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Post Danmark 3.0 
Det kom som et chok, da virksomheden i slutningen af september meldte 
ud, at der var endnu en sparerunde på vej. Vi kendte naturligvis godt den 
økonomiske situation og de ditto forventninger, men vi havde ikke forestil-
let os, at administrationen igen skulle holde for i stort omfang. 30 HK-an-
satte blev efterfølgende opsagt. Og der er mere på vej i 2023.

Vi gav – og giver - gerne håndslag på at bidrage til landechefens mål om 
”rettidig omhu” og ”alle (de) nødvendige forholdsregler”. 

Skal flere processer digitaliseres? OK med os, - vi er stadig ikke maskin-
stormere. Men vi foreslår, at der følges op på kvaliteten, så Post Danmarks 
administrative medarbejdere ikke lastes for dobbeltarbejde og for fejl hos 
underleverandører.

Og vi accepterer ikke påstanden om ”tung administration” som ”koster 
for meget”. 

Al administration, som er kommet til siden halveringen for et par år 
siden, skyldes ledelsesbeslutninger. Aktive tilvalg fra den lokale chef. 
Aktive tilvalg af dyrere medarbejdere og meget lidt strategisk kompeten-
ceudvikling af allerede ansatte. Og den ”ekstraregning” tager vi ikke bare! 
Der er stadig nogle uenigheder, som kan betyde at HK bistår medlemmer 
i en sag om usaglig afsked.

Fremadrettet skal der større fokus på lønsum end på årsværk, da det må 
være den fremadrettede (samlede) lønudgift som betyder mest!

Så til overskriften: Nej, jeg har ikke glemt et ”(Post-)Nord”.

For de enkelte selskaber i Danmark har egne overenskomster, - og 
dermed forskellige løn og ansættelsesforhold. Som lokal fagforening er vi i 
HK Post & Kommunikation kun forpligtet over for de ansatte i Post Dan-
mark A/S. For PostNord har valgt, at de ansatte i bl.a. PostNord Logistics 
A/S er omfattet af Industriens Funktionæroverenskomst, men ikke - som 
de ansatte i Post Danmark A/S - af lokalaftalerne mellem HK Post & Kom-
munikation og virksomheden.

Tillidsrepræsentanternes fælles prioriteringer til OK 23 for Industriens 
Funktionæroverenskomst er afleveret, når du læser dette. Kravene til lo-
kalaftalerne skal afleveres inden nytår. Og det er ikke bare virksomhedens 
økonomi, der er blevet mere anstrengt. Det gælder i høj grad også med-
lemmernes. Så lad mig sige det klart og tydeligt: vores krav og ambitioner i 
forhold til OK 23 er uændrede – uanset sparerunde(-r)! 

Med disse ord ønskes du og dine kære en glædelig jul & et godt Nytår.
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Det skal frem i lyset, hvordan Ama-
zon sikrer helt basale arbejdstager-
rettigheder for sine medarbejdere. 
Sådan lyder det fra Sampension, 
PenSam og PKA, som nu går i dialog 
med Amazon med henblik på at få 
selskabet til at redegøre for disse 
forhold.

Amazon vil have fagforening 
kendt ulovlig
Der har været adskillige sager, 
som tegner et billede af alvorlige 
udfordringer med arbejdstagerret-
tighederne i Amazon. F.eks. har 
medarbejderne i New York City som 
de første dannet en amerikansk fag-
forening for Amazon-medarbejdere, 
men Amazon forsøger nu at få kendt 
fagforeningen ulovlig.

Disse sager harmonerer dårligt 
med principperne i Amazons ”Hu-
man Rights Commitment” vedrø-
rende arbejdstagerrettigheder, hvor 
det bl.a. fremgår, at selskabet støtter 
internationale konventioner, når det 
gælder retten til at organisere sig i 
fagforeninger og forhandle kollektivt.

Derfor vil de tre danske pensions-
selskaber nu have Amazon til at udar-
bejde en rapport, der viser, hvordan 
selskabet helt konkret sikrer sine 
medarbejderes ret til at organisere 
sig i en fagforening og forhandle løn- 
og arbejdsvilkår kollektivt.

Investorer kan lægge pres 
på Amazon
”Vi lægger i sagens natur særlig stor 
vægt på arbejdstagerrettigheder i de 
selskaber, vi investerer i. Derfor er 
vi meget bekymrede over de mange 
sager, hvor Amazon anklages for 

ikke at leve op til sine forpligtelser 
ift. arbejdstagerrettigheder, og som 
også synes meget langt fra selskabets 
egne principper på området. På den 
baggrund vil vi nu have dem til at 
redegøre for, hvordan deres princip-
per udmøntes i praksis,” siger Jacob 
Ehlerth Jørgensen, bæredygtigheds-
chef (Head of ESG) i Sampension.

”Som arbejdsmarkedspensions-
selskab for FOA-faggrupperne er ar-
bejdstagerrettigheder et helt centralt 
fokusområde i PenSam. Derfor kan 
vi naturligvis ikke se igennem fingre 
med, at et stort multinationalt sel-
skab som Amazon på den måde prø-
ver at formene sine ansatte adgang til 
at organisere sig i fagforeninger. Det 
er et alvorligt brud på basale menne-
ske- og arbejdstagerrettigheder, som 
vi håber på at komme til livs gennem 
initiativet,” siger Mikael Bek, ESG-
chef i PenSam.

”Det er bekymrende, når et af 
verdens største selskaber med mere 
end halvanden million ansatte ikke 
respekterer helt basale arbejdstager-
rettigheder. Det kan vi som inve-

storer og repræsentanter for danske 
lønmodtagere ikke sidde overhørig. 
Amazon har historisk været lukkede 
om deres tilgang til arbejdstagerret-
tigheder, men nu fornemmer vi en 
åbning for, at vi med en samlet dansk 
stemme kan tale med dem om de her 
problemer. Derfor skal vi blive ved 
med gennem dialog og på kommen-
de generalforsamlinger at holde dem 
op på at forbedre rettighederne for 
deres ansatte,” siger Dewi Dylander, 
underdirektør og chef for ESG i PKA.

Der er bevægelse
De tre pensionsselskaber har på 
Amazons generalforsamling i maj i 
år stemt for et aktionærforslag om, at 
Amazon udarbejder en rapport, der 
beskriver, hvordan selskabet sikrer 
arbejdstagerrettigheder. Et forslag, 
der blev støttet af en betydelig andel 
af aktiekapitalen (38 pct.). Ifølge 
Sampension, PenSam og PKA vidner 
det om, at der er en bevægelse i gang, 
hvor stadig flere investorer lægger 
pres på Amazon, når det gælder 
arbejdstagerrettigheder. 

Sampension, PenSam og PKA vil nu have 
Amazon til at dokumentere, hvordan selskabet 
sikrer sine medarbejderes ret til at organisere 
sig og forhandle kollektivt . Det sker på 
baggrund af adskillige sager om brud på 
arbejdstagerrettigheder i Amazon .

Dit pensionsselskab investerer ansvarligt
Sampension-fællesskabet har mere end 306 mia. kroner under forvaltning, og arbejder mål-
rettet med at investere ansvarligt.
Investeringspolitikken har overordnet tre fokusområder: 
• Investeringernes sociale indvirkning
• God selskabsledelse i virksomhederne 
• Virksomhedernes miljø- og klimamæssige aftryk.
Sampension tror på, at dialog og samarbejde om forholdene, har større effekt end frasalg, når 
selskaber er på kant med Sampensions politik for ansvarlige investeringer.  I 2022 deltager 
Sampension i mere end 1.300 dialoger. 
På sampension.dk kan du læse mere om investeringspolitikker og ansvarlige investeringer.

Danske pensionsselskaber: 

Amazon skal sikre 
medarbejdernes rettigheder

Jacpb Ehlerth 
Jørgensen, , 
Head of ESG i 
Sampension.

4% i rente* på din lønkonto 
Ud over de økonomiske fordele er vi en 
bank som alle andre. Du kan bruge os til 
det hele – fra lønkonto til investering. Alt 
fra opsparing til realkredit og råd givning 
om boligkøb.

Vores rødder er i faglige fællesskaber
At tage ansvar for hinanden ligger i  
vores DNA. Lån & Spar tager klima,  
bæredygtighed og etik alvorligt. Godt  
hjulpet på vej af en engageret bestyrelse, 
som også ønsker at give medlemmer af  
HK Post & Kommunikation særligt favorable 
vilkår.

Lån & Spar er ejet af bl.a.  
HK Post & Kommunikation. 
Det betyder jo ikke, at du 
absolut skal vælge os.  
Bare at det er en god ide  
lige at tjekke de fordele,  
du får som medejer.

Hvad har  
HK Post &  
Kommunikation  
med dit valg af 
bank at gøre?

Lån &
 Spar Bank A

/S, H
øjbro Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

*Sådan får du 4% i rente på din lønkonto
Du er medlem af HK Post & Kommunikation og har 
afsluttet din uddannelse. Du samler hele din privat-
økonomi hos Lån & Spar (LSBprivat®Løn er en del af en 
samlet pakke af produkter og services, som din økonomi 
kreditvurderes ud fra).
De 4% i rente er på de første 50.000 kr. på lønkontoen. 
Fra 50.001-500.000 kr. er renten 0,5%. Derefter er 
renten 0,75% på resten. Rentesatserne er variable  
og gælder pr. 7. november 2022. Se alle vilkår på  
lsb.dk/medlemsvilkaar. Du behøver ikke flytte dine 
realkreditlån. Men evt. ændringer og nye realkreditlån 
skal gå gennem Lån & Spar og Totalkredit.

Giver det mening?  
Ring 3378 1954 – eller gå på lsb.dk/poko  
og book et møde

PÅ
  LØ

NKONTOEN

FRA 7. N OV. 2022

HK-poko_2022-4_4%_Valg-A_210x297.indd   1 15.11.2022   10.24
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Tidende spurgte Thomas om han 
ville fortælle om uddannelsen, (det 
ville han heldigvis gerne) – og hvad 
uddannelsen har betydet for hans 
karriere. 

Karriereskift
”I og med at jeg skiftede fra brevfor-
retningen til pakkeforretningen har 
det naturligt betydet, at jeg har fået 
nye opgaver i PostNord”, fortæller 
Thomas.

”Da jeg startede på uddannelsen, 
sad jeg i forretningsenheden Com-
munications Service (forretningsud-
vikling inden for PostNords brevpro-
dukter). Jeg havde brug for nye udfor-
dringer, og ville gerne rykke videre 
mod andre områder i PostNord, hvor 
mine kompetencer bedre kunne an-
vendes. Det var sådan set bevæggrun-
den til, at jeg tog uddannelsen; - så 
jeg kunne få nye værktøjer og skærpe 
mine kompetencer yderligere, så jeg 
kunne rykke videre i PostNord. Jeg 

var heldig, at der blev åbnet op for en 
stilling i Parcel (forretningsudvikling 
inden for PostNords pakkeproduk-
ter), hvor jeg i dag sidder som Proces 
Specialist i teamet. Jeg varetager en 
række opgaver, hvor de værktøjer og 
indsigter, som uddannelsen har givet 
mig, kommer i spil i dagligdagen.”

Uddannelsens indhold 
”Akademiuddannelsen i Internatio-
nal transport og logistik omfattede 2 
obligatoriske fag: Logistik samt Sup-
ply Chain Management” (som senere 
er blev slået sammen til ét fag. Red.), 
fortæller Thomas. ”Derudover skal 
der vælges tre valgfag, hvor af de to 
skal være indenfor studieretningen.  
Jeg valgte at tage tre valgfag inden for 
studieretningen: Strategisk indkøb, 
Transport jura samt Transport og ware-
house management. Derudover tog jeg 
et 4. fag uden for studieretningen, 
nemlig projektledelse.”

(Tidendes udsendte synes ellers, at 

det normalt går helt fint med det engel-
ske, men er alligevel nødt til at spørge:) 
Thomas HVAD går fagene Supply 
Chain Management henholdsvis 
Transport og warehouse management 
ud på?

”Supply Chain Management giver 
dig kompetencer til at arbejde med 
den eller de forsyningskæder, din 
virksomheds værdikæde opererer i. 
I den forbindelse lærer du at gen-
nemføre en værdikædeanalyse, så du 
kan identificere styrker og svagheder 
i hele end-to-end-processen. Næ-
sten uanset hvad du arbejder med i 
PostNord, så kan faget være relevant, 
da vi jo alle sammen er en del af- og 
bidrager til - en værdikæde.

I faget Transport og warehouse 
management bliver du introduceret 
til både national og international 
transport, og de fire transportformer 
bil, skib, fly og tog. Desuden lærer du 
om hubs, terminaler og lagre og om 
trafikstyring, transportdokumenter 
og generelt om transportjura. Faget 
er meget rettet mod det operationelle 
og selvom jeg arbejder med produk-
ter og forretningsudvikling af disse 
har det givet mig en større indsigt og 
forståelse for det arbejde som mine 
kollegaer i Parcel Operation udfører. 

Thomas tog en 
akademiuddannelse
og fik nyt job
Thomas Vinther er proces specialist i Parcels, og 
har taget hele Akademiuddannelsen i International 
transport og logistik på Erhvervsakademiet 
Copenhagen Business Academy .

(Så blev ”Tidendes udsendte” lidt kloge-
re… Tak for det Thomas).

Uddannelsen varer ca. 3 år – 
på deltid
Thomas startede i februar 2019 og 
færdiggjorde - med ét fag pr. seme-
ster - den fulde akademiuddannelse 
med et afgangsprojekt i juni måned 
2022.  ”Hvert fag blev afsluttet med 
en mundtlig eksamen, på nær Trans-
port og warehouse management, 
som var en skriftlig eksamen på 4 
timer. 

Uddannelsen foregik også under 
corona-pandemien, hvor undervis-
ningen blev flyttet fra fysisk til online 
undervisning, hvilket så også betød, 
at 3 eksamener var online.”

Her blev Tidende så nysgerrig efter 
at høre, hvordan det var at gå fra fysisk 
til online undervisning, og ikke mindst 
at gå til eksamen online?

”For mig betød det ikke det helt 
store, at undervisningen var online 
i en periode af undervisningen eller 
hele undervisningen, – det var lige-
som et vilkår. Jeg var også hjemsendt 
af PostNord til at arbejde hjemmefra 
– så det fungerede faktisk overra-
skende godt. Nogle gange var det lidt 
hårdt at gå direkte fra arbejdsskær-
men og så til undervisningsskærmen 
– men de dage jeg havde undervis-
ning online tjekkede jeg tidligt ud 
fra arbejdet og gik en tur og fik frisk 
luft inden undervisning. Eksamen 
online synes jeg også var fint nok – 
jeg oplevede mindre nervøsitet ved at 
sidde bag skærmen og oplevede ikke 
forskel i vurderingen af min præsen-

tation om eksamen var online eller 
fysisk. I begge tilfælde synes jeg selv, 
at jeg fik gode karakterer.”

Fin opbakning
Thomas fortæller, at han har fået fin 
opbakning fra arbejdspladsen under 
sin uddannelse. ”Arbejdspladsen 
og ikke mindst mine kollegaer har 
bakket op, og givet mig indspark, - 
særlig på de to obligatoriske fag, hvor 
jeg skulle skrive en større afsluttende 
opgave for faget.” 

Hvad med økonomien?
”Det har intet kostet mig økonomisk 
at tage uddannelsen”, siger Thomas. 
”I 2018 var jeg til et arrangement 
hos HK, hvor der blev fortalt om 
muligheden for betalt uddannelse via 
Omstillingsfonden. Jeg var indenfor 
målgruppen, som kunne anvende 
midler fra fonden (der kunne maksi-
malt ansøges om 10.000 kr. pr. år), 
så ved ansøgning om optagelse på 
fagene hos Copenhagen Business 
Academy søgte jeg om, at Omstil-
lingsfonden betalte uddannelsesge-
byret. Alle fag har jeg fået betalt via 
Omstillingsfonden. Alle mine bøger 
til uddannelsen er betalt gennem 
IKUF Kompetencefonden.

Undervisningen har jeg taget i 
min fritid. Det vil sige undervisning 
én dag om ugen fra 17:00-20:00 og 
så forberedelse og opgaveskrivning i 
weekenderne. 

Uddannelsen kan anbefales
Thomas vil til enhver tid anbefale 
uddannelsen. ”Det kræver bare at du 
prioriterer tid til at uddanne dig. Det 

valgte jeg at gøre, og jeg glad for, at 
jeg nu har akademiuddannelsen med 
på CV’et. ”

Thomas overvejer også selv at 
tage et fag mere på studieretningen i 
2023. ”Da der er kommet ny studie-
ordning, er faget Optimering af forret-
ningsprocesser blevet et obligatorisk 
fag her fra 2022, og det fag kunne jeg 
godt tænke mig at tage, - ikke mindst 
fordi jeg i mine daglige opgaver 
arbejder med procesoptimeringer af 
PostNords pakkeprodukter, og igen: 
kan tilføje uddannelsen på CV’et”, 
slutter Thomas.

Tidende ønsker Thomas tillykke med 
uddannelsen, og håber at andre også er 
blevet inspireret.

Thomas’ tidslinje i PostNord:
2001 – 2006 
Salgsassistent på forskellige 
posthuse i Københavnsområdet – 
3 år på posthuset i Hellerup

2006 – 2008  
Kundeservicemedarbejder i Ser-
vice Center Kunde, Taastrup

2008 – 2017  
Forskellige stillinger i Salget, Busi-
ness Supporter, Sælgersupporter, 
Proceskonsulent i Sales Operation

2017 – 2021 
Proceskonsulent i Mail Products 

2021 –...  
Proces Specialist i Parcel Products

FAKTA
Du behøver ikke på forhånd at binde dig til 3 år. Man-
ge deltagere på akademikeruddannelserne tager 
enkelte fag, og ikke en hel uddannelse. 
Vil du gerne kunne bygge videre på akademiuddan-
nelsen, f.eks. med en diplomuddannelse, så skal du 
dog som hovedregel have en hel akademiuddannel-
se.
Fagene kan du blande fra forskellige studieretnin-
ger, næsten som du vil. Ganske ligesom Thomas 
har taget faget Projektledelse fra studieretningen 
Ledelse.
Et akademifag afvikles typisk over 5-8 hverdage, det 
vil sige ca. een dag af seks timer hver 14. dag i 14-16 
uger, eller halvt så mange timer 10-16 aftener.

Tag uddannelse i arbejdstiden
Via Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) 
kan du tage 10 dages uddannelse om året i arbejds-
tiden. Også selvom uddannelsen måske afvikles 
udenfor din normale arbejdstid. Og har du ikke brugt 
dine 10 dage de to foregående år, så har du allerede 
20 dage tilgode. IKUF dækker hele kursusudgiften 
og betaler fuld løn, hvis uddannelsen tages som 
såkaldt ”Aftalt uddannelse” og 85 % af lønnen, hvis 
uddannelsen tages som ”Selvvalgt uddannelse”. Vil 
du videre mere om dine muligheder, så kontakt din 
tillidsrepræsentant eller uddannelseskonsulent 
Hanne Clausen i HK Service (01hsc@hk.dk eller 3330 
4205)



Uddrag af artikel af fra  
Indeklimaportalen 

Temperatur opleves meget individu-
elt. Men de fleste, der har stillesid-
dende arbejde, har en komforttem-
peratur omkring 22 grader. Så bliver 
det ukomfortabelt at skulle sidde i 19 
grader til vinter?

Ja, for nogle gør det, men med en 
varmere tøjstil, mere bevægelse og 
vedholdende ventilation og passen-
de luftfugtighed kan man sagtens 
opretholde et sundt indeklima – uden 
at blive syg eller mindre produktiv. 
Faktisk vil nogle opleve det som mere 
behageligt.

Det er det overordnede budskab 
fra fire forskere, som Indeklimapor-
talen har talt med. 

Du bliver lettere syg, hvis du 
fryser
Torben Sigsgaard, professor ved 
Aarhus Universitet, Institut for 
Folkesundhed - Miljø, Arbejde og 
Sundhed, understreger, at det ikke er 
temperaturen i rummet, der gør, om 
man bliver mere eller mindre syg. 
Det er kroppens reaktion på tempera-
turen, der gør det.

Hvis man fryser, bliver slimhin-

derne mindre modstandsdygtige, 
og så bliver man lettere syg. Derfor 
gælder det om at holde kernetempe-
raturen.

”Forskning viser for eksempel, at 
hvis du har kolde tæer, falder blodtil-
førslen til mandlerne, som så bliver 
dårligere til at beskytte dig mod 
smitte med virus og bakterier,” siger 
han og kommer med et godt råd:

”Du finder hurtigt ud af, om du 
trives ved 19 grader eller ej. Hvis du 
ikke gør, skal du tage mere tøj på. Især 
hvis du har for lidt tøj på benene og fød-
derne, kommer du let til at fryse hele 
kroppen. Tag skiundertøjet på, og hvis 
du sidder ved et skrivebord, så brug 
håndledsvarmere, så du ikke afgiver 
varmen til bordpladen.”

Ifølge WHO er der i øvrigt meget 
begrænset risiko for at få helbreds-
problemer, der er relateret til hjerte, 
blodkar og åndedræt, så længe tem-
peraturen er mindst 18 grader.

Øget risiko for træk ved 
lavere temperatur
Når temperaturen sænkes med 2-3 
grader, øges risikoen for træk, som 
øger risikoen for at fryse og bidrager 
til, at immunforsvaret fungerer dårli-
gere. Derfor er det vigtigt, at arbejds-
miljøorganisationen er opmærksom 
på eventuelle trækgener ved 19 
graders rumtemperatur.

”Utætte vinduer kan for eksempel 
give træk, og så kan man måske løse 
det ved at skifte til nyere vinduer eller 
trække arbejdspladserne væk fra vin-
duerne,” siger Torben Sigsgaard.

Hvis trækken stammer fra venti-
lationsanlægget, kan man eventuelt 
reducere luftgennemstrømningen 
eller programmere den, så den lufter 
effektivt ud i pauser, hvor der ikke 

er nogen i lokalet og kører på lavere 
blus, når der er nogen.

Det er også en god idé at holde øje 
med temperaturforskellen mellem 
fødder og hoved. Ifølge Peder Wol-
koff, der er Dr.med. et. Lic.scient. og 
forhenværende professor i indeklima 
ved Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø (NFA) må forskellen 
helst ikke være over 1,5 grader.

Produktivitet er også 
afhængig af oplevet komfort
Der er en sammenhæng mellem 
indeklima og produktivitet. Den opti-
male produktivitet ved stillesiddende 
arbejde opnås ved højt luftskifte og 
en temperatur på 21-22 grader.

Den bagvedliggende forskning ta-
ger dog ikke højde for, om folk kom-
penserer ved at klæde sig optimalt.

Pawel Wargocki er lektor ved 
DTU: Danmarks Tekniske Universi-
tet. Han har forsket meget i produkti-
vitet og indeklima.

Han påpeger, at der generelt ikke 
er så meget viden at trække på, når vi 
taler produktivitet ved arbejde i min-
dre end 20 grader, og at det derfor er 
svært at forudse konsekvenserne af 
19 grader.

”Vi har dog et studie, som viser, at 
hvis vi er termisk neutrale, er vores 
kognitive præstation lige så god ved 
23 grader som ved 18 grader,” siger 
han.

Termisk neutral vil sige, at man 
hverken sveder eller fryser, men 
har det tilpas med den temperatur, 
man er i. Det kan opnås over et bredt 
spænd af temperaturer med rette 
påklædning og bevægelse.

”Vi kan bedre tackle kulde end 
varme, og de fleste kan klare at være 
ude i 19 grader, hvis det ikke blæser, 
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19 grader – bliver du syg og 
mindre produktiv af det? Næppe!

Du bliver næppe syg og mindre produktiv af at arbejde i 19 grader, men du kan 
blive det af at fryse . Så find skiundertøjet og de varme sokker frem og bevæg 
dig lidt i løbet af dagen . Sørg for, at ingen sidder i træk, og at I får luftet nok 
ud, så der ikke opstår skimmelvækst i hjørnerne .

så hvorfor ikke også indenfor? Jeg 
tror ikke 19 grader skulle være et 
stort problem, hvis vi accepterer at 
tage en ekstra trøje på og kan holde 
en termisk neutralitet,” siger Pawel 
Wargocki.

Han er dog bekymret for fingrene.
”Der er en stærk sammenhæng 

mellem temperaturen i vores fingre 
og følelsen af termisk komfort. Stive 
fingre kan have negative konsekven-
ser for produktiviteten, og det kan 
være svært at ændre ved at tage en 
ekstra trøje på,” siger han.

Tiltag der kan give varmen
”Vi er nødt at finde en metode, hvor 
vi sikrer, at alle føler sig komforta-
ble,” siger Pawel Wargocki (…) Varmt 
tøj, bevægelse og varme drikke vil 
hjælpe godt,” understreger han.

Arbejdstilsynet foreslår, at 
arbejdspladsen indfører bevægel-
sespauser som en del af arbejdet, 
hvis medarbejderne fryser. Det øger 
samtidig den mentale og fysiske 
sundhed.

Du kan finde gode eksempler på 
øvelser, som giver varmen de helt 
rigtige steder på BFA’s hjemmeside 
kropogkontor.dk 

Husk at lufte ud, selvom det 
er vinter
(…) Når indeluften er knap så varm, 
som den plejer at være, vil den føles 
mere frisk. Den bliver dog stadig 
forurenet af vores udånding, mate-
rialers afgasning og eventuelle virus 
fra smittebærere, og det påvirker 
både vores helbred, velbefindende 
og produktivitet. Derfor er behovet 

for at ventilere eller lufte ud lige så 
stort som hidtil eller i nogle tilfælde 
højere.

Når det er koldt udenfor, kan det 
være grænseoverskridende at lukke 
den sparsomme varme luft ud, men 
det er altså nødvendigt, og i visse 
tilfælde mere aktuelt end før. Det 
understreger professor Lars Gunnar-
sen fra Aalborg Universitet, Institut 
for Byggeri, By og Miljø.

(…) Hyppig udluftning giver 
mere frisk luft, som gør det lettere at 
koncentrere sig, og sænker samtidig 
luftfugtigheden indenfor og dermed 
risikoen for skimmelsvamp. Særligt, 
hvis det er meget koldt udenfor.

Højere relativ luftfugtighed 
mindsker smitte med 
influenza
Peder Wolkoff er enig i, at der er 
behov for at ventilere luften, men han 
anbefaler, at man samtidig holder øje 
med den relative luftfugtighed, som 
ikke bør komme under 40 procent. 

Det vil nogle opleve som mere be-
hagelig end tør luft, der kan udtørre 
slimhinderne. Der er endda forsk-
ning, der viser, at en vis luftfugtig-
hed kan reducere smitte med influ-
enza mellem mennesker og mindske 
øjenproblemer og distraktion, som 
kan føre til forbedret produktivitet.

”Diskomfort vil alt andet lige 
påvirke oplevelsen af indeklimaet og 
kan dermed indvirke på arbejdspro-
duktiviteten. Dette forstærkes, hvis 
den relative fugtighed samtidig er 
lavere. En passende påklædning kan 
minimere problemet, men næppe 
fuldstændigt,” siger han.

Volumen og flow af forsendelser, 
som skal toldbehandles, er stabi-
liseret, og det har givet anledning 
til at revurdere setup’et for told-
processen. Efter review af ”VAT-0 
processen” (VAT = moms red.), er 
det besluttet, at konsolidere den 
samlede toldproces fysisk i INC, 
og dermed flytte toldkodning og 
berigelsesopgaverne fra Video-
kodningen i TAR til INC, så kom-
petence i relation til toldopgaver 
er samlet på én matrikel. 
Opgaverne overgår successivt 
team Import Told, INC hhv. 15. 
februar og 15. marts 2023.
Det oplyser Vibeke Kristensen,  
chef for INC.

Toldprocessen 
samles (igen) i 
Internationalt 
PostCenter (INC)
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Øremærket
9 uger

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 årets lod-
trækning, mister du alle dine point, 
og vil ikke kunne vinde i lodtræk-
ningen 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:
1. Du kan allerede nu lægge dine 

ønsker ind
2. Tirsdag den 28. februar 2023 til 

midnat skal du senest have registe-
ret dine ønsker via Bookhus. 

3. Lodtrækningen finder sted ons-
dag den 1. marts 2023 kl. 10.00. 
Umiddelbart efter vil du få en 
mail, om du har vundet en uge i 
en feriebolig eller har fået afslag.

4. Bemærk at man som noget nyt i 
forbindelse med lodtrækningen 
nu skal betale 1. rate indenfor 48 
timer efter ferieboligen er tildelt. 

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

6. Log på systemet https://hkpost-fe-
riehusene.bookhus.dk/   

7. Gå til Oversigt og klik på en dag 
i perioden ud for ferieboligen du 
gerne vil ønske

8. Klik på knappen ”Ønske” ude til 
højre ud for den valgte periode

9. Prioriter dine ønsker fra 1 til 10  
10. Klik på Bekræft ønske og dit øn-

ske er hermed registreret
11. 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 postnummer
Du kan se dit medlemsnummer på 
MitHK. Her står det 8-cifrede med-
lemsnummer, som du skal bruge for 
at logge ind. Du kan også se medlem-
snummeret på din Betalingsoversigt 
fra banken. Hvis du ikke kan finde 
det, kan du sende en mail til feriehu-
sene 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 
Husk at feriehusene på Bornholm og 
Ærø, ferielejligheden i Nørre Vold-
gade samt Bomhuset, MC og Dræbel 
findes via dette link:  
https://hkpost-tjmforsikring.book-
hus.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. 

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. 

HK Post & Kommunikations 
Feriehuse 2023

I de boliger hvor der må medbrin-
ges 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. Det 
koster p.t. 3kr. pr. kWh. 

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).

Der er ønske omkring obligatorisk 
slutrengøring i ferieboligerne. Dette vil 
muligvis blive indført i 2023. 

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 feriehus/-lejlighed på grund af pludseligt opståede 
omstændigheder (force majeure), skal HK Post & Kommunikation:
• Underrette medlemmet skriftligt og så hurtigt som muligt 
• Refundere det fulde lejebeløb
• Ikke genhuse i HK Post & Kommunikations øvrige ferieboliger
• Ikke yde anden form for erstatning
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Attraktive feriehuse og lejligheder til medlemspriser 



Se tjm-forsikring.dk/indboforsikring

Indboforsikring til dig
 Vælg den pakkeløsning, der passer dig

 Få boligalarm og cykelfordel med

 Du kan vælge 0 kr. i selvrisiko på alle skader

Se, om  
du også  

kan spare  
penge!

FEB. 2022

Forsikring Paris, London, Berlin & Prag

Storbyferie 2023/2024
Du kan nu søge om ophold i HK Post 
& Kommunikations/TJM Forsik-
ring’s (Afdeling 5) ferielejligheder i 
Paris, London, Berlin og Prag fra uge 
17/2023 til og med uge 16 i 2024.

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 lejebe-
viset).
Berlin: linnedpakke kan bestilles. 
London: pt. 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 tirs-
dag den 28. februar 2023 ved midnat.

Lodtrækningen foretages onsdag den 
1. marts 2023 kl. 10.00.

Hvis du søger en af ferieboligerne 
under HK Post & Kommunikation 
– TJM Forsikring, 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: htt-
ps://www.tjm-forsikring.dk/ 

Når ansøgninger fra medlemmer 
med forsikring er behandlet, vil 
ledige perioder også kunne lejes af 
medlemmer uden forsikring jf. gæl-
dende regler for medlemmer uden 
forsikringer.

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 Ber-
lin, 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 erstat-
ning. 

PARIS

LONDON

BERLIN

PRAG

OBS! Se boks på 
side 11 vedrørende 

pensionister og 
force majeure



Forsinket tillykke til Kai 
Nielsen
Danske Bank, med 40 års-jubilæet 
den 1. august 2022

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

14

Jubilæer 1. kvartal 2023

Januar

40 år 
Anita Haubro (10)

Marts

40 år  
Randi Stoltze Nielsen (1)
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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 2023 . 
Tidende påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller unøjagtigheder . 
Tal i parentes er jubilæumsdatoen .

”Postmester Starck og hustrus legat” bestyres af HK Post & Kommunikation. 
Legatet kan søges af  erhvervsaktive medlemmer af HK Post & Kommunikation 
beskæftiget med postalt arbejde.

Fondens formål er at yde Økonomisk støtte, hvis der uforskyldt er behov 
herfor. Mere konkret har Fonden mulighed for bl.a. at yde støtte ved – som det 
hedder: ”uforudsete og vanskeligt overkommelige udgifter/tab”.

Legatet kan også søges til andre ”uforudsete og vanskeligt overkommelige 
udgifter” end de kraftigt stigende el- og/eller gasudgifter, f.eks. til medicin eller 
andet. 

Du sender en ansøgning med original dokumentation for afholdte udgifter. 
Du finder ansøgningsblanket og kan læse mere om legatet og om hvordan du 

søger på hk.dk/post via dette link:
https://bit.ly/3N4IFTM

FORBRUGSLÅN  
MED LAV RENTE 

– uden gebyrer og 
omkostninger

LÅN TIL DINE ØNSKER
Siden 1907 har Tjenestemændenes Låneforening formidlet forbrugslån på 
billigst mulige vilkår.
 
Gennem årene har vi tildelt lån til mange forskellige typer af ønsker og behov til de tilsluttede 
organisationers medlemmer.
 
Måske kan vi også hjælpe dig.
 
Hvis du er låneberettiget, kan du optage lån op til 50% af din faste årsløn. Lånet er uden 
omkostninger og gebyrer, og renten er blandt markedets laveste på forbrugslån.
 
Få mere information og beregn dit lån på tjlaan.dk.

1221440 Forbrugslån annonce A4.indd   1 27.10.2022   12.36
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297 mm
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Er gas- eller elregningen ved at slå benene 
væk under din økonomi?
Så har du måske mulighed for at få en 
håndsrækning fra Starcks legat



Englene stammer helt tilbage fra Julemær-
ket i 1970, Hjertekransen fra 2003 og brev-
duerne med julekortene optrådte på mærket 
fra 2015. I midten står Fredensborg Slot klar 
til at fejre jul. 

Den grafiske stil er papirklip, som leder 
tankerne hen til de festlige juleklip, man 
laver i juletiden.

Årets Julemærkekunstner, Niels Ditlev 
(f.1957), er uddannet reklametegner og har 
lavet design for  blandt andet Carlsberg, 
DSB, Tivoli og Det Ny Teater. Han har 
tidligere modtaget Guldkornet, en pris der 
hylder kreativitet i reklamebranchen.

Om årets Julemærke siger han: ”Det er en 
stor ære for mig at få lov til at udvikle Jule-

mærket 2022. Jeg har nemlig selv været på 
ophold på Julemærkehjemmet Hobro i 1962. 
Denne kærlige oplevelse i en ellers vanskelig 
barndom har sat sit positive præg på min 
opvækst. Og nu har jeg fået en mulighed for 
at kunne give noget tilbage.”

Årets Julemærke er nr. 119 i rækken af 
Julemærker, som er udgivet siden starten i 
1904.

Julemærket kan købes på julemærket.dk 
og i de fleste dagligvarebutikker, boghandle-
re og hos Kop & Kande. Prisen for et ark er 85 
kr. Derudover kan man købe hæfter, julekort 
og gavemærker med motivet.

Som altid går overskuddet fra salget til at 
støtte børn på de fem Julemærkehjem. Her 
får børn, der mistrives, bliver mobbet eller er 
ensomme, hjælp. Under et ophold bliver de 
del af et fællesskab med støtte og omsorg fra 
både børn og pædagoger, der hjælper dem 
til at styrke deres selvværd og lærer dem nye 
måder at se sig selv og verden på. 

Julemærkehjemmene
Julemærkehjemmene hjælper børn, der 
kæmper med mistrivsel, mobning, ensom-
hed og lavt selvværd. 

Hvert år får op mod 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.

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

Årets Julemærke 
En julehilsen med hjertet
Julemærket 2022 markerer både H .M . Dronningens  
50-års Regeringsjubilæum og Fredensborg Slots 300-års 
jubilæum . Motivet er derfor inspireret af elementer fra de tre 
julemærker, som Dronningen gennem tiden har tegnet . 


