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Telefonisk henvendelse:
Mandag-torsdag 8-17
Fredag 8-16
Telefon: 33302955

Årets julemærke hylder fællesskabet  .  .  . 16

Personlig henvendelse

Jubilæer 1. kvartal 2021

Svend Aukens Plads 11
2300 København S
Mandag 9-15
Tirsdag 9-17
Onsdag 9-15
Torsdag 9-15
Fredag 9-13

Adresseændringer og kontingent:
MS.hovedstaden.service@hk.dk
33302931

Feriehusene:
Tlf. 3330 4221
Mandag kl. 9.00 – 12.00 og 13.00 - 15.00
Tirsdag og onsdag kl. 9.00 - 12.00
og 13.00 - 14.00
Torsdag kl. 9.00 - 12.00
Fredag er kontoret lukket
e-mail: 54ferie@hk.dk
www.hk.dk/post
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Den nye postlov planlægges fremlagt i december måned, så
det bliver spændende om der er en ekstra julegave til os ansatte
i Post Danmark.
Som medarbejdere får vi ikke mulighed for at stemme om
vilkårene for befordringspligten. Det gør Folketinget. Derfor
bruger jeg som klubformand en del tid på at påvirke politikerne for at forklare, nuancere og præcisere debatten. Som lokal
fagforening har vi ingen partipolitiske præferencer. Vi har kun
ambitionen om, at rammevilkårene for Post Danmark bliver
rimelige de kommende år. For ellers vil der være endnu færre
jobs. Og jobs er jo forudsætningen for, at overenskomstfornyelsen overhovedet kommer medlemmerne til gode.
Koncernen har besluttet en ny brandstrategi. Fint nok. Det
afgørende er blot, om kundeoplevelsen får lov til at bestemme
mere.
For dit job er kun sikkert, hvis kunden vælger PostNord.
Uanset om det sker ved udtjekning ved nethandel eller ud fra
en virksomheds distributionsbehov.
Som fagforening arbejder vi på, at medlemmernes kunnen
bringes i spil. F.eks. de teknikere som sikrer driften af Pakkebokse. De kan mere end det, hvis de får lov.
I Kundelinjen er vi ved at reetablere de fuldtidsstillinger,
som de forudgående år blev fjernet. For kunderne har stadig
behov for at tale med et menneske. Men det betyder også, at vi
må møde på arbejde, når kunderne forventer det.
Som medlemmernes fagforening er vores nytårsforsæt det
samme som de forudgående år: At sikre jobs med indhold og
gode vilkår.
Du og dine nærmeste ønskes en glædelig jul og et godt nytår.

Klubformand for HK Post &
Kommunikation, Eigil Johannesen

HK Post & Kommunikation
Klubformand Eigil Johannesen
e-mail: eigil.johannesen@postnord.com
telefon: 40352024
www.hk.dk/post
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Hjemmearbejde
- igen
Parallelt med, at stort set alle nu igen er hjemsendt, blev
PostNords hjemmearbejdspolitik indført 15. september i år.
Tidende spurgte i starten af november tillidsrepræsentanterne
om:
• kollegernes reaktion på muligheden for hjemmearbejde,
• hvordan de sikrer kontakten med især hjemmearbejdende kolleger?
• Og hvilke udfordringer hjemmearbejde giver.
Implementeringen af hjemmearbejdspoltikken i PostNord er
naturligt nok påvirket af tiden under
corona. Det bærer samtalen derfor
også præg af.

TR sørger jeg for at være på kontoret
på to dage, hvor jeg ved at kollegerne
er der. Det kan vi følge med i via kalendersystemet. På sigt forventer jeg
at være på kontoret tre dage om ugen.

Er der når kollegerne er der

Hjemmearbejde
tilgodeser alle

I mit team skal vi være der mindst
to dage om ugen, siger Tanja Olsen,
TR i Logistics og næstformand i HK
Post & Kommunikation. Så i Teamet
har vi besluttet, at alle er der om
onsdagen, så vi sikrer kontakten. Og
vi holder Teams-møder hver 14. dag.
I et andet team har de faste morgenmøder, og alle skal være på kontoret
hver den 1. fredag i måneden. Som

Om kollegernes reaktion på muligheden for øget hjemmearbejde siger
Tanja: ”Nogle er meget glade for det,
og så er der nogle, der ikke vil. Alle
kan heldigvis få det, som de vil have
det.” Den reaktion hos kollegerne
kan Lene Klemensen, TR-stedfortræder i Finance nikke genkendende
til. ”Jeg tror, at det ca. er 50/50, hvem
der vil - henholdsvis ikke vil - arbejde
hjemmefra. Aktuelt arbejder de fleste
hjemme. Nogle få er dog fysisk på
arbejde – bl.a. til håndtering af den
daglige post.”
Chalotte Dahl, TR i Kundelinjen,
fortæller at hos dem er det ikke et
krav at arbejde hjemmefra, men en
anbefaling. ”Der tages hensyn til den
enkelte og vi må gerne komme ind
på kontoret efter aftale, så vi kan tage
hensyn til myndighedernes krav for
afstand m.m.”
Alle kan få øget hjemmearbejde, men ikke
alle ønsker det, sigerTanja Olsen
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til rådighed.” ”Det sidste kan Lene
nikke genkendende til. ”I Finance
har vi derfor et skema for, hvornår vi
må komme ind. Jeg synes dog ikke,
at det er så smart at rykke kollegerne
tættere sammen her under corona!”

Lene Klemensen mener, at det er fifty/fifty,
hvem der gerne vil arbejde hjemmefra.

”Der har ikke været så meget for
TR at se til, under corona, siger Lene
Egholm, TR i Finance. ”Men der er
jo fortsat møder i forskellige fora
med ledelsen. I Finance holder vi
Teamsmøde én gang om ugen. Men
bruger ellers både chat, Teams, mail
og telefon en del i vores indbyrdes
kontakt.”
”I Salg må vi også gerne møde
ind,” siger Dorte Ditlev, TR i Salg ”Og
det er fint med den fleksibilitet. Vi
har dog et begrænset antal pladser

Risikerer afstand og
ensomhed
Den mindre kontakt mellem kollegerne betyder, at man klarer mere
selv, mener Chalotte.
Om de udfordringer, hjemmearbejdet giver, siger Tanja: ”Der
kan være nogle, man aldrig kommer til at se.” Det er øvrige enige
i. ”Det er svært at have føling med,
hvordan hinanden har det”, siger
Lene E., som derfor har været nogle
ekstra gange på H 88. ”Man bliver
også lidt ensom, når man arbejder
hjemme. Der er ingen daglig snik/
snak, ingen: Nå, hvad har I lavet i
weekenden? Jeg frygter, at det på

Der tages hensyn til den enkelte og vi må
gerne komme ind på kontoret efter aftale,
siger Chalotte Dahl.

I Salg må vi også gerne møde ind, og det
er fint med den fleksibilitet. Vi har dog et
begrænset antal pladser til rådighed, siger
Dorte Ditlev.

sigt betyder, at man får lidt afstand
til hinanden”.
Chalotte benytter lejligheden,
når hun alligevel taler fagligt med
kollegerne, til lige at spørge, om de
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Hjemmearbejde
- igen

Uddrag af
hjemmearbejdspolitikken:
Arbejdstiden
Arbejdstiden kan tilrettelægges frit
mellem 6-18 dog med hensyntagen
til møder, samtaler og behovet for
dialog med kolleger m.v. samt tidsmæssige bindinger for opgaveløs-

ningen. Arbejdstid registreres som
hidtil og efter gældende retningslinjer. Aftale om flekstid m.v. gælder
uændret, dog uden bindinger på fixtiden, når der arbejdes hjemmefra.

Uddrag af Rammeaftale om flekstid:
5. Fastlæggelse af over-/
underskud i forhold til normen

Der har ikke været så meget for TR at se til
under corona. ”Men der er jo fortsat møder i
forskellige fora med ledelsen, fortæller Lene
Egholm.

Vi holder Teams-møder to gange om ugen, og
jeg har kolleger, der er meget lykkelige for, at
kunne arbejde hjemme, siger Helle Lundberg
Holm.

har det godt. Og har også ringet til
et par sygemeldte kolleger. ”Men der
er nogle, jeg slet ikke har talt med”,
siger Chalotte.
Helle Lundberg Holm, TR i Salg i
Aarhus: ” Hos os må vi p.t. ikke møde
ind. I stedet holder vi Teams-møder
to gange om ugen. Jeg har kolleger,
der er meget lykkelige for, at kunne
arbejde hjemme. Det er meget personbestemt. ”Du er den, der er værst til
det” (hjemmearbejde.red.), siger min
chef. Jeg er et meget socialt menneske. Hjemme er det kun katten, der
snakker. Til gengæld er hjemmearbejdet meget effektivt. Men vi skal
blive bedre til også at smalltalke med
kunderne på virtuelle møder.”

Corona-kuller
Dorte er en af dem, der har det godt
med hjemmearbejdet. ”Men man
kommer til at savne sparring fra
kolleger, og jeg har da også kolleger,
der har det træls med det. Vi holder
også Teams-møder to gange om ugen
hos os”, og med tvungne billeder, så
man kan se hinanden. Vi har også
haft et fysisk møde, hvor vi gik en tur.
Man kan godt mærke, at man får lidt
coronakuller: nu er det meget, hvis
du f.eks. har to fysiske møder på en
uge! Så kan jeg ikke mere…” Øvrige
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ler, men kender det med ”corona-kuller”.

Skal kunne se hinanden
Chalotte: ”Hos os har vi aftalt, at vi
skal have kameraet tændt, så vi kan
se, om folk har det godt. Du må gerne
have mikrofonen slukket, men kameraet skal være tændt. Så kan man
også bedre se, om folk griner af ens
jokes.” tilføjer hun.
”Den største fare er, at nogle skal
lære at give slip,” siger Chalotte. ”Når
der er fri, så er der fri. Så hovedet kan
få ro.”
Eigil understreger, at arbejdstid stadig er arbejdstid. Også ved
hjemmearbejde. Fleksaftalen gælder
uændret. Med de muligheder og
begrænsninger, det giver. Virksomhedens hjemmearbejdspolitik
mangler nogle præciseringer, siger
Eigil. Men hvis du f.eks. arbejder i
den tid, du normalt ville bruge på
transport til og fra arbejde, så er det
altså arbejdstid.
Tanja fortæller, at de i Logistics
er inviteret til ”julehyggestue” på
Teams. Tidende lader idéen hænge
der, til inspiration for andre.

Der skal fastsættes retningslinjer for, hvor
stort overskuddet hhv. underskuddet af
fleks-timer i forhold til normen må være.
Overskuddet må ikke have en størrelse,
som ikke gør det muligt at afvikle inden
for opgørelsesperiodens udgang. Hvis
overskuddet overstiger maksimum skal
der træffes individuel aftale om frist for
afvikling. Underskudstimer ud over de
fastsatte retningslinjer skal som udgangspunkt trækkes i medarbejderens løn efter
samme retningslinjer som tjenestefrihed
mod betaling, idet der kan træffes individuel aftale om en frist for nedbringelse af
underskuddet.
Nærmeste leder skal løbende følge op
på og vurdere udviklingen i den enkelte
medarbejders over-/underskud i forhold til
normen.
Kommentar: Det anbefales af de centrale parter, at der decentralt indgås lokale
flekstidsordninger hvor over-/underskuddet højst må være på 40 timer i opgørelsesperioden.

6. Afvikling af overskydende tid i
fikstiden
Der fastsættes retningslinjer for afvikling
af overskydende tid i form af hele fridage,
eller i form af reduceret fikstid den enkelte
arbejdsdag.

7. Opgørelsesperioden
Opgørelsesperioden for medarbejdere med
højeste arbejdstid fastsættes til 1 kalendermåned.
Flekstidsordninger baseres på overførsel af over-/underskud til den følgende
kalendermåned (akkumulering).
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Forsikring

Turn around for PostNord
– kursus for opsagte medlemmer
HK Hovedstaden har planlagt nye tredageskurser for opsagte medlemmer fra PostNord.
I løbet af 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.
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.
Datoerne er med forbehold for, hvad der i
kølvandet på corona er muligt, men indtil videre
er disse datoer planlagt:
Den 26., 27. og 28. januar 2021
Alle dage fra kl. 9-15 i HK Hovedstaden.

50+ TURN
AROUND

Pga coronarestriktioner forventes kurset
gennemført på et hold med max 9 deltagere.
Så vent ikke for længe med din tilmelding.

Tilmelding på: vkc@hk.dk

DAG 1
26. JANU
AR 2021
KL. 9-15:

Skal du også have den
bedste ulykkesforsikring?

Identificé
r og målre
t dine
faglige ko
m
personlig petencer og
e styrker
EFTER K
URSET FÅ
R DU

Så er det TJM Forsikring, du skal vælge!

DAG 2
27. JANU
AR 2021
KL. 9-15:
Bliv klar ti
l
anno 2020 arbejdsgiverne

TILBUD O
M 2 SPAR
RINGER H
OS EN

PRAKTISK
Kurset fo
re
Svend Au går hos HK Hovedst
ke
aden på ad
Kurset er ns Plads 11, 2300
ressen:
K
gratis, og
der vil væ øbenhavn S
re forplejn
ing.

Forbrugerrådet Tænk har kåret TJM Forsikrings ulykkesforsikring som ”Bedst i test”
– både for pris og dækninger.

HK HOVE
D
Virksomhe STADEN
ds- og Kom
Tlf.: 33 30
petencec
29
enteret
E-mail: vk 40
c@hk.dk

Ulykkesforsikringen er en del af TJM-Forsikrings personforsikring, hvor du også kan
tilvælge tand-, sygdoms- og sundhedsforsikring.
På tjm-forsikring.dk/personforsikring kan du hurtigt og nemt tjekke din pris.
Du er også velkommen til at ringe til os på 70 33 28 28.
Sammenhold
betaler sig

DAG 3
28. JANU
AR 2021
KL. 9-15:
Sæt hand

ling bag

ERFAREN
VEJLEDE
R

HK Post & Kommunikations
Feriehuse 2021
Attraktive feriehuse og lejligheder til
medlemspriser Hovedtildelingen foregår via
BOOKHUS.

Ansøgning og
ansøgningsfrister
Ophold i HK Post & Kommunikations ferieboliger i ugerne 26-31 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 26-31, jo flere point
har du optjent og dermed større
chance for at få en bolig.

Regler for optjening af point.
I Bookhus blev alle ”født” med 5 point i
2016. Herefter 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 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
et ekstra point.
Booker du en feriebolig i ugerne
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26-31 efter at hovedtildelingen har
fundet sted, bruger du ikke point.

Sådan gør du:
Den 28. februar 2021 skal du senest
have registeret dine ønsker via
Bookhus.
Lodtrækningen foregår den 1.
marts 2021. Umiddelbart efter vil du
få en mail, om du har fået en bolig
eller har fået afslag.
Det er muligt at afgive ti ønsker
– både i gruppen ”Feriehusene” og
gruppen ”TJM Forsikring”.
Log på systemet
https://hkpost-feriehusene.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
fanebladet ”Min side”, mine ønsker i
Bookhus.
For at logge ind skal du bruge dit
medlemsnummer og dit postnummer.
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-feriehusene.bookhus.dk
For København (kun Nørre
Voldgade) samt for feriehusene: Giro,
Post A, Post B, Post C, Ærø 1, Ærø 2

og Bomhuset bruges i stedet dette
link: https://hkpost-tjmforsikring.
bookhus.dk/

Problemer
Hvis du oplever problemer med at
afgive dine ønsker, er du som altid
velkommen til at ringe til feriehusenes
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 lejemålet bindende. I tilfælde af af bestilling 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 medfører udelukkelse fra HK Post &
Kommunikation ferieboliger.

El
Elforbruget er indregnet i lejen på
nær i de huse, hvor der er SPA bad.
Her skal Elforbruget afregnes efterfølgende.
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 indeholder en obligatorisk linnedpakke
(til det antal sengepladser, der er i
lejligheden hhv. 6/8).
Nørre Vold – 750 kr. og Wildersgade – 950 kr.
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HK Post & Kommunikation
udlejningspriser 2021
Mellemsæson
Højsæson
Uge
Uge
16-22
23-35
36-42		
Perlen (SPA)
2.800
4.000
Ællingen
2.500
3.690
Sylve
2.450
3.690
Bomhuset
2.450
3.690
Giro
2.450
4.000
Post A
2.450
4.000
Post B
2.450
4.000
Post C
2.450
4.000
Arken (SPA)
2.800
4.000
Bøgebo
2.800
4.000
Ærø 1
2.100
3.560
Ærø 2
2.100
3.560
Hans
2.500
3.690
HOC
2.500
3.690
Birgitte
2.500
3.690
Gorm (SPA)
2.800
4.000
Skawbo
2.950
4.300
Dræbel
2.500
4.000
MC
2.500
4.000
Rævebo (SPA)
2.800
4.000
Sønderjyden
2.800
4.000
Blåvand (SPA)
2.800
4.000
Søhuset

2.800

4.000

Resten af året						
Uge		
1-15							
43-52							
2010						
1620
1620						
1620
1520						
1520						
1520						
1520						
2010						
1620						
1320						
1320						
1620						
1620						
1520						
2010						
2130						
1620		
1620						
2010						
1620						
2010						
1620							

							
London

Uge 1-17: 3.900 incl. el og varme samt obligatorisk rengøring

London		Uge 18-52: 4.600 incl. el og varme samt obligatorisk rengøring
Paris		Uge 1-6: 2.800 incl. el og varme samt obl. reng og linnedpk.
Paris

Uge 7-17: 3.850 incl. el og varme samt obl. reng og linnedpk.

Paris

Uge 18-52 4.600 incl. el og varme samt obl. reng og linnedpk.

Berlin

Uge 1-6: 2.800 incl. el og varme samt obligatorisk rengøring

Berlin

Uge 7-52: 4.000 incl. el og varme samt obligatorisk rengøring

Prag

Uge 1-6 2.000 incl. el og varme samt obl. reng og linnedpk.

Prag

Uge 7-52 4.000 incl. el og varme samt obl. reng og linnedpk.

Nørre Vold

Uge 1-52: 3.500 incl. el og varme

Wildersgade

Uge 1-52: 4.300 incl. el og varme incl. parkering i kælderen				

Pris for el pr. kwt er 3,00

									

b) Arken, Blåvand, Gorm, Perlen, Rævebo, Skawbo, London, Paris, Berlin, Prag udlejes kun på ugebasis.
c) Hunde må ikke medtages i lejlighederne på Ærø, København, Wildersgade, London, Paris, Berlin, Prag
d) Huse med SPA bad: EL afregnes efter forbrug.
e) Nørre Vold: Pris for week-end, fra fredag kl. 14 til søndag kl. 22 - kr. 1.800
f) Wildersgade: Pris for week-end, fra fredag kl. 14 til søndag kl. 22 - kr. 2.100 incl. parkering i kælderen
g) Rengøring og linnedpk. (svarende til antal sengepladser): Nørre Vold kr. 750 / Wildersgade kr. 950 - skal bestilles

Paris, London, Berlin & Prag
Storbyferie 2021/2022
Du kan nu søge om ophold i HK Post
& Kommunikations/TJM Forsikring’s (afdeling 5) ferielejligheder i
Paris, London, Berlin og Prag fra uge
18/2021 til og med uge 16 i 2022.
Undtaget er uger som er lukket på
grund af 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).

Ansøgning og
ansøgningsfrister
Her gælder samme regler, frister og
fremgangsmåde som for feriehusene.
Du skal bruge dette link til BOOKHUS: https://hkpost-tjmforsikring.

bookhus.dk/
Sidste frist for at afgive ønsker er
den 28. februar 2021 ved midnat
Lodtrækningen foretages den 1.
marts 2021
Hvis du søger en af de udenlandske lejligheder, vil du blive bedt om
at skrive dit policenummer, når du
afgiver dit ønske. Arten af forsikring er uden betydning, blot den
er i TJM Forsikring. Du har nemlig
fortrinsret, hvis du har forsikring i
TJM Forsikring, fordi det er penge
fra TJM 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 feriehuse og –lejligheder i øvrigt.
Udlejning af eventuelle ledige
perioder efter hovedtildeling sker
efter ”først til mølle-princippet” og
via Bookhus.

Da bydelsmyndighederne i Berlin
har annulleret retten til udlejning af
privatboliger, må HK Post & Kommunikation (og andre feriefonde) for
nuværende principielt ikke udleje
vores lejlighed i Berlin.
Vores advokat i Berlin arbejder på
at få ændret denne beslutning. 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 nedennævnte
betingelser:
Ved annullering af lejemål i
Berlin på grund af salg af lejligheden,
skal HK Post & Kommunikation:
• underrette medlemmet skriftligt
og så hurtigt som muligt,
• refundere det fulde lejebeløb,
• ikke genhuse i anden feriebolig
i Berlin eller en af HK Post &
Kommunikations øvrige ferieboliger, og
• ikke yde anden form for erstatning.

OBS: Gældende for ALLE vores ferietilbud.
Pensionister

Force Majeure

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 26-31.

Ved annullering af lejemål på grund af pludseligt
opståede omstændigheder (force majeure) skal
HK Post & Kommunikation:
• underrette medlemmet så hurtigt som muligt,
• refundere det fulde lejebeløb,
• ikke genhuse i en af HK Post & Kommunikations øvrige ferieboliger eller i anden feriebolig,
og
• ikke yde anden form for erstatning.

ved booking.

Afbud pga corona?
Du behøver fortsat ikke at være nervøs for at leje
feriebolig. Må du aflyse på grund af corona, så
har klubben HK Post & Kommunikation besluttet, at de sædvanlige af budsregler er suspenderet.
Så du kommer ikke til at betale noget.
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Særligt vedr. Berlin:
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Rådighedsvagter
Lån & Spar Bank A/S, Højbro Plads 911, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Skal din bank
handle etisk
og ansvarligt?

Kun få HK’ere har rådighedsvagter,
det vil sige: en rådighedsvagt, hvor du
skal tage telefonen, hvis den ringer og
”møde på arbejde”, hvis problemet ikke
umiddelbart kan af hjælpes. Det kan
være i weekender eller på tidspunkter
udenfor normal arbejdstid.
For rådighedsvagter aftales typisk
et fast beløb for dét at være standby,
og overarbejdsbetaling hvis det tager
længere tid.
Rådighedsvagter har i mange år

været praksis for teknikerne vedrørende Pakkebokse og IT-drift i pakketerminalerne. I år blev det flere dage og
udvidet med Parcel Operation.
Som fagforening er vores udgangspunkt, at vi arbejder, når kunderne
har behov for det. Men hvornår bør
en rådighedsvagt ændres til planlagt
arbejde, så det ikke blot bliver systematisk overarbejde?
Udviklingen i 2020 og en stadigt
stigende pakkemængde giver klubfor-

mand Eigil Johannesen anledning til
at opfordre alle medlemmer, der har
haft rådighedsvagter til først i det nye
år at sende ham en mail med deres
erfaringer fra 2020 og anbefalinger til
2021.
”Vi kan næppe mødes fysisk foreløbig og i øvrigt arbejder medlemmerne
over hele landet” siger Eigil Johannesen. ”Vi vil i stedet tage initiativ til et
virtuelt møde, når vi har fået nogle
input fra de berørte”.

Afgjort. Men hvordan ved du, at det ikke bare
bliver ved snakken? Du kan vælge en bank,
der er dybt forankret i de fællesskaber, der
gør Danmark til et af de mindst korrupte lande
i verden. Vi investerer med stort fokus på
bæredygtige virksomheder, som har god
moral og etik i højsædet.
Lån & Spar er ejet af bl.a. HK Post & Kommu
nikation. Er du medlem, ejer du os. Derfor får
du højere rente, bedre vilkår og en ejerkreds,
der er valgt til at varetage dine interesser.
Giver det mening? Ring 3378 1954
– eller gå på lsb.dk/poko og book et møde.
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Kronprinsesse Mary,
der er protektor for
Julemærkefonden,
afslører årets
julemærke sammen
med kunstneren,
Tomas Björnsson.

samme en del af gruppen. Alle aktiviteter som fx sport, leg, madværksted og trivselsklub foregår sammen
med andre børn. Vi skaber en tryg
hverdag for børnene, som fremmer
deres fysiske og mentale sundhed, og
giver dem glæde og selvværd. Det er
alt sammen med til at give børnene
en ny start,” fortæller direktør i Julemærkefonden, Søren Ravn Jensen.

Årets Julemærke hylder

FÆLLESSKABET
Salget af Julemærket bidrager til at hjælpe børn, der bliver mobbet, er
ensomme eller på anden vis mistrives. Med et ophold på et Julemærkehjem
bliver de del af et fællesskab og får troen på dem selv igen.
Genforeningen som tema
Årets Julemærke har Genforeningen
som tema. Det markerer, at det i år er
100 år siden, at Sønderjylland kom
tilbage til Danmark. Illustrator Tomas Björnsson har tegnet Julemær-
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kearket som et danmarkskort, hvor
alle fem Julemærkehjem optræder
sammen med en lang række danske
seværdigheder.
Samtidig er mærket en kærlig
hilsen til Julemærkerne fra 1919 og
1920, hvor folkeafstemningen om
Genforeningen dannede grundlag
for motivet.
For Tomas Björnsson har det
været en både sjov og ærefuld opgave
at tegne årets Julemærke:
”Det er en udfordring, men også
en leg at få alt til at fungere sammen,
hvor den overordnede historie også
skal kunne splittes op i en masse
små selvstændige historier. Jeg har
arbejdet med to vinkler på Genforeningen. Først er der den historiske
genforening. hvor det sønderjyske

kaffebord var et element, jeg var meget bevidst om, skulle være med. Og
så er der den personlige genforening,
hvor nisserne rundt på kortet bliver
genforenet med hinanden,” siger han
og understreger, at det en stor ære at
få lov til at arbejde med så god en sag,
som Julemærket.

Jul i fællesskab
Fællesskabet er også nøgleordet
for Julemærkehjemmenes arbejde.
Mange af de børn, som får ophold
på et Julemærkehjem, kæmper med
ensomhed. De har få eller ingen
venner og trives ikke i skolen eller
derhjemme. Målet er, at ingen børn
skal stå uden for fællesskabet.
”Når børnene kommer på
Julemærkehjem bliver de med det

Giver børn en ny start
Der er desværre alt for mange
børn i Danmark, som mistrives.
Julemærkehjemmene tager hånd
om børn i alderen 7-14 år, som føler
sig forkerte, bliver mobbet eller står
uden for fællesskabet. Helt konkret
bor børnene på et Julemærkehjem
i en periode sammen med andre
børn, som også arbejder med deres
udfordringer. Tydelige rammer, nye
fællesskaber og den rigtige blanding
af sund mad og
motion, er med til at hjælpe
børnene til at finde deres styrker. De
opbygger deres selvværd ved at lære
nye måder at se sig selv og verden på.

Flere hundrede børn på
venteliste
Tidligere kunne salget af Julemærket
finansiere driften af alle Julemærkehjemmene. Sådan er det desværre
ikke længere. I takt med, at der
sendes færre og færre julekort, daler
indtægterne også.
Der er dog stadig flere hundrede
børn, som står på venteliste til at få et
ophold. Derfor er det en oplagt mulighed for at hjælpe dem ved at købe
Julemærket. Det kan købes online
på julemaerket.dk og i butikker fra
i dag. På e-julemaerket.dk kan man
købe Julemærket til mails.

Fakta om
Julemærkehjemmene
Julemærkehjemmene hjælper
børn, der kæmper med mistrivsel, mobning, ensomhed og lavt
selvværd.
Hvert år får 1.000 børn i alderen 7-14 år ophold på et Julemærkehjem.
Der er fem Julemærkehjem i
Danmark: I Hobro, Kollund, Skælskør, Ølsted og Roskilde.
36 % af børnene vurderede
før et ophold, at de har en god tro
på sig selv. 12 måneder efter endt
ophold er tallet hele 73 %. 69 % af
børnene oplevede at blive mobbet,
før de startede. 12 måneder efter

opholdet er det kun 14 %. Kilde:
Julemærkefondens resultatdokumentation
Julemærkehjemmene modtager kun 3 % i offentligt tilskud og
er derfor helt af hængige af støtte
fra private, virksomheder og fonde.
Det er også muligt at støtte med
donationer via julemaerket.dk
eller MobilePay 671041.
Læs mere om Julemærkehjemmene på julemaerket.dk

Julemærkemarchen: Vi går
sammen – men hver for sig!
Julemærkemarchen hylder også
fællesskabet, og finder traditionen
tro sted den første søndag i december. Man betaler for at være med og
derigennem indsamles donationen
til Julemærkehjemmene. Normalt
finder man Julemærkemarchens
68 startsteder rundt om i landet.
I år går Julemærkemarchen dog
virtuelt pga. corona-pandemien. Se
mere på julemaerkemarchen.dk
HK Post & Kommunikation
støtter årets julemærkemarch.
Klubformand Eigil Johannesen
siger: ”Det gør vi helt grundlæggende, fordi julemærkemarchen

både støtter og udbreder kendskabet til julemærkehjemmene. At
der så også er tale om en aktivitet,
som giver frisk luft og bevægelse,
og hylder fællesskabet, gør det bare
bedre”.
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Jubilæer 1. kvartal 2021
Medlemmer af HK Post & Kommunikation, der har jubilæum i 1. kvartal 2021.
Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller nøjagtigheder.
Tal i parentes er jubilæumsdatoen.

Januar
40 år
Merete Holst (1)
Lone Nikolaisen (15)

Februar
40 år

Bestil jubilæumsgaven online
Jubilæumsgaver bestilles på hjemmesiden:
hk.dk/post – under: ”medlemstilbud”.
Her kan du også se, hvilken gave du kan vælge.

Birgit Andersen (12)

Marts
40 år
Jannie Wolmer Lund (17)

25 år
Pia Slot Smedegaard (1)

Forsinket tillykke til:
Lise-Lotte Misser Jacobsen med 40
års-jubilæet den 15. september 2020
Torben Christensen med 40 årsjubilæet den 29. september 2020
Ulla Holmgaard med 40 års-jubilæet
den 1. oktober 2020

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 Danske Bank).

Få arbejdsmiljøet op på bordet!
Bordkalender om arbejdsmiljø
”Idéen til kalenderen opstod hos en arbejdsmiljørepræsentant (AMR) i PostNord i et forsøg på at synliggøre arbejdsmiljøorganisationen i administrationen, hvor arbejdsmiljørepræsentanter dækker mere end en enkelt arbejdsplads, og derfor ikke har jævnlig kontakt med
alle kolleger Idéen var, at kalenderen skulle være et brugbart værktøj, så AMR blev synlig i
hverdagen” siger klubformand Eigil Johannesen.
På bagsiden af hvert kalenderblad er der gode råd til et bedre arbejdsmiljø, – og de råd kan
bruges uanset om du arbejder hjemmefra eller møder op på en lokation.
”Idéen stammer fra tiden før corona, så det har ikke været muligt at udlevere til alle, da det
meste af administrationen stadig arbejder hjemmefra”, siger Eigil.
Bordkalenderen kan du få ved henvendelse til din AMR eller TR.
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Med Bilpleje passer du
godt på din bil
Vores samarbejdspartner TJM Forsikring lancerer Bilpleje til alle
vores medlemmer. Bilpleje indeholder hjulskifte, dækhotel, bilvask og
sæsontjek for kun 79 kr. pr. måned.
Kør mere sikkert
Hvornår har du sidst tjekket din
bil for olie, dæktryk og slidbaner?
Med Bilpleje kan du være sikker
på, at din bil er i orden. De to årlige
sæsontjek foretages af mekanikere på
et værksted nær dig og øger din bils
sikkerhed.
Hver måned får du tilsendt vaskekoder til bilvask. På den måde kan du
holde bilen ren og pæn, men samtidigt også bevare lakken og bekæmpe

rusten. Får du ikke brugt koden, kan
du nemt give den til en nabo eller en
ven.

Kom af med dine bildæk
Ud over sæsontjek og bilvask, kan
du også blive fri for regningen til
dækhotellet eller skabe bedre plads
derhjemme. Hjulopbevaring betyder,
at dine vinter- eller sommerdæk bliver på værkstedet, når du får skiftet
hjul.

Du kan nemt bestille hjulskifte
online og vælge det værksted, der
passer med din rute til og fra arbejde
eller som er tættest på dit hjem. Det
er helt op til dig, og du kan vælge forskellige værksteder fra gang til gang.
Læs mere om Bilpleje og bestil
det her:
https://tjm-forsikring.dk/bilpleje
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Nytårsaftensdag
er lig med en
fridag
For første gang bliver nytårsaftensdag i år
en overenskomstmæssig fridag. Det var et af
resultaterne af overenskomstfornyelsen ved
OK 20.
Medlemmer der skal på arbejde denne dag,
får en anden fridag.

Tidende ønsker
læserne et
Godt Nytår!

