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Ro om posten” var hovedbudskabet på forsiden af 
sidste nummer af Tidende. Men næsten samtidig 
med, at du modtog medlemsbladet, meddelte EU – 
kommissionen, at en kapitaltilførsel på samlet knap 
490 millioner kroner ikke levede op til EU’s regler for 
statsstøtte.

Ejerne – altså den svenske og danske stat – har endnu 
ikke besluttet, om de vil have pengene retur eller 
eventuelt anke EU’s afgørelse.  Det er dog koncernens 
vurdering, at tilbagebetalingen ikke er kritisk. 

Men de millioner så vi hellere investeret i bedre 
kundeservice og nye forretninger; - og dermed flere 
arbejdspladser med ordnede forhold. 

For som det beskrives om koncernens Digital Innovation 
Day:

”Vanskeligheden med at realisere idéerne er, at finde 
ressourcer til dem, når den digitale innovationsdag er slut”.

Desuden kan de lokale lønforhandlinger begynde 
3. januar 2022 - med virkning fra 1. maj. Dét bliver 
forårets store opgave for tillidsrepræsentanterne. Og 
den bliver selvsagt ikke lettere, hvis koncernen skal 
tilbagebetale næsten en halv milliard kroner.

De overenskomstmæssige forbedringer fra marts 
måned 2022 er heldigvis allerede aftalt, så de kommer 
under alle omstændigheder. 

Men uanset EU, konkurrenterne og ejerne, så er din 
hverdag - heldigvis – nok mere optaget af udsigten til 
endnu en periode med rekordmange pakker frem mod 
jul. 

Uanset hvor travlt du og kollegerne får, håber jeg, at 
du og din familie også kan nyde juledagene, heriblandt 
de to overenskomstaftalte fridage.

Du og dine kære ønskes en glædelig jul og et godt nytår.
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Den kinesiske platform Banggood 
blev den første hjemmeside, som 
blev blokeret i Danmark, fordi deres 
produkter gentagne gange har været 
farlige eller direkte ulovlige.

Det var en af de muligheder Folke-
tinget vedtog i en ny produktlov. Men 
Sikkerhedsstyrelsen ignorerede en 
åbenlys mulighed: stop for fortold-
ning og distribution.

”HK Post & Kommunikation 
gjorde opmærksom på muligheden” 
siger klubformand Eigil Johannesen. 
”Når der blev truffet beslutning om at 
blokere for adgangen til hjemmesider 
og platforme, kunne et samtidigt 
straks-påbud om import- og distri-

butionsstop have øget forbruger-
beskyttelsen”, mener Eigil. ”Som 
forbrugere er vi så vant til at være 
beskyttet af EU’s forskellige regler 
om forbrugerbeskyttelse, at vi måske 
slet ikke tænker på, at der ikke gælder 
den samme beskyttelse for varer købt 
udenfor EU, f.eks. fra Kina”.

Og de farlige produkter som 
allerede er bestilt, kommer stadig 
ud til forbrugerne. Den nuværende 
lovgivning forsøger kun at forhindre 
nye køb. Også bl.a. Dansk Erhverv 
kritiserer, at blokeringen ikke er 
særlig effektiv og derfor konkurren-
ceforvridende.”

Stop for farlige 
produkter fra Kina

Kursus i Digital 
Service og innovation

Pas godt på dine børn. TJM Forsik-
ring tilbyder lige nu alle medlemmer 
af HK Post & Kommunikation en af 
markedets bedste og billigste børne-
forsikringer til halv pris i et helt år.

En talemåde lyder: ”Små børn, 
små problemer. Store børn, store pro-
blemer”. Sandheden er nok nærmere, 
at børn kan komme ud for ulykker 
gennem hele deres barn- og ungdom. 
Derfor dækker TJM Forsikrings Bør-
neforsikring hele døgnet rundt, både 
i institutionen og fritiden. Så har du, 
som forælder, et par bekymringer 
mindre.

Som medlem i HK Post & Kom-
munikation kan du lige nu spare 50% 
på TJM Forsikrings Børneforsikring 
i 12 måneder, hvis dit barn er mellem 
1-17 år. Kampagnen kører frem til d. 
31.12.2021.
Læs mere her: tjm-forsikring.dk/
borneforsikring-halv-pris-1-ar

Spar 50% på børneforsikring 
i et helt år

”Digital Service og innovation” 
indgår i den uddannelsespakke af 
akademimoduler, Post Danmark 
anbefaler alle administrative medar-
bejdere. Desværre er kurset ikke et 
af de moduler, som er forhåndsgod-
kendt af Industriens Kompetence-
UdviklingsFond (IKUF). I stedet kan 
du få dækket kursusudgifterne via 
Omstillingsfonden.

Omstillingsfonden dækker aka-
demimoduler op til 10.000 kr. pr. år. 
Kurset udbydes bl.a. af Københavns 
Professionshøjskole med start 31. 
januar 2022. Også andre professi-
onshøjskoler og erhvervsakademier 
udbyder kurset. Men formentlig først 
med start til sommer, da de endnu 
ikke har offentliggjort datoer.

Efter at have deltaget i ”Digital service 
og innovation” kan du:
• indgå i en arbejdsprocesanalyse

• indgå i en professionsrelevant 
innovationsproces

• arbejde med digitale løsninger og 
vurdere deres konsekvenser.
Omstillingsfonden blev ”født” 

ud af trepartsforhandlinger mellem 
regeringen og arbejdsmarkedets 
parter, og udløb egentlig med udgan-
gen af 2021. Planen var nye treparts-
forhandlinger i efteråret 2021, og 
fra HK’s side et stærkt ønske om at 
videreføre Omstillingsfonden. For-
handlingerne er dog blevet udskudt 
til 2022, og Omstillingsfonden er så 
forlænget til 2022.

Via Omstillingsfonden kan du 
tage akademimoduler, hvis du ikke 
har en videregående uddannelse i 
forvejen. Det gælder selvfølgelig også 
andre moduler end ”Digital Service 
og Innovation”. For de fleste andre 
modulers vedkommende kan det dog 
bedre betale sig at søge via IKUF, der 

udover kursusudgiften også dækker 
lønnen (helt eller delvist).

22. november 2021 | 17.00 - 21.00
Her kan du bygge din egen app, 
automatisere en proces eller lege med 
kunstig intelligens.

Denne workshop er for dig, der vil 
prøve at bygge med no code. No-co-
de gør det nemlig muligt for alle at 
programmere - uden at kunne kode. 
På en helt almindelig mandag aften 
i november bliver du udstyret med 
værktøjerne til at komme i gang med 
no code. 

Tag udgangspunkt i din egen idé 
eller bliv inspireret på dagen
Workshoppen starter med en fælles 
introduktion til, hvad no code er, og 
herefter er du klar til at kaste dig ud 
i det. Du er velkommen til at tage 
udgangspunkt i din egen idé, men vi 
laver også en fælles idégenering.

Vælg mellem tre temaer, der bygges 
inden for:

APPS OG GRÆNSEFLADER
Det har aldrig været nemmere 
at bygge en app og gennem dette 
hackathon får du hjælp til at realisere 
din idé. Næsten alt er muligt. Måske 
vil du bygge en oversigt, som er nem 
at bruge på farten? Lave en fed app til 
jeres næste konference? 

ALGORITMER OG KUNSTIG 
INTELLIGENS
Du kan til hackathon bygge din første 
algoritme, også selvom du dumpede 
i matematik eller aldrig har rørt ved 
Data Science tidligere. Vi bruger 
Googles gratis redskab Teachable 
Machine der kan træne en maskine 

til at genkende mønstre i billeder, 
lyd eller kropsholdninger. Måske vil 
du opfinde en maskine der minder 
kollegerne om de rigtige arbejdsstil-
linger? Eller minder kunderne om at 
indlevere juleposten?

 
AUTOMATISERING OG 
ROBOTISERING AF 
PROCESSER
Vi holder os væk fra de tunge 
RPA-redskaber og bruger de lidt 
nemmere varianter fra Zapier og In-
tegromat til at automatisere arbejds-
gange, så de løser sig selv. Det kunne 
fx være onboarding af nye medarbej-
dere eller opgaver i forhold til kunder, 
hvor der udføres en række opgaver, 
som altid er de samme.

Post- og 
Telegrafvæsenets 
Jubilæumsfond
Du kan stadig nå at søge Jubilæ-
umsfonden om et legat til at ud-
danne dig via studier eller rejser i 
ind- eller udland.  

Du skal bruge ansøgnings-
blanket D 10 (findes på PostNords 
Intranet.  Søg på ”D10 Ansøg-
ningsblanket” i det store søgefelt). 
På ansøgningen skriver du de 
udgifter, som du har haft – eller 
planlægger at have. Ansøgningen 
skal påtegnes af din chef (der blot 
behøver at skrive ”anbefales” på an-
søgningen – mere behøves ikke. red).

Ansøgningen om legatportion 
skal sendes inden 1. december til: 
HK Post & Kommunikation, 
Det danske Post- og Telegraf-
væsens Jubilæumsfond,
Svend Aukens Plads 11, 
2300 København S.

Kan du være i København den 22.11. (aften), så har du nu en enestående 
mulighed for at komme med til et

NO CODE HACKATHON
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Som medlem af HK Post & Kommunikation er du medejer af  
Lån & Spar og får særlige fordele. Danmarks højeste rente på  
din lønkonto er en af dem. Du får også en økonomisk helheds
rådgivning af din personlige bankrådgiver, der har sat sig  
ind i arbejds og lønvilkår for medlemmer af HK Post &  
Kommunikation. 

Det sidste er især vigtigt, når det gælder din bolig. Uanset  
om du skal købe, sælge eller leje, kan du regne med kvalificeret 
rådgivning fra en, der kender din økonomi. Køb af villa, lejlighed 
eller andelsbolig er nok den største økonomiske beslutning, du 
kommer til at træffe, så hvorfor ikke udnytte alle dine fordele?

Skal du  
handle bolig? 

Ring 3378 1954, 
book på lsb.dk/poko 

– eller skriv til:
 poko@lsb.dk

Boligøkonomi 
bliver nemmere, 
når du ejer 
din bank

Lån &
 Spar Bank A/S, H

øjbro Plads 911, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

HK-poko_211008_Bolig_210x297.indd   1 23.09.2021   14.11

”Det er sket med forbundenes accept 
for at øge svarprocenten på den lov-
pligtige APV”, siger klubformand Eigil 
Johannesen, som også er arbejdsmiljø-
repræsentant. 

Arbejdsmiljørepræsentanterne 
i administrationen dækker mange 
arbejdspladser/chefer, og APV opgøres 
på samme måde som medarbejdertil-
fredshed på team, hvis der er svar nok.

”I 2020 fik vi mulighed for at pege 
på de teams, som vi gerne så fik særlig 
opmærksomhed. For administratio-
nen har generelt en højere score end 
virksomhedens generelle ”bekym-
ringsniveau”, siger Eigil supplerende. 

”Det er derfor også meget tilfreds-
stillende, at nogle af de teams har 
forbedret sig meget til 2021. I 2021 var 
scoren for andre teams til gengæld fal-
det så meget, at vi pegede på behovet 
for særlig opmærksomhed der”.

”I andre dele af virksomheden vil 
arbejdsmiljørepræsentanten være 
direkte involveret i den konkrete hand-

lingsplan. Men i administrationen 
har vi indtil videre fundet en model 
som virker. Som gør en reel forskel for 
at gøre forholdene bedre” siger Eigil. 
”Modellen går ud på, at have arbejds-
miljørepræsentanter som har viden 
og erfaring til at løse opgaverne. I ad-
ministrationen har vi mange mindre 
teams, som derfor er samlet under én 
arbejdsmiljørepræsentant.”

Din arbejdsmiljørepræsentant 
er:
H88 
Merete Holst
Jan Berg
Eigil Johannesen
Nord-, Midt- og Vestjylland:  
Tina Larsen
Sydjylland og Fyn:  
Palle Jensen                                            
Køge: Alex Zintel Jensen 
Sjælland (eksl. Køge):  
Lisa Dürr Kristensen

FOCUS = ArbejdsPladsVurdering       

PostNord Danmark har modtaget en 
klar tilkendegivelse fra staten vedrø-
rende senioraftaler med aftrapning i 
tid for de tidligere tjenestemænd. Det 
er statens opfattelse, at Post Dan-
mark A/S ikke kan indgå aftaler om 
aftrapning i tid før det fyldte 60. år, 
når dette sker med fortsat optjening 
af tjenestemandspension.

På baggrund af tilbagemeldingen 
er der sket en korrigering af de tidli-
gere indgåede aftaler med konkrete 
medarbejdere og der har været et 
midlertidigt stop for indgåelse af nye 
aftaler, indtil der forelå en afklaring 
af den fremadrettede håndtering.

Der er nu enighed mellem Post 
Danmark, 3F og HK om en ny model, 
der også fremadrettet giver over-
enskomstansatte på særlige vilkår 
adgang til at søge om en midlertidig 

aftrapning i tid som øvrige overens-
komstansatte. Det kan ske på disse 
vilkår:
1. Nedgang i arbejdstiden sker mod 

en tilsvarende lønreduktion
2. Der optjenes tjenestemandspen-

sion på baggrund af den nedsatte 
arbejdstid

3. PostNord Danmark indbetaler 
15% i supplementspension af løn-
forskellen mellem den hidtidige 
pensionsgivende løn og den pen-
sionsgivende løn efter nedsættelse 
af arbejdstiden.
Aftale om midlertidig aftrapning 

i tid indgås for en fastlagt periode, 
men kan opsiges med 3 måneders 
varsel til udløb af en måned. Ved 
ophør genindtræder medarbejde-
ren i arbejdet med den oprindelige 
beskæftigelsesgrad.

Overenskomstansatte på særlige 
vilkår kan indenfor en periode på 
cirka 12 måneder efter ophør af en 
midlertidig aftrapning i tid, ikke 
indgå aftale med arbejdspladsen om 
(permanent) aftrapning i tid med 
optjening af fuld tjenestemandspen-
sion, der ellers normalt kan aftales 
fra det fyldte 60. år. 

Ændring i seniorordning for overenskomstansatte 
på særlige vilkår – midlertidig aftrapning i tid

PostNord har kombineret måling af 
medarbejdertilfredshed (FOCUS) med måling af 
arbejdsmiljø (APV).
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Juleaftensdag er en overens-
komstmæssig fridag på alle 
arbejdspladser dækket af 
Industriens Funktionærover-
enskomst. Derfor vil evt. arbejde 
den 24.12. være sjældent og altid 
blive afregnet som overarbejde 
– også for deltidsansatte - eller 
som rådighedsvagt. Du kan f.eks. 
ikke flexe ind den dag, selv om du 
havde lyst.

Nytårsaftensdag er en lokalt 
aftalt fridag i Post Danmark – 
aftalt i en lokalaftale mellem 
virksomheden og HK Post & 
Kommunikation.  Derfor vil evt. 
arbejde den 31.12. være sjældent, 
men i givet fald vil du få tildelt en 
anden fridag i samme måned. 
Du kan dog fortsat ikke flexe ind 
den dag, selv om du havde lyst. 
For forudsætningen for at arbej-
de er, at der skal være driftsmæs-
sige årsager.

”Hvis du skal arbejde den 
24. eller den 31. december i år, 
vil vi gerne høre om det” siger 
klubformand Eigil Johannesen. 
”Dagene er aftalt som fridage, 
og skal kun undtagelsesvis være 
arbejdsdage”.

”At aftale nytårsaftensdag 
og - fra 2022 også fredag efter 
Kristi Himmelfart, som fridage 
ved overenskomstfornyelsen 
i 2020, var svært. Så det er næppe 
realistisk, at Post Danmark igen vil 
bevæge sig længere end resten af det 
private arbejdsmarked, hvad fridage 
angår, når vi når frem til overens-
komstfornyelsen i 2023”, siger Eigil. 
”Det skal derfor være et stort ønske 
til selve Industriens Funktionærove-
renskomst, og de øvrige omfattet af 
denne overenskomst er allerede to 
fridage bagud”, siger Eigil. 

Decembers to fridage
I Post Danmark er juleaftensdag (24.12.) og 
nytårsaftensdag (31.12.) begge fridage med løn, for det 
har HK aftalt ved overenskomstforhandlinger, men der 
er lidt forskel på, hvordan dagene afregnes, i de sjældne 
tilfælde, hvor du alligevel skal på arbejde.

Oplægget fra FH og DA forholder sig 
udelukkende til fordelingen af orlo-
ven. I hvilket omfang forældrene har 
ret til løn i (dele af) barselsorloven 
reguleres af overenskomsterne. 

Efter at et flertal på Christians-
borg nu også er blevet enige, skal 
oplægget udmøntes i et lovforslag, 
der skal vedtages i Folketinget.

Total ligedeling
Den nye model for barsel lægger op 
til en total ligedeling af orloven efter 
fødsel, hvor far og mor hver kan af-
holde i alt 24 ugers orlov med ydelser, 
hvis forældrene ikke foretager sig 
noget.

Mor vil have mulighed for at 
overføre i alt 13 uger til far, og far vil 
have mulighed for at overføre 13 uger 
til mor. Vælger far at overføre sine 
13 overførbare uger til mor, kan hun 
afholde 41 ugers orlov inklusiv de 4 
ugers graviditetsorlov. Far kan holde 
11 uger efter fødslen.

Vælger mor at overføre alle sine 
13 overførbare uger til far, kan han 
holde 37 ugers orlov efter fødslen.

Begge forældre får dog øremærket 
11 uger, som enten skal afholdes eller 
bortfalder, da de ikke kan overføres. 
Ordningen er samtidig en implemen-
tering af EU’s orlovsdirektiv, som også 
indeholder andre orlovselementer.

Med den politiske enighed på 
Christiansborg tilgodeses også regn-
buefamilier og enlige forældre.

Baggrunden - 
orlovsdirektivet
Modellen er FH’s og DA’s anbefaling 
til regeringen om, hvordan man kan 
implementere orlovsdirektivet, der 

blev vedtaget i EU tilbage i 2019, 
og samtidig skabe mere ligestilling 
mellem kønnene og fleksibilitet. Di-
rektivet gav ret til 9 ugers øremærket 
barsel, som ikke kan overføres.

Direktivet skal være implemente-
ret senest den 2. august 2022.

Betydning for ansatte i Post 
Danmark
Hvad betyder det for ansatte i Post 
Danmark, hvis lovforslaget kom-
mer til at flugte anbefalingerne fra 
arbejdsmarkedets hovedorganisa-
tioner? Det spørgsmål har Tidende 
stillet Eigil Johannesen.

For den ikke-overførbare del af or-
loven har forslaget ingen betydning.

Efter den 14. uge efter fødslen/
modtagelsen har hver af forældrene ret 
til fravær i 32 uger (forældreorlov, som 
efter reglerne i barselloven kan forlæn-
ges til 40 eller 46 uger på deltid).  

Post Danmark yder fuld løn under 
forældreorlov i indtil 13 uger af de 32 
uger.

Fuld ligestilling til 
mor og far i forhold til barsel

Af disse 13 uger har hver af foræl-
drene ret til at holde 5 uger. 

Holdes orloven, der er reserveret 
den enkelte forælder, ikke, bortfalder 
betalingen. 

De resterende 3 ugers orlov ydes 
enten til den ene eller den anden 
forælder. 

Det er derfor efter de første 2 uger 
efter fødslen, at den øremærkede 
barsel til fædre kan få betydning. 
Hvilken betydning det præcis kom-
mer til at få - og fra hvornår - ved vi 
først, når lovforslaget er vedtaget, og 
konsekvenserne i forhold til overens-
komsten skal drøftes. 

Og ét er som sagt retten til fravær. 
Noget andet er retten til hel eller 
delvis løn under fraværet.”

Klubben vil naturligvis følge 
lovændringerne, og vurdere behovet 
for tilpasninger i vores aftaler med 
virksomheden”, slutter Eigil.

Frihed til omsorg og 
fleksibel arbejdstid
EU-Direktivet giver også medarbej-
dere ret til frihed i fem arbejdsdage 
om året til at tage sig af pårørende, 
som bor i samme husstand som 
medarbejderen, og som har behov for 
omsorg eller støtte grundet alvorlige 
helbredsmæssige årsager.

”I Post Danmark har vi allerede 
i dag delvist denne mulighed med 
barns 1. og 2. sygedag, via om-
sorgsdage til børneforældre, og via 
aftalen om frihed til pasning af syge 
nærtstående”, siger Eigil. ”Men her 
kan der muligvis også være behov for 
justeringer.”

Og så indeholder Direktivet 
desuden regler om, at medarbejdere 
med børn har ret til at anmode om 
tilpasning af arbejdsmønstre ved 
etablering af fleksible arbejdsordnin-
ger. Det kan blandt andet være ved 
distancearbejde, fleksibel arbejdstid 
eller nedsat arbejdstid. ”Umiddel-
bart vurderer jeg ikke, at denne del 
af direktivet medfører behov for 
ændringer i vores aftaler,” siger Eigil, 
”da vi allerede i dag har flekstid, 
mulighed for hjemmearbejde og 
nedsat arbejdstid i overenskomsten 
og lokalaftalerne.

Arbejdsmarkedets parter er 
blevet enige om en ny model for 
barsel, som betyder, at 11 ugers 
forældreorlov bliver øremærket 
til hver forælder. 
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Hovedtildelingen foregår via BOOK-
HUS. 

Ansøgning og 
ansøgningsfrister 
Ophold i HK Post & Kommunikati-
ons 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 
vundet en bolig i ugerne 26-31 ved 
lodtrækning, 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, skal du sende en 
mail til feriehusene på  
54ferie@hk.dk, som så tilskriver de 
ekstra point.

Får du tildelt en bolig i år, mister 
du alle dine 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 
26-31 efter at hovedtildelingen har 
fundet sted, bruger du ikke nogen af 
dine point. 

Sådan gør du:
Du kan allerede nu lægge dine 
ønsker ind

Mandag den 28. februar 2022 til 
midnat skal du senest have registeret 
dine ønsker via Bookhus. 

Lodtrækningen finder sted tirsdag 
den 1. marts 2022 kl. 10.00. Umid-
delbart efter vil du få en mail, om du 
har vundet en uge i en feriebolig eller 
har fået afslag.

Det er muligt at afgive op til 10 
ønsker – både i gruppen ”HK Post & 
Kommunikation-Feriehusene” og 
gruppen ”HK Post & Kommunikati-
on-TJM Forsikring”.

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

Prioriter dine ønsker fra 1 til 10  
Klik på Bekræft ønske og dit 

ønske er hermed registreret
Du kan se alle dine ønsker under 

fanebladet ”Min side”, ”Mine ønsker” 
i bookingsystemet.

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 

Husk at feriehusene på Born-
holm, Ærø, Bomhuset på Falster 
samt ferielejligheden i Nørre Vold-
gade findes via dette link: https://
hkpost-tjmforsikring.bookhus.dk/ 

Brug for hjælp
Hvis du oplever problemer med at 
afgive dine ønsker, er du som altid 
velkommen til at kontakte feriehuse-
nes kontor på telefon 3330 4221 eller 
sende en mail til: 54ferie@hk.dk.

Skiftedag og betingelser 
Det er søndag der er skiftedag i som-
merhusene. Lejlighederne i Køben-
havn er dog fredag. 

I lodtrækningsperioden udlejes 
kun 1 feriebolig til hvert medlem. Det 
medlem, der har fået tildelt ferieboli-
gen, skal være til stede. Den må ikke 
lejes/lånes ud til andre. 

Når bookingen er bekræftet, er 
lejemålet bindende. I tilfælde af 
afbestilling frigives bookingen, så 
ferieboligen igen kan bookes via 
Bookhus. Hvis ferieboligen ikke gen-
udlejes, skal der betales fuld leje. 

HK Post & Kommunikations 
Feriehuse og lejligheder 2022

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.  
I de boliger hvor der må medbringes 
husdyr påhviler det lejeren, at gøre 
grundigt rent efter husdyret både 
inde og ude. Det gælder uanset om 
der er bestilt slutrengøring eller ej. 

El 
Elforbruget er indregnet i lejen på 
nær i de huse, hvor der er SPA bad. 
Her skal Elforbruget efterfølgende 
afregnes i bookingsystemet.

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 – 750 kr. og Wildersga-
de – 950 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 26-31. 

Force Majeure
Ved annullering af ophold i ferie-
hus/-lejlighed på grund af pludseligt 
opståede omstændigheder (force 
majeure), skal HK Post & Kommuni-
kation:

Underrette medlemmet skriftligt 
og så hurtigt som muligt

Refundere det fulde lejebeløb
Ikke genhuse i HK Post & Kom-

munikations øvrige ferieboliger
Ikke yde anden form for erstat-

ning

Corona situationen
I perioden under Corona situationen 
har vi været fleksible med gratis om-
bookinger og fulde tilbagebetalinger. 
Nu er verden heldigvis ved at ligne 
sig selv igen, og derfor går vi tilbage 
til oprindelige vilkår pr. 1. januar 
2022. Dermed er et lejemål binden-
de når det er booket. Afmelder du 
ferieboligen hæfter du for lejemålet, 
med mindre det genudlejes.  

Attraktive feriehuse og lejligheder til 
medlemspriser. 

FERIE

2022

Nedenstående gælder også for vores lejligheder i 
udlandet. Se også side 13!



Forsikring

Sammenhold
betaler sig

79 kr./md.

Bilpleje  
– din bil fortjener det 
Hold din bil i topform med Bilpleje

Du får:
    En månedlig bilvask
    Hjulskift to gange om året
    Hjulopbevaring hele året
    Halvårligt sæsontjek

 – et tilbud til dig med bilforsikring i TJM Forsikring

Køb på tjm-forsikring.dk/bilpleje

1313

Undtaget er uger som er lukket på 
grund af tilsyn/håndværkere.

Skiftedag  
Skiftedag er lørdag med 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 (inkl. 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 lejebe-
viset).  

Ansøgning og 
ansøgningsfrister 
Her gælder samme regler, frister og 
fremgangsmåde som for feriehuse-
ne. 

Du skal bruge dette link til  
BOOKHUS: 
https://hkpost-tjmforsikring.
bookhus.dk/ 

Sidste frist for at afgive ønsker er 
mandag den 28. februar 2022 ved 
midnat

Lodtrækningen foretages tirsdag 
den 1. marts 2022 kl. 10.00

Hvis du søger en af de udenland-
ske ferielejligheder, vil du blive bedt 
om at skrive dit policenummer, når 
du afgiver dit ønske. Hvilken type 
forsikring du har, 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 ferie-
huse og –lejligheder i øvrigt. Har du 
ikke forsikring anfører du: ”1234” i 
feltet policenummer.

Udlejning af eventuelle ledige 
perioder efter hovedtildeling sker 
efter ”først til mølle-princippet” og 
via Bookhus. 

Særligt vedr. Berlin:
Da bydelsmyndighederne i Berlin 
har annulleret retten til udlejning af 
privatboliger, må HK Post & Kom-
munikation (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 lejlig-
heden 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 feriebo-
liger, og ikke yde anden form for 
erstatning. 

Paris, London, Berlin & Prag                                             
Storbyferie 2022/2023
Du kan nu søge om ophold i HK's Post & 
Kommunikations/TJM Forsikring’s (afdeling 5) 
ferielejligheder i Paris, London, Berlin og Prag fra 
uge 17/2022 til og med uge 16 i 2023.

FERIE

2022
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Jubilæer 1 . kvartal 2022

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).

Februar 
40 år 
Povl Henri Jeppesen (1)   
     

Marts 
25 år  
Ole Daugaard Pedersen (1)

Der er ikke oplysninger om nogle jubilarer 
i januar.     
  

15

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

Medlemmer af HK Post & Kommunikation, der har jubilæum i 1. kvartal 2022. 
Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller unøjagtigheder. 
Tal i parentes er jubilæumsdatoen.

For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets Hjælpe-
forening, er der et antal julelegater ledige som kan søges 
af foreningens medlemmer.

Ansøgningen skal indeholde navn, adresse, konto-
nummer, Cpr.nr. samt en begrundelse, da behovet for 
hjælp desværre bliver større år for år.

Vi skal have jeres Cpr.nr. da legaterne bliver indberet-
tet til SKAT.

Ansøgningen skal være foreningen i hænde senest 
den 30. november 2021.

Henvendelsen skal ske skriftligt til:
Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening
V.E. Gamborgsvej 13, st.mf., 
2000 Frederiksberg

Mail: kontor@hjaelpeforeningen.dk 
Man skal være medlem af Post- og Telegrafpersona-

lets Hjælpeforening for at kunne søge legat.
Har man ikke hørt fra os senest den 10. december 

2021, er ansøgningen ikke blevet imødekommet.

Ny jubilæumsgave
Nu har jubilarer også mulighed for at vælge denne lille Bloom-skål 
fra Georg Jensen. Samtidig udgår boblekopperne af sortimentet.

The Facebook Files består af tusind-
vis af dokumenter fra Facebooks in-
terne undersøgelser og debat mellem 
virksomhedens medarbejdere, som 
whistlebloweren Frances Haugen i 
september lækkede via Wall Street 
Journal. Efterfølgende stod hun frem 
i CBS-programmet 60 Minutes.

 Indtil hun i maj i år sagde sit job 
op, arbejdede Frances Haugen som 
product engineer (dataspecialist) 
hos Facebook, og sad i komiteen for 
samfundsmæssig integritet. 

Intervieweren på 60 minutes, 
Scott Pelley, indledte programmet 
med:

 “Facebooks egen forskning viser, 
at Facebook forstærker had, misin-
formation, politisk uro og skader 
teenagere, men selskabet skjuler, 
hvad det ved.”

 “Jeg har set en del sociale 
netværk, og Facebook er værre end 
noget, jeg har set før,” siger Haugen, 
der tidligere bl.a. har arbejdet for 
Google og Pinterest. 

Da Frances Haugen blev rekrut-
teret til Facebook, var det med en 
intention om at skabe et sundere 
socialt medie, og med et krav om, at 
hun ville arbejde med at imødegå 
bl.a. misinformation. Haugen ople-
vede imidlertid en interessekonflikt 
mellem, hvilken information der blev 
delt med offentligheden og internt 
hos Facebook. Haugen understre-
ger, at hendes ærinde er at hjælpe 
Facebook – ikke at skabe had mod 
platformen.

 Algoritme belønner vrede 
– så tjener Facebook flere 
penge
Facebook har beviser for, at hadtale, 
splittende politisk tale og misinfor-
mation på Facebook og de øvrige Fa-
cebook-apps påvirker samfund rundt 
om i verden, siger Frances Haugen.

“Facebooks egen forskning viser, 
at det er lettere at inspirere folk til 
vrede end til andre følelser. Vrede 
holder dem på platformen. Det 
betyder, at hvis de (Facebook.red) gør 

algoritmen mere sikker (tryggere), 
tilbringer folk mindre tid på platfor-
men og klikker på færre annoncer. 
Og så tjener Facebook færre penge,” 
siger Haugen.

“Vredt, hadefuldt indhold under-
graver samfundsmæssig tillid, vores 
tiltro til hinanden, vores evne til at 
ville tage hensyn. Facebook river i 
dag vores samfund fra hinanden og 
skaber etnisk vold rundt om i ver-
den,” siger Haugen i interviewet.

Roden til problemerne er en æn-
dring i Facebooks algoritme i 2018. 
Algoritmen bestemmer, hvad vi ser i 
vores Facebook-newsfeeds, og den er 
optimeret til at skabe engagement og 
reaktioner.

Scott Pelley: “Facebook forstærker 
grundlæggende det værste i menne-
skets natur?”

 “Facebook tjener flere penge, 
når du forbruger mere indhold. Folk 
kan lide en følelsesmæssig respons, 
og jo mere vrede de eksponeres for, 
jo mere vil de interagere,” svarer 
Haugen. 

Facebook påvirker politik 
over hele verden 
Facebook modtog i 2019 en bekym-
ret henvendelse fra en række større 
europæiske politiske partier:

 “(...) de føler stærkt, at ændringen 
i algoritmen tvinger dem til at vinkle 
negativt i deres kommunikation 
på Facebook (...) fører dem til mere 
ekstreme politiske positioner.”

 “Så de europæiske politikere siger 
til Facebook: måden I har ændret 
jeres algoritme på, tvinger os til at 
ændre måden vi leder vores lande 
på?” spørger Scott Pelley.

 Frances Haugen: “Ja, de (europæi-
ske politikere. red) siger, I tvinger os til 
at indtage positioner, vi ikke kan lide, 
som vi ved er dårlige for samfundet. 
Hvis ikke vi tager de positioner, så 
vinder vi ikke på de sociale mediers 
markedsplads.”

 

Skadelig for teenagepiger 
I 60 minutes kom Scott Pelley også 

ind på kritikken af 
Facebook-mediet 
”Instagram”. 13,5 
pct. af teenagepiger 
tilkendegiver bl.a., 
at deres brug af 
Instagram forstær-
ker selvmordstanker. 17 pct. at det 
forstærker spiseforstyrrelser.

 “Jo mere deprimerede teenage-
pigerne bliver, jo mere bruger de 
app’en. Facebooks forskning viser, 
at Instagram ikke bare er farlig for 
teenagere. Men decideret skadelig,” 
siger Frances Haugen.

  

Statslig indgriben (måske) 
på vej  
Efter interviewet med 60 Minu tes vid-
nede Frances Haugen ved en senats-
høring. Haugen argumenterede her 
for, at det er nødvendigt med statslig 
regulering:

 “Facebook kan ikke agere uaf-
hængigt. Facebook prioriterer profit 
over sikkerhed. Vores sikkerhed 
betaler profitten,” sagde hun.

Under høringen sammenlignede 
senator Richard Blumenthal bl.a. 
Facebooks adfærd med de store 
tobaksfirmaer, der vidste – og skjulte, 
at deres produkter var kræftfrem-
kaldende, men alligevel fortsatte 
med at profitere på dem. Blumenthal 
sigtede her for Facebooks vedkom-
mende til den vanedannende og 
skadelige virkning for børn og unge. 
Blumenthal fortalte også, at han og 
hans team havde oprettet en falsk 
Instagram-profil under foregivende 
af at være en teenager med spise-
forstyrrelse, og hvordan Instagram 
pushede indhold til denne profil, 
som forherligede spiseforstyrrelser! 

 Efter senatshøringen lovede beg-
ge Kongressens partier at gribe ind.

I følge danske Media Watch er 
Frances Haugen også inviteret af 
Europa-Parlamentet til at beskrive 
de interne forhold i techgiganten 
Facebook forud for EU’s kommende 
regulering af digitale ydelser.

Ansøgning om ledige julelegater

Amerikanske politikere lover 
indgreb mod Facebook

Kilder: kforum.dk og disse youtube-videoer: 60-minutes-interview: youtube.com/watch?v=_Lx5VmAdZSI
Senatshøringen: youtube.com/watch?v=GOnpVQnv5Cw    

 Frances Haugen



Årets Julemærke er tegnet af illustrator Peter Bay Alexandersen og 
har temaet ”Hjem til jul”. Motivet viser et skib, der ligger til kaj, hvor 
folk vender hjem til deres familier og venner med hænderne fulde 
af pakker og juletræer. 

Det er en hyldest til det særlige fællesskab, som opstår i juleti-
den, og det minder os om betydningen af, at vi husker at invitere 
hinanden hjem, noget vi desværre var mange, der gik glip af sidste 
år pga. corona-restriktionerne. 

Overskuddet hjælper børn, der mistrives
Som altid går overskuddet fra salget til de fem Julemærkehjem i 
Danmark. Hvert år får 1.000 børn i alderen 7-14 år et 10 ugers op-
hold. Julemærkehjemmene hjælper børn, der mistrives. Børn, der 
bliver mobbet, føler sig alene og ikke tror på, de er noget værd. 

Under et ophold bor børnene på Julemærkehjemmet. De bliver 
en del af et fællesskab med støtte og omsorg fra både børn og voks-
ne. Julemærkehjemmene hjælper dem til at styrke deres selvværd 
og lærer dem nye måder at se sig selv og verden på.

 Julemærket kan købes i de fleste dagligvarebutikker, boghandlere, 
hos Kop & Kande og på julemærket.dk.  Prisen for et ark er 75 kr. Der-
udover kan man købe hæfter, julekort og gavemærker med motivet.

Årets Julemærkekunstner
Julemærket 2021 er tegnet af illustrator Peter Bay Alexandersen (f. 
1955). Han er uddannet illustrator og grafiker. 

Han siger om at være udvalgt som årets Julemærkekunster:
”Jeg elskede julen som barn og ikke mindst den visuelle pragt, 

der fulgte med. Deriblandt Julemærkerne som jeg år efter år om-
hyggeligt samlede i et album. De var tegnet af dygtige illustratorer 
som fx Ib Spang Olsen og Bjørn Wiinblad. Derfor er det med stor 
glæde, at jeg har tegnet årets Julemærkeark, og jeg kan ikke komme 
i tanke om en sag, jeg hellere ville arbejde for end netop Julemærke-
hjemmene.

Om motivet siger han: 
”Sammen med Julemærkefonden blev vi enige om at bygge 

arkets fortælling op om det, vi alle havde gået og savnet i Corona-ti-
den, nemlig at gense alle vores kære. At tegne det historiske har 
altid talt særligt stærkt til mig. Derfor var det nærliggende at placere 
handlingen i en havneby fra et tidspunkt i 1800-tallet, og hvad er 
mere julet end netop de gamle dage.” 

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 Julemærke-

hjem.
• Der er fem Julemærkehjem i Danmark: I Hobro, Kollund, Skæl-

skør, Ølsted og Roskilde.
• 49 % af børnene har inden 

opholdet på Julemærke-
hjem oplevet mobning. 12 
måneder efter opholdet er 
andelen faldet til kun 15 %. 
Kilde: Julemærkefondens 
resultatdokumentation

• Julemærkehjemmene 
modtager kun 2,8 % i 
offentligt tilskud og er 
derfor helt afhængige af 
støtte fra private, virk-
somheder og fonde.

Årets Julemærke 2021 – Hjem til jul


