der er omkring
arbejdsforholdene i øjeblikket - må få
en God Jul samt et Godt Nytår.

Fratrædelsesgodtgørelse kan
påvirke din folkepension
Et medlem var noget uforberedt på, at få et
tilbagebetalingskrav på folkepension som følge af udbetalt
fratrædelsesgodtgørelse, og kontaktede os derfor.
Henvendelsen afdækkede for det første, at hvis man
går direkte på folkepension ved fratræden, så påvir
ker fratrædelsesgodtgørelse folkepensionen. For det
andet: at skattefordelen ved delvis at overføre udbeta
lingen af fratrædelsesgodtgørelsen til efterfølgende
kalenderår, kan blive til en ulempe, da fratrædelses
godtgørelsen så også påvirker folkepensionen i det
kalenderår.
HK Post & Kommunikation rådgiver normalt ikke
om folkepension, men spurgte PostNord Danmark
HR, om det vil være ok for berørte medarbejdere at
skifte mening, og bede om at få godtgørelsen ved
fratræden (henholdsvis fremrykket) i stedet for at
overføre den til efterfølgende kalenderår, som det
måske ellers var aftalt.
PostNord HR har bekræftet, at virksomheden
gerne vil hjælpe, hvis det overhovedet er muligt.
Er du berørt af problemstillingen kan du kontakte
PostNord HR, Team 9.
Team 9 træffes på:
mail: f ktscp34@postnord.com
telefon 3361 5900 (HR Direkte)

Forsikring & Pension
er urimelig
Klubformand Eigil Johannesen kalder Brancheorganisationen Forsikring
& Pensions kritik af PostNord for nærmest ”æreskrænkende”.
• Der er ingen dokumentation for kvalitetsproblemer i PostNord.
• Det er det enkelte selskab – altså kunden - som afgør, om indholdet
sendes som brev (5 hverdage) eller quickbrev, og
• det står det enkelte selskab frit at anvende en anden distributør, siger
Eigil.
- Hvis Folketinget vil øge tvangsdigitaliseringen, skal medarbejderne i
PostNord Danmark sikres omskoling til andre brancher, tilføjer han.
Kravet kommer som en reaktion på, at Forsikring & Pension ønsker en
lovændring, hvor de vil have lov til at droppe PostNord og i stedet sende
digitale breve via e-Boks, på samme måde som det offentlige.
Ifølge ”Finans” klager Brancheorganisationen Forsikring & Pension
blandt andet over, at det giver problemer med svarfrister, fordi de fysiske
breve er for lang tid om at nå frem.
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HK Post & Kommunikations

årsrapport for 2016
Årsrapporten har ikke givet anledning til bemærkninger fra
de eksterne revisorer. Regnskabet bringes her:

Resultatopgørelse for
1. januar – 31. december
			
Note		

		
		
2016 2015
t.kr.

t.kr.

753

687

19

68

135

53

907

808

Note		

Resultat Feriehusene

Andre indtægter
Indtægter 		

1

Feriehusene indbo
Anlægsaktiver

2 Tilgodehavender
Omkostninger
Uddannelsesdage
Chefarrangement

0

69

Tilgodehavender

180

179

Likvide beholdninger

Tidende 		

183

120

Værdipapirer

Kontor og administration

80

76

65

160

Øvrige udgifter

222

84

Omkostninger

730

813

Resultat før afskrivninger

177

-5

Afskrivninger

303

0

Resultat før finansielle poster 	-126	-5

Finansielle omkostninger
Årets resultat
der foreslås fordelt således:
Overført resultat

2.695 2.964

639

-125

-11
-11

632

500

Note 1.		

t.kr.

t.kr.

Inventar
		
Anskaffelsessum
pr. 1. januar		
2.964 2.964
Tilgang til kostpriser
Anskaffelsessum
pr. 31. december

34

34

2.998 2.964

Afskrivninger pr. 1. januar
Årets afskrivninger

0
303

0
0

Samlede afskrivninger

303

0

564

Bogført 31. december

2.695 2.964

2.003 6.466
293

0

Note 2. Tilgodehavender

Omsætningsaktiver i alt

2.928 7.030

Andre tilgodehavender

Aktiver i alt

30.196 34.567

Udbytteskat		

639

467

0

33

Note 3. Formue

			

2016

2015

Note		

t.kr.

t.kr.

Passiver
3 Formue

2016 2015

64

Noter

		
29.052 29.063

Overført resultat 	-125 	-11

1 	-6
-125

t.kr.

27.268 27.537

Mellemregning
Feriehusene afd.5 	-7

		

1

t.kr.

		
0 125

Mødeaktivitet

Repræsentation

2016 2015

		
Aktiver
		
Feriehusene 		
24.573 24.573

		
Kontingent 		

Noter

Balance pr. 31. december

Tilgodehavender

632

564

Egenkapital 		28.927
29.052
		
4
Anden gæld 539

834

Mellemregning
HK/Danmark

581

329

Mellemregning
HK/Hovedstaden

149

4.352

1.269

5.515

Kortfristede
gældsforpligtelser

Passiver i alt		

Primo 2016		

29.063 45.388

Overført resultat
tidligere år		-11	-14.673
Overført til

HK Hovedstaden

29.052 29.063

Note 4. Anden gæld
Skyldige omkostninger
Gæld til medlemmer

183

83

0

380

Støiholms ferielegat

311

311

Afsat revision

45

60

539

834

			

30.196 34.567
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Fritvalgs Lønkonto Post Danmark A/S
For ansatte i Post Danmark A/S optrappes fritvalgskontoen i
perioden 2018-2020 fra 0 til i alt 3 procent. Det er et af resultaterne
af overenskomstforhandlingerne 2017.

Optrapningen sker på denne måde:
Pr. 1. marts 2018 tilføres der 1,3
% til fritvalgskontoen
Pr. 1. marts 2019 tilføres der 1,7
% til fritvalgskontoen
Ordningen er pensionsgivende .
Det er lidt bøvlet, når ikke alle
overenskomstansatte på særlige
vilkår har en supplerende pensi
onsordning, pensionsbidraget kan
indbetales til. Det kan ikke betale
sig at oprette en supplerende pensi
onsordning alene til dette formål.
HK Post & Kommunikation har
derfor aftalt med PostNord Dan
mark, at pensionsbidraget for over
enskomstansatte på særlige vilkår
i stedet indbetales til den enkeltes
Fritvalgs Lønkonto.
For funktionærer (uden særlige
vilkår) sker indbetaling af pensi
onsbidraget til pensionsordningen.
Timelønnede får bidraget som
engangsvederlag i maj måned i 2018
hhv. 2019.
HK-Kontraktansatte er ikke om
fattet af Fritvalgs Lønkonto, og får i
stedet bidraget som lønregulering.

Fritvalgs Lønkonto
PostNord Logistics A/S

For ansatte i PostNord Logistic
A/S optrappes fritvalgskontoen i
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perioden til i alt 4%. Det er også et
af resultaterne af overenskomstfor
handlingerne 2017.
Optrapningen sker på denne måde:
Pr. 1. marts 2018 indbetales der
3,4% til fritvalgskontoen
Pr. 1. marts 2019 indbetales der
4,0 % til fritvalgskontoen

kunne følge med i, hvor meget der
står på fritvalgs lønkontoen via din
lønseddel.

Frit valg betyder:
Fritvalgs Lønkontoen kan den en
kelte selv vælge at bruge til enten:
• seniorfridage
• op til 2 børneomsorgsdage pr. år
• forhøjelse af pensionsindbeta
lingen (dog ikke for ikke særlige
vilkår) eller
• udbetaling fx ad hoc eller på
valgte terminer (sommer, jul,
hvert kvartal).
I Post Danmark kan du også
mod betaling (lønfradrag) få helt
eller delvist fri på enkeltdage, hvis
arbejdsforholdene tillader det.
Vurderingen heraf foretages med
nærmeste leder/chef. Lønfradraget
beregnes som det antal timer, du
er fraværende den pågældende dag
(7,4 time for fuldtidsbeskæftigede,
hvis der ikke er fastsat en bestemt
arbejdstid, og du er fraværende en
hel dag).
Du vil efter 1. marts 2018 selv

Vederlag 2018
Vederlaget på 2 % af den samlede gennemsnitlige årsløn bliver udbetalt med
lønnen sidst i januar 2018.
Da vederlaget beregnes på baggrund
af gennemsnitslønnen for de 5
løngrupper i 2017 kender vi ikke det
eksakte beløb endnu, men du kan
få en idé om størrelsen ved at gange
beløbet du fik i januar i år med to.
Vederlaget udbetales også til med
lemmer på rådighedsløn.
Vederlaget er en del af aftalen fra
december 2016 i forbindelse med
bortfald af den betalte spisepause i
Post Danmark A/S og Distributions
Services A/S.
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Ansøgning
om ledige
julelegater
For medlemmer af Post- og Tele
grafpersonalets Hjælpeforening, er
der et antal julelegater ledige som
kan søges af foreningens medlem
mer.
Ansøgningen skal indeholde
navn, adresse, lønkontonummer,
Cpr.nr. samt en begrundelse, da
behovet for hjælp desværre bliver
større år for år.
Vi skal have jeres Cpr.nr., da
legaterne bliver indberettet til Told
& Skat.

”Kinabreve” boomer
”Kinabreve” er blevet et forholdsvis nyt, men meget diskuteret postalt
fænomen. Dansk, ja europæisk internethandel har kritiseret de favorable
internationale aftaler, som gør det nærmest gratis at sende produkter ”made
in China” som post til modtagere i hele verden.
Klubformand Eigil Johannesen har
gentagne gange påpeget det økono
misk urimelige i ordningen, som
efterlader PostNord med udgifterne
til distributionen, mens indtægterne
er små.

På besøg i International
Afregning
”Tidende” besøgte nogle medlem
mer med ”fingeren på pulsen” i
International afregning (IA) for at få
lidt mere at vide om mængder og om,
hvad de arbejder med i IA.
”Det er IA’s vigtigste opgave at
sikre korrekte afregningsdata”, siger
teamleder Vibeke Løvholm.
PostNord skal sikre, at den an
kommende internationale post bliver
distribueret, som det er aftalt inter
nationalt. Team IA skal sikre korrekt
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betaling både for den modtagne post,
og den post der sendes ud i verden.
Det er også Team IA’s opgave at
kontrollere og betale fakturaer fra
de flyselskaber, der er indgået aftale
med om transport af posten.
I den internationale verden ope
reres med priser i Special Drawing
Rights (SDR), men da SDR ikke
er en betalingsvaluta sker endelig
betaling i enten EUR eller USD. For
at minimere antallet af banktrans
aktioner er ca 60 lande medlem af
UPU-Clearing (Universal Postal
Union). Et clearingssystem hvor man
månedsvis afregner gæld og tilgo
dehavender med de partnere, der er
medlem af systemet. Formanden for
dette internationale betalingssystem
er danske Eva Olsen, fra Communi
cation Services.

Posten til og fra udlandet ledsages
af fysiske følgedokumenter, som
danner grundlaget for afregningen.

Posten til og fra udlandet ledsages
af fysiske følgedokumenter, som
danner grundlaget for afregningen.
Heldigvis modtages mange data
som EDI meldinger, der automatisk
indlæses i International Postal Sy
stem som afregningsdata, og det har
minimeret den manuelle indtastning
af afregningsdata.
Der er derfor god brug for teamets
mangeårige erfaring, hvor nærmere
undersøgelse af ”usædvanlige data”,
som teamets øvrige medlemmer
Jeanette, Jeanette og Heidi kalder
det med et lille smil, sikrer PostNord
mod tab eller ekstraudgifter.
For at minimere papirmængder
ne har Danmark, i UPU regi, stillet
forslag om muligheden for bilateralt
at indgå aftale om generel ”paper
free” udveksling af følgedokumenter
på enkelte områder. Indtil dette evt.
vedtages ”worldwide” indgår IA på
eget initiativ aftaler om paperfree
udveksling med udvalgte lande og
også her er det Eva Olsen, der er
primus motor
Afslutningsvis bekræfter teamet,
at posten fra Kina har overhalet Sveri
ge i mængder.

Ansøgningen skal være forenin
gen i hænde senest den 21. decem
ber 2017:
Post- og Telegrafpersonalets
Hjælpeforening
V. E. Gamborgsvej 13, st.mf.,
2000 Frederiksberg
Man skal være medlem af Postog Telegrafpersonalets Hjælpefor
ening for at kunne søge legat.
Har man ikke hørt fra os senest
den 22. december 2017, er ansøg
ningen ikke blevet imødekommet.

Tjenestemændenes
Låneforening
Trods navnet behøver du ikke at være (tid
ligere) tjenestemand for at låne. Blot du er
medlem af HK Post & Kommunikation.
Tjenestemændenes Låneforening er
fortsat et meget attraktivt tilbud til alle,
der har behov for et billigt og hurtigt
forbrugslån, men også til de mere varige
forbrugsgoder er tilbuddet attraktivt og
konkurrencedygtigt. Lånet afvikles som
såkaldt ”lønforskrivning”, det vil sige at det
trækkes i din løn.
Udlånsrenten har siden 01.03.2015
været på 5,75 % p.a.
Der er fortsat ingen gebyrer eller stiftel
sesomkostninger. Lånet kan altid indfries
uden omkostninger.
Låneansøgningen kan sendes elektronisk via låneforeningens hjemme
side: tjlaan.dk
Samtidig kan lånedokumenter underskrives digitalt ved brug af NemId,
hvilket har af kortet sagsbehandlingstiden væsentligt.
I første halvår af 2016 bevilgede låneforeningen 2253 lån.
Det gennemsnitlige lån
er på ca. 115.800 kr.
Også pensionerede
medlemmer, der modtager
tjenestemandspension, kan
optage lån, idet lånet dog
som udgangspunkt skal
være afviklet ved det 70. år.
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Stafetten

Folk forbinder Posten
med noget særligt
Hvad er det bedste råd, du har fået?
Træk vejret og gør så det bedste du kan.
Så skal alt nok løse sig. Det sagde min
far altid, og indtil nu har han haft ret.
Hvad ville du beskæftige dig med, hvis det
skulle være noget helt andet end i dag?

M
TILFREEST
KUNDEDSE
R

VI HJÆLPER DIG IGENNEM
Vi kan ikke gøre en skade god igen. Men vi kan hjælpe dig bedst muligt igennem vanskelighederne
i forbindelse med ulykke – og som noget nyt – nu også ved sygdom.
Med vores ulykkesforsikring sørger vi ikke kun for, at du får erstatning. Vi kan også hjælpe dig med
det praktiske som rengøring og transport eller med en kontant her-og-nu-udbetaling ved knoglebrud o.l. Ved længere sygemelding og alvorlige mén tilbyder vi rådgivning og vejledning om dine
rettigheder, behandling mv., så du ikke skal spekulere på det hele selv.
Ring til os på telefon 70 33 28 28 og hør mere om, hvad vi kan tilbyde.
Du kan også læse mere om os på tjm-forsikring.dk
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Det er mange ting jeg finder interessan
te. Ville egentlig gerne blive klogere på
alt muligt, gerne på kortest mulig tid.
I min fritid er jeg meget engageret i
min bydel og er bl.a. med i flere fælles
skaber og arbejdsgrupper i Nord Vest.
Jeg kunne sagtens se mig selv arbejde
med netop byplanlægning.
Største oplevelse på arbejdet?
Helt klart da jeg i foråret, blandt samt
lige i Kundelinjen, blev nomineret til
årets frontløber. Det var stort for mig at
få den anerkendelse, at det jeg leverer
er noget særligt. Jeg er meget stolt af
overhovedet at blive nomineret, selvom
en af mine dygtige kollegaer i Aarhus
løb med en velfortjent førsteplads.
Karrieremæssigt: at gå fra at arbejde
primært med erhvervskunder i Post
Nords Eksportafdeling, og sørge for
at deres gods kom af sted til udlandet
korrekt og rettidigt, til at komme til
Kundelinjen i privatsporet. Jeg er så
heldig, at have været godt omkring i
afdelingerne i Kundelinjen, så jeg har
fået et indgående indblik i, hvad det er
vores kunder efterspørger.
...og i fritiden?
Det vil være meget svært at slå følel
sen af at stå i knitrende nyfalden sne i
4000 meters og kigge på de knivskarpe
bjergtoppe i Pokhara i Nepal.
Hvem er dit forbillede, og hvorfor?
Mine forældre! De udfordrer mig fort
sat til at blive en bedre version af mig
selv – hver dag.
Men min dygtige kollegaer i
Kundelinjen fortjener virkelig også en
stjernestatus, og jeg holder virkelig af
den velvilje og hjælpsomhed, der er til

Hvem: Christina Schou Kofod
Alder: 40
Uddannelse: International Udvikling, RUC.
Karriere: Kundeservice medarbejder på Sociale
Medier
Bopæl: København
Fritid: Engageret i bydelsudvikling

at hjælpe sin kollega. Jeg stræber efter
at blive en lige så god kollega som de er
over for mig.

Stafet-Spørgsmål fra Tidende:
Hvordan håndterer I det, at ”stå på mål
for alverdens klager”?

Hvis du fik en uventet fridag?
Alle mine fritimer er øremærket i
øjeblikket, da jeg har været så heldig at
komme med på Supply Chain Mana
gement-kurset på CphBusiness. Det
er vildt og det går stærkt, så skulle der
komme en uventet fridag, ville den
straks blive udnyttet.

I Kundelinjen står vi på mål for
alverdens klager, til tider også klager
over vores konkurrenters leveringer.
Opgaven er først og fremmest at lytte og
anerkende kundens oplevelse, undersø
ge hvor fejlen ligger og er det os, der har
begået en fejl - tage ejerskab, rette op og
give en oprigtig undskyldning.
Den særlige udfordring på de sociale
medier er at formulere budskabet klart,
venligt og tydeligt i et forum der - som
på f.eks. Twitter - er begrænset til blot
140 tegn.
Generelt synes jeg vi tillader meget,
har brede skuldre og formår at møde
vores stadigt stigende antal af kunde
henvendelser på de sociale medier med
troværdighed, venlighed og forståelse.
Men tonen er blevet hård. I særdeleshed
på de sociale medier. Her er det utrolig
vigtigt at have gode kollegaer, og i mit
team er vi virkelig gode til at støtte hin
anden og komme med en god vinkel på
en svær henvendelse. Holdningen er, at
vores Sociale Medie-profiler skal være
åbne og ærlige, men de skal også være
både et rart sted for folk at læse med på,
og et rart sted for os medarbejdere at
arbejde.
Det er vigtigt, at vi er tilstede og synlig
på de sociale medier. Her får vi ris og
ros straks når hændelsen sker, har en
helt unik tilgang til kunderne, føling
med vores processer og produkter, og
kan hurtigt reagere og rette eventuelle
fejl.

Hvad drømmer du om?
Jeg tror på, vi alle har en historie i os, og
finder det fascinerende når en dygtig
skribent formår at bringe ord til live.
Jeg vil også gerne rejse jorden rundt,
måske der kunne ligge en god historie
i det.
Hvordan slapper du af?
I gode venners selskab - gerne med lidt
godt at spise og drikke. Når jeg laver
mad kommer min fantasi og min pas
sion for mad i spil og selvom alt måske
ikke lige flasker sig som man håbede, så
går det alligevel, når blot man har gode
venner - og et pizzeria lige om hjørnet.
Hvad er du blevet mest overrasket over?
De følelser Posten kan bringe frem i
folk. At alle har en holdning til os. Her
kan man vælge at gribe det an med sta
tistikker og procentsatser på leverings
kvalitet og faldende brevmængder,
men jeg foretrækker at se folks stærke
holdninger som et udtryk for, at Posten
opfattes som en nerve i samfundet; - en
del af Danmarks historie. Udviklingen
med digitaliseringen brager af sted og
vi må tilpasse os, hvis vi skal være en
del af fremtiden.
Hvis du var en forsendelse, hvilken ville du
så være?
Helt klart en EMS forsendelse, så
jeg hurtigt og nemt kan komme vidt
omkring. Hvem vil ikke gerne have
særbehandling?

Hvem vil du sende stafetten videre til ?
Nu hvor jeg er en EMS forsendelse, vil
jeg gerne spørge en kollega fra Post
Nord Logistics, hvordan de arbejder
med den oplevede kundeservice, og
hvordan Robotics kunne bidrage til at
imødekomme kundernes behov for
hurtig levering?
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HK Post & Kommunikations
Feriehuse 2018
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Attraktive feriehuse og lejligheder til
medlemspriser. Hovedtildelingen foregår
via BOOKHUS.

Ophold i HK Post & Kommunikati
ons ferieboliger i ugerne 27-32 bliver
tildelt ved lodtrækning. Du optjener
point for hvert år du er medlem – så
jo flere år det er siden, at du har haft
en bolig i ugerne 27-32 jo flere point
har du optjent og dermed større
chance for at få en bolig.

Regler for optjening af point.
I Bookhus er alle ”født” med 5 point.
Her efter optjenes 1 point pr. år.
Hvis du har skolesøgende børn
under 18 år får du yderligere 10 point.
MEN da systemet ikke kan regne ud,
hvem der har børn, må du sende en
mail til feriehusene, som så tilskriver
de ekstra point.
Får du tildelt en bolig i år, mister
du alle point, og vil i ikke kunne
vinde i lodtrækningen året efter,
med mindre ingen andre har ønsket
perioden.
Det betyder, at dem der ikke har
fået tildelt en bolig i år, næste år har
6 point.
Booker du en feriebolig i ugerne
27-32 efter at hovedtildelingen har
fundet sted, bruger du ikke point.

Sådan gør du:
Den 1. marts 2018 skal du senest
have registeret dine ønsker via Book
hus. Lodtrækningen foregår den 2.
marts 2018. Umiddelbart efter vil
du få besked, om du har fået en bolig
eller har fået afslag.
Der er mulighed for at afgive 10
ønsker.
Log på systemet https://hkpost-fe
riehusene.bookhus.dk/
Gå til Oversigt og klik på en dag i
perioden ud for ferieboligen du gerne
vil ønske
Klik på knappen ”Ønske” ude til
højre ud for den valgte periode
Vælg med hvilken prioritet fra 1 til
10 dit ønske skal registreres
Klik på Bekræft ønske og dit
ønske er hermed registreret
Du kan se alle dine ønsker under
Min side, Mine ønsker.
For at logge ind skal du bruge dit
medlemsnummer og dit postnum
mer.
Du kan se dit medlemsnummer
på MitHK. Her står det 8-cifrede
medlemsnummer, som du skal
bruge for at logge ind. Du kan

også se medlemsnummeret på din
Betalingsoversigt fra banken. Hvis
du ikke kan finde det, kan du sende
en mail til feriehusene på 54ferie@
hk.dk og skrive din fødselsdag og
fulde navn, så finder vi det til dig.
Den direkte vej er: hkpost-feriehu
sene.bookhus.dk
For København (kun Nørre
Voldgade) samt for feriehusene: Giro,
Post A, Post B, Post C, Ærø 1 og Ærø
2 bruges i stedet dette link: https://
hkpost-afdeling5.bookhus.dk/

Problemer
Hvis du oplever problemer med at
afgive dine ønsker, er du som altid
velkommen til at ringe til feriehuse
nes kontor 3330 4221 eller sende en
mail til: 54ferie@hk.dk så hjælpes
vi ad.

Overtagelse og betingelser
Søndag er skiftedag i ferieboligerne
undtagen i lejlighederne på Nørre
Vold og i Wildersgade (København). I
de to lejligheder er fredag skiftedag.
Der udlejes kun 1 feriebolig til
hvert medlem. Det medlem, der har
fået tildelt ferieboligen, skal være til
stede. Den må ikke lejes/lånes ud til
andre.
Når tildeling er meddelt, er leje
målet bindende. I tilfælde af af be
stilling forsøger Feriehusene at få
boligen genudlejet. I modsat fald skal
der betales fuld leje.
Campingvogne og telte må ikke
stilles op på ferieboligernes område.
Husdyr må ikke medtages i
lejlighederne på Ærø og i København
(Nørre Vold og Wildersgade).
Overtrædelse af reglerne med
fører udelukkelse fra HK Post &
Kommunikation ferieboliger.

El-forbrug
Elforbruget er indregnet i lejen på
nær i de huse, hvor der er SPA bad.
Her skal Elforbruget afregnes efter
følgende.
Der er el-opvarmning i alle ferie
boliger bortset fra Skawbo og Ærø,
hvor der er fjernvarme.
I de fleste huse er der installeret
varmepumpe.

Rengøring
I alle huse og i lejlighederne på Ærø
skal lejeren selv gøre rent. I enkelte
huse er der mulighed for at tilkøbe
slutrengøring. Se under ”katalo
get” under INFO i Bookhus ved det
enkelte hus.
I lejlighederne på Nørre Vold og
i Wildersgade, kan der ved booking
bestilles rengøring som også inde
holder en obligatorisk linnedpakke
(til det antal sengepladser, der er i
lejligheden hhv. 6/8).
Nørre Vold – 720 kr. og Wildersga
de – 920 kr.

Pensionister
Pensionister er meget velkomne i
ferieboligerne. De søger på lige fod
med ordinære og ekstraordinære
medlemmer - dog har ordinære og
ekstraordinære medlemmer med
børn fortrinsret i ugerne 27-32.
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Storbyferie 2018/2019
Paris, London, Berlin & Prag
Du kan nu søge om ophold i HK Post &
Kommunikation/Tjenestemændenes forsikring
(afdeling 5) ferielejligheder i Paris, London, Berlin og
Prag i ugerne 18-52 i 2018. Og ugerne 1-17 i 2019.
Undtaget: Paris i uge 41, Berlin uge
36, London uge 17 og Prag i uge 39,
da der er tilsyn/håndværkere.
Skiftedag: lørdag. Ankomst kl. 15 og
afrejse kl. 11.
Vær opmærksom på, at afrejse fra
London er kl. 11 GMT: Greenwich
Mean Time, dvs. lokaltid i London.
(Kl. 11 GMT er kl. 12 i Danmark).

Rengøring:
Der er obligatorisk rengøring efter
hvert lejemål (incl. i lejen).

Linnedpakke:
Paris: levering af linnedpakke til
4 personer (indhold beskrives i
lejebeviset).
Berlin: linnedpakke kan bestilles.
London: ingen linnedpakke.
Prag: levering af linnedpakke
til 6 personer (indhold beskrives i
lejebeviset).

Triumfbuen i Paris

Ansøgning og
ansøgningsfrister
Her gælder samme regler, frister og
fremgangsmåde som for feriehusene
(se side 18).
Du skal bruge dette link til BOOK
HUS: https://hkpost-afdeling5.
bookhus.dk/
Den 1. marts 2017 skal du senest
have sendt dine ønsker via Bookhus.
Hvis du søger en af de udenland
ske lejligheder, vil du blive bedt om
at skrive dit policenummer, når du
afgiver dit ønske. Arten af forsik
ring er uden betydning, blot den er
i Tjenestemændenes Forsikring.
Du har nemlig fortrinsret, hvis du
har forsikring i Tjenestemændenes
Forsikring, fordi det er penge fra Tje
nestemændenes Forsikring, som har
finansieret lejlighederne. (OBS: Er
din ægtefælle/samlever medlem af
en anden faglig organisation og jeres
forsikringer noteret med ægtefælle/

samlevers organisations navn, har du
ikke fortrinsret til lejlighederne).
Du kan se dit policenummer på
din betalingsoversigt eller via:
https://www.tjm-forsikring.dk/
Når ansøgninger fra medlemmer
med forsikring er behandlet, kan
medlemmer uden forsikring gøre sig
gældende efter samme principper
som gælder for udlejningen af ferie
huse og –lejligheder i øvrigt.
Udlejning af eventuelle ledige
perioder efter hovedtildeling sker
efter ”først til mølle-princippet” og
via Bookhus.
Pensionister er meget velkomne
i ferieboligerne. De søger på lige fod
med ordinære og ekstraordinære
medlemmer - dog har ordinære og
ekstraordinære medlemmer med
børn fortrinsret i ugerne 27-32.

Særligt vedrørende Berlin:
Brandenburger Tor er Berlins sidst bevarede byport.

Tower Bridge i London

Karlsbroen i Prag

Sådan bruger du dit medlemsnummer
når du skal booke ferie:
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Da bydelsmyndighederne i Berlin
har annulleret retten til udlejning
af privatboliger, må HK Post &
Kommunikation (og andre ferie
fonde) for nuværende principielt
ikke udleje vores lejlighed i Berlin.
Vores advokat i Berlin arbej
der på at få ændret denne beslut
ning. Vi har valgt at fastholde
udlejningen af lejligheden indtil
videre.
Skulle vi tabe den verserende
sag, er vi dog nødsaget til at sælge
lejligheden i Berlin.
Du kan således fortsat booke
lejligheden i Berlin med forbehold
for ovenstående og på nedennævn
te betingelser:
Ved annullering af lejemål i
Berlin på grund af salg af lejlighe
den, skal HK Post & Kommuni
kation:
• underrette medlemmet skrift
ligt og så hurtigt som muligt,
• refundere det fulde lejebeløb,
• ikke genhuse i anden feriebolig
i Berlin eller en af HK Post &
Kommunikations øvrige ferie
boliger, og
• ikke yde anden form for erstat
ning.
Seneste nyt fra advokaten i oktober
2017 er: en afgørelse forventes ikke
inden for de næste et til to år.
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Jubilæer 1. kvartal 2018
Medlemmer af HK Post & Kommunikation, der har jubilæum i 1. kvartal 2018.
Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller nøjagtigheder.
Tal i parentes er jubilæumsdatoen
Februar
Jim Lyngbæk Dudmish (1)
Processer og Implementering

Marts
Knud Birger Rasmussen (5)
Indkøbsservice DK

Forsinket tillykke til:
Berit Lagerbon, Postbutikken i
Føtex, Mimersgade (Nørrebro)
med 40 års jubilæet den 1. novem
ber 2017

25 år
Frank Jørgen Ohlsson (1)
Field Service, Produktion Øst
Jytte Sinding Jakobsen (8)
Produktion Øst

Jul betyder flere pakker i både posthuse og postcentre.
Flere pakker betyder flere løft. Og
flere tunge pakker betyder i nogle
posthuse flere tunge løft. Pakker til
af hentning kan veje op til 50 kg, og
ofte er der ikke løfteudstyr i postbu
tikker, så alle pakkerne skal løftes
manuelt. Det vil vi på det kraftigste
fraråde!

40 år

40 år

Pas på dig selv blandt julepakkerne
Samtidig vil vi anbefale, at opga
ven med at sætte pakker på plads på
posthusene fordeles på flere.
Som medarbejder har du ret og pligt
til at passe på dig selv, og kan forvente,
at chefen sikrer en arbejdsdag, som er
sundhedsmæssigt forsvarlig.
Arbejdstilsynet har lavet vej

ledninger på området, som du kan
henvise til. Bl.a. en AT-vejledning,
som beskriver, hvordan virksomhe
derne kan leve op til reglerne om løft,
bæring, træk, skub og læsning.
Du er meget velkommen til at
kontakte faglig konsulent Steen Toft
Jensen for råd og vejledning.

Bestil
jubilæumsgaven online
Jubilæumsgaver bestilles på hjemmesi
den:
hk.dk/post – under: ”medlemstilbud”.
Her kan du også se, hvilken gave du
kan vælge.
Beak-kanden er udgået.

Mangler du på listen
Så kontakt HK Post & Kommunikation hanne.schnedler.clausen@hk.dk Det gælder også, hvis du har en kollega,
der ikke står på listen. HK Post & Kommunikation får ikke oplyst jubilæer fra alle arbejdspladser (f.eks. ikke fra
postbutikker og Danske Bank).

Sensommer på Bornholm i 2018?
Smukt, lunt og nu
også billigt

Ja, vi kan selvfølgelig ikke udstede
nogen garantier for vejret, men tradi
tionelt er eftersommeren og efteråret
lidt lunere på Bornholm end i resten
af landet. Det skyldes, at Østersøen
”holder på varmen”.
Smukt er der i alt fald. Det kan vi
godt garantere!
Og nu har Molslinjen meldt ud,
at det bliver billigere at sejle til og fra
Bornholm, når Molslinjen - under
navnet Bornholmslinjen - fra 1. sep
tember 2018 overtager besejlingen af
Bornholm.
- Vi er parate med en fart- og
prisplan, der vil medføre meget
betydelige rabatter. Cirka 75 procent
af alle billetter i 2018 vil blive solgt
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til henholdsvis 99 kroner og 199
kroner.
…lyder det fra Molslinjen.
Molslinjen er klar til at præsente
re fart- og prisplanen for Trafikkon
taktrådet på Bornholm, og derefter
for Transportministeriet. Godkendes
planen, kan Molslinjen åbne for
booking af billetter allerede i begyn
delsen af januar 2018, fortæller bl.a.
netavisen bornholm.nu.

Ledige feriehuse til de
hurtige
Ved redaktionsslut var der fort
sat ledige uger i feriehusene på
Bornholm: Giro, Post A, -B og -C , i
september og oktober 2018. Du kan
booke på BOOKHUS: https://hk
post-afdeling5.bookhus.dk/

Prioritering af kerneopgaven
Målet med dette værktøj er at skabe
forståelse af kerneopgaven i teamet
eller på arbejdspladsen. Med en fæl
les forståelse bliver det lettere at blive
klarere på jeres prioriteringer:
Hvilke opgaver haster mest og er
vigtigst, når det brænder på? Hvad
skal vi prioritere, når der er flere
opgaver, end vi kan nå?
Værktøjet viser nye veje i arbejdet
med at sikre et godt psykisk arbejds
miljø, hvor arbejdsmiljøarbejdet kobles
tæt til udførelsen af kerneopgaven, og
opgaveløsningen og samarbejdet om
dette kommer i fokus. Det kan både bi
drage til at styrke oplevelsen af mening
i arbejdet, indflydelse og social støtte
samt til passende krav i arbejdet.
Du finder værktøjet på arbejdsmil
joweb.dk
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Jul i den

Gamle Nissegård
Årets Julemærke hedder ’Jul i den Gamle Nissegård’ og er tegnet
af illustrator Michael Wettendorf, også kaldet Miwert. Han er også
manden bag Rasmus Klump og Hr. Skæg-bøgerne. Sammen med H.
K. H. Kronprinsessen præsenterede Miwert årets Julemærke ved et
arrangement på Københavns Rådhus d. 3.11.2017.
Årets Julemærke kan købes landet
over og hos Julemærkefonden på
julemaerket.dk. Er du mere til
digitale nisser via sms, kan du
hente Julemærket som app til både
Iphone og Android. Du kan også
få Julemærket til dine mails på
e-julemærket.dk.

Fakta om Julemærket:
Du kan købe Julemærket hos
Kvickly, SuperBrugsen, Dag
li’Brugsen, LokalBrugsen, Meny,
Spar, Min Købmand, Løvbjerg,
Bilka, Føtex, Bog & Ide, Arnold
Busck, Boghandleren, OK Plus,
Kop & Kande, nemli.com, post
huse, PostNords netbutik.
Digitale Julemærker:
Download Julemærket i App
Store og Google Play og send
SMS’er med Julemærker på. På
e-julemaerket.dk kan du købe
Julemærket til dine mails.
Postmester Einar Holbøl
fik ideen til Julemærket i 1903
Det første Julemærke kom i
1904, og i år er det Julemærke nr.
114 i en uaf brudt række

Kunstner og Kronprinsessen: Illustrator Michael
Wettendorf og H. K. H. Kronprinsessen foran årets
Julemærke.

