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BESTYRELSE:
Formand Svend Aage Suhr � � � � � � �  98 12 00 02
Næstformand Henrik Thomas Pedersen, 
tømrermester � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  23 82 55 18
Kasserer Allan Østergaard, 
skorstensfejermester � � � � � � � � � � � �  40 40 21 44
Hanne Danielsen, Frisørmester � � �  28 45 27 50
Gert Spender-Andersen, 
direktør  � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  40 51 38 00
Søren V� Nielsen, 
udviklingschef� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 98 38 39 12
Finn Lange,   
erhvervskonsulent � � � � � � � � � � � � � � � �  25 20 15 41
Formand for repræsentantskabet
Frede Skrubbeltrang � � � � � � � � � � � � � 40 84 96 65

SEKRETARIATETS 
tlf� 98 12 00 02 - 98 12 52 32
Formand Svend Aage Suhr træffes efter  
nærmere aftale med foreningens kontor� 

SEKRETARIATETS ÅBNINGSTIDER:
Tirsdag - torsdag fra kl� 09�00 til 12�00

MEDLEMSBLAD:
Ansvarshavende Svend Aage Suhr
Journalist Poul Krabbe

ANNONCEKONSULENTER FOR 2015:
Svend Aage Suhr � � � � � � � � � � � � � � � � �  98 12 00 02

Bladet sendes til medlemmer, Håndværks-
virksomheder, Håndværkerorganisationer, 
mesterforeninger, laugsmedlemmer,  
offentlige myndigheder m.v. i stor-Aalborg.

info@aalborg-hvf.dk
www.aalborg-hvf.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

»Håndværkerhuset«
Kattesundet 20 · 9000 Aalborg

 Telefon 98 12 00 02
CVR-nr. 14 44 74 74

Kursusafdelingen

MÅLRETTEDE KURSER
- FÅ NY VIDEN OG INSPIRATION 
Vil du lære mere om økonomi? Skal talegaverne støves af? Eller vil du udvikle dine 
lederevner? Hos Kursusafdelingen arbejder vi for én ting: at holde dine kvalifikationer 
i top. Ring og hør mere om, hvordan du kommer i gang. 

www.ahkurser.dk

IT
FOR BEGYNDERE OG SUPERBRUGERE

ØKONOMI OG REGNSKAB
FÅ STYR PÅ TAL OG ØKONOMI

SALG OG MARKEDSFØRING
FOKUS PÅ KUNDER OG MARKEDSFØRING

LEDELSE
SÅDAN UDVIKLER DU DIG SOM LEDER

ADMINISTRATION
FÅ KENDSKAB TIL DE NYESTE REDSKABER

SPROG
BLIV BEDRE TIL ENGELSK ELLER TYSK

IVÆRKSÆTTERUDDANNELSE
FÅ SUCCES MED DIN VIRKSOMHED

Kursussekretær
JANNE LUND BECH
Tlf. 2788 6014 -  jlb@ah.dk

Kursussekretær
CAMILLA BACH
Tlf. 9133 3302 -  cab@ah.dk
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Bestyrelsen.

Erhvervs- og medlemsorientering udkommer fire gange årligt: 
1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Meddelelser, 
artikler eller emneforslag til det  førstkommende blad skal 
være redaktionen i hænde  senest tre uger inden udgivelsen.

BLAD 
DEADLINE

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. ApS

Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66

Alt i malerarbejde

Malerfirmaet
Henning Sørensens eftf. ApS

Skalhuse 6B · 9240 Nibe
Tlf. 98 35 22 55 - 40 11 52 66

Alt i malerarbejde
Restaurant

ORKIDEEN
Ølgodvej 1, 9220 Aalborg Øst
Fax 98 15 77 25 · www.orkideen.dk

Tlf. 98 15 89 68

Selskabslokaler og Diner Transportable
Fra 20 til 2000 couverter ud af huset
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LEDER

Håndværker- 
uddannelserne
som en del af vidensamfundet

Sådan siger formand for Carlsberg-

fondet, professor. dr. Scient. Flem-

ming Besenbacher, i et interview i 

”Hånd&Værk”, medlemsblad for Haand-

værkerforeningen i Kjøbenhavn og fort-

sætter:

”Når vi bruger ord som ”vidensamfun-

det”, har vi en tendens til at tale den 

boglige viden op, mens den praktiske, 

faglige viden bliver talt ned….Et ændret 

dannelsesbegreb skal være med til at 

danne bro mellem akademikerens ver-

den og håndværkerens. Men først skal 

vi have sikret Danmarks konkurrence-

kraft i den globaliserede verden. Begge 

rejser begynder i folkeskolen.”

Det er så sandt, som det er sagt, og pro-

fessor Besenbacher er blot en af mange, 

som lige nu taler om den lurende ka-

tastrofe; den svigtende tilgang til er-

hvervsskoleuddannelserne og truslen 

om, at vi inden for en overskuelig frem-

tid kommer til at mangle et stort antal 

faglærte på arbejdsmarkedet. Alt efter 

temperament kan man græmmes over, 

at den truende udvikling alt for sent bli-

ver taget alvorlig, eller glæde sig over, 

at emnet nu er kommet op i øjenhøjde – 

også på det politiske plan.

I begyndelsen af oktober besluttede Mi-

nisteriet for Børn, Undervisning og Lige-

stilling at nedsætte en arbejdsgruppe, 

der skal udarbejde en handleplan for, 

hvordan undervisningen i de ældste 

klasser i folkeskolen bliver styrket, så 

flere elever starter en ungdomsuddan-

nelse. Ministeren, Ellen Trane Nørby, 

begrunder:

”Folkeskolens ældste klasser har en 

særlig opgave i forhold til at klæde ele-

verne fagligt og personligt på, så de 

kan tage kritisk stilling til, hvilken ung-

domsuddannelse de vil tage. Den op-

gave er ikke løst alene ved introkurser, 

praktik og brobygning. Der er behov for, 

at den samlede undervisning i udsko-

lingen bliver mere anvendelsesoriente-

ret og erhvervsrettet, så eleverne får en 

fornemmelse af og bliver udfordret på, 

hvilken retning de vil i”.

Man skulle tro, ministeren har talt 

med Thomas Overgaard, der siden 1. 

marts i år har været Danmarks første 

”erhvervsplaymaker”, ansat i Aalborg 

Kommune. Læs interviewet inde i bla-

det og få et indtryk af, hvordan han med 

kommunens 56 skoler er i gang med at 

styrke samarbejdet mellem folkesko-

len, erhvervslivet og ungdomsuddan-

nelserne, så skolens teoretiske læring 

bliver suppleret med oplevelser i ”virke-

ligheden”.

Thomas Overgaard vil bl.a. samarbejde 

med Aalborg Haandværkerforening og 

formidle besøg af vort korps af gæstelæ-

rere repræsenterende 17 brancher. Til-

buddet har eksisteret en del år efterhån-

den, men har stort set ikke været brugt 

af skolerne.

Manglen på praktikpladser har tidligere 

været brugt som forklaring på, at så få 

unge fra folkeskolens afgangsklasser 

vælger en håndværkeruddannelse. Den 

undskyldning er ikke længere gangbar 

i Aalborg-området. Fra Praktikcentret, 

Tech College Aalborg, lyder det, at det 

nu på en række uddannelser er lærlinge, 

der er mangel på. 

- fortsættes side 5 

”Håndværket er en uundværlig del af samfundet. De danske håndværker-
uddannelser er med til at binde hele samfundsmaskineriet sammen, og 
det vil være en katastrofe, hvis vi ikke formår at uddanne en tilstrækkelig 
mængde af dygtige håndværkere også fremover”.
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VVS-installatør Torben Hansen 
Østerbro 103, 9000 Aalborg

Frisørmester Pia Bartholdi 
Borgergade 5, 9000 Aalborg

Malermester Evald Sørensen 
Leandervej 12, 9000 Aalborg

Smedeoldermand Svend Erik Christensen,  
Bellisvej 5, 9240 Nibe

Slagtermester Jesper Albin, 
Hasseris Bymidte 25, 9000 Aalborg 

Jes Porsmose, 
Stenmarksvej 57, 9492 Blokhus

Konsulent Per Bang, 
Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø

Advokat Jens Rye-Andersen, 
Hæsumvej 108, 9530 Støvring

Afdelingsleder Mogens Kjeldsen 
Karl Johan Stræde 8, 9362 Gandrup

Frede Skrubbeltrang 
Thulevej 14, 4�th�, 9210 Aalborg SØ

Henrik Gertsen 
Vestergade 122, 9700 Brønderslev

Preben Johansen 
Blomsterskrænten 40, 9400 Nørresundby

Bent Melholt Andersen 
Kærvangs Allé 14 A, 9000 Aalborg

Svend-Ove Sørensen 
Pærevangen 12, 9000 Aalborg 

Evald Sørensen 
Kornblomstvej 14 B, 9000 Aalborg

Poul Krabbe 
Under Lien 5, 9000 Aalborg

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENINGS
REPRÆSENTANTANTSKAB

Billetkontor: 9935 5566 (åbent hverdage kl. 12 - 17) · 24Timers billetservice: akkc.dk

Spar 400,-
- ved bestilling af Stjernepakke 
(min. 4 forestillinger)

Store 
oplevelser 
til små penge

Torsdag 17. september
paraSitterne
Skuespil

Lørdag 26. september
GreaSe - the MuSical
Musical

Tirsdag 13. oktober
DiG OG MiG 
- puttinG it tOGether
Musical

Onsdag 14. oktober 
rainY DaYS & MOnDaYS
Teaterkoncert

Lørdag 17. oktober 
raSMuS BjerG SOlO 
- enDeliG alene!
Show

Mandag 9. november 
Sinatra & FrienDS
Show

Lørdag 28. november 
l’aMicO Fritz
Opera

Søndag 29. november
celtic YuletiDe
Show

Torsdag 3. december
FlaGerMuSen
Operette

Tirsdag 8. december
tOrnerOSe 
Ballet

Søndag 17. januar 
kOnGeliG revY 
leveranDør
Revy

Fredag 29. januar
the SiMOn 
& GarFunkel StOrY
Show

Tirsdag 2. februar
SYlFiDen + teMa 
OG variatiOner
Ballet

Torsdag 4. februar 
rent Mel i pOSen?
Farce

Søndag 7. februar
MiO, Min MiO
Musikalsk eventyr
/familieforestilling

Torsdag 25. februar
SnehviDe på iS
Isshow/familieforestilling

Onsdag 2. marts
the GreateSt lOve OF all
Show

Søndag 13. marts 
en nat i veneDiG
Operette

Onsdag 16. marts 
i lOve MuSicalS 2
Musicalkoncert

Torsdag 17. marts
vinterSOlhverv
Skuespil

Lørdag 19. marts
MaDaMa ButterFlY
Opera

Søndag 20. marts
all YOu neeD iS lOve
Show

Tirsdag 29. marts 
jean De France
Komedie

Mandag 25. april
BarBeren i Sevilla
Kammeropera

Bliv STjernekunde i AkkC og få en lang række fordele!

Se programmet på akkc.dk eller få det tilsendt. 
kontakt akkc@akkc.dk / tlf. 9935 5555

Vælg mellem 24 fantastiske STjerneFOreSTiLLinger:
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CARNET (varepas)

Ny service 
fra Aalborg Håndværkerforening
Læs mere på: www.aalborg-hvf.dk/index.php/nyheder/58-ata-carnet

Fra januar 2014 til september 2014 blev 

der på tømreruddannelsen indgået 109 

praktikpladsaftaler. I samme periode 

2015 steg tallet til 143.  Elektrikerfaget 

rykkede fra 73 til 108 og VVS fra 34 til 

53. 

  fortsat fra side 3... Samme tendens spores nu hos murerne 

og bygningsmalerne. For en række fag 

er der lige nu en reel uddannelsesga-

ranti, og skolepraktikken bliver i stadigt 

mindre grad en mellemstation på vejen 

til en virksomhedspraktikplads.

Det er positive signaler, som naturligvis 

skal ses i sammenhæng med det almin-

delige opsving. 

I Aalborg Haandværkerforening har vi 

stædigt fastholdt, at mestrene gerne vil 

tage lærlinge, men at det er ordrebogens 

indhold, som er afgørende for beslutnin-

gen. Kommuners og regioners sociale 

klausuler er ikke vejen frem.

Der vil gå år, inden resultatet af de ny-

indførte kvalifikationskrav til erhvervs-

uddannelserne kan vurderes. Kravet om 

02 i dansk og matematik har i forlængel-

se af erhvervsskolereformen det over-

ordnede formål at øge uddannelsernes 

kvalitet og dermed også deres prestige 

og tiltrækningskraft.

Det, Flemming Besenbacher omtaler 

som ”et ændret dannelsesbegreb” hand-

ler grundlæggende om en ændret ind-

stilling til den boglige/faglige viden. De 

unge skal i højere grad have viden om 

håndværkeruddannelsernes karriere-

muligheder. 

Det samme skal deres nærmeste råd-

givere, forældre og lærere. Aalborg Ha-

andværkerforening glæder sig over at 

være en del af den udvikling ved at til-

byde gæstelærere, der er stolte af deres 

fag og kan fortælle om, hvordan ud-

dannelserne er vejen spændende kar-

riere – og måske selvstændighed. Jo, 

håndværkeruddannelserne er med til 

at binde samfundsmaskineriet sam-

men.

Når Aalborg i 2017 igen er vært for DM i 

Skills, vil tusinder af folkeskoleeleverne 

opleve toptunede, unge håndværkere i 

aktion. Endnu en øjenåbner.

I 2014 blev der fra Tech College Aalborg indgået 1185 

uddannelsesaftaler. I 2015 steg tallet med 18,6 % til 1406. 

VVS +63 %, Elektriker + 42 %, Tømrere + 36 %, Smede + 

27 % og Bygningsmalere + 24 %.
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UCN TEKNOLOGI 
VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
TIL ERHVERVSLIVETS KRAV
 

www.ucn.dk

•	Bygningskonstruktør	(PBA)	-	3½	år
•	Byggetekniker	-	2	år

•	Installatør	EL/VVS	-	2	år
•	Energiteknolog	-	2	år
•	Automationsteknolog	-	2	år

•	Produktionsteknolog	-	2	år
•	Laborant	-	2½	år
•	PBA	i	Produktudvikling	og	teknisk	integration	-	1½	år

•	Datamatiker	-	2½	år
•	IT	teknolog	-	2	år
•	PBA	i	Softwareudvikling	-	1½	år
•	PBA	i	Webudvikling	-1½	år

•	Designteknolog	(grafisk)	-	2	år
•	Multimediedesigner	-	2	år
•	PBA	i	E-konceptudvikling	-	1½	år

PBA står for en Professionsbacheloruddannelse, som man kan tage som 
en 3½ års fuld uddannelse eller som en 1½ års overbygning (top-up) på en 
erhvervsakademiuddannelse. 

SAMARBEJDSAFTALE 
MED ADVOKATFIRMAET  
VINGAARDSHUS A/S
”Aalborg Haandværkerforening har ind-
gået samarbejdsaftale med Advokatfir-
maet Vingaardshus A/S, der sikrer vores 
medlemmer juridisk bistand lokalt og på 
højt niveau�

Som medlem af Aalborg Haandværkerfor-
ening får du et gratis formøde, og klar be-
sked på din juridiske udfordring�

Advokatfirmaet Vingaardshus A/S  
beskæftiger 22 advokater, der bl�a� har  
følgende arbejdsområder:

 Byggeriets retsforhold
 Entrepriseret
 Indgåelse af kontrakter
 Ansættelsesret
 Inkasso
 Lejeret
 Køb og salg af fast ejendom
 Retssager og voldgiftssager
 Erstatningsret
 Udarbejdelse af testamenter
 Generationsskifte
 Køb og salg af virksomheder

Se mere på  www�vingaardshus�dk�

Kontakt advokat Peter Lau Lauritzen el-
ler advokat Henrik Søndergaard, telefon 
nr� 46 92 92 00 for et uforbindende møde 
med oplysning om, at du er medlem af 
Aalborg Haandværkerforening�”

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Tømrermester
Peter Kinly

Løgstørvej 15
9240 Nibe

Tlf. 98 35 72 00
Mobil 21 42 26 47

Er du optaget af din sundhed og velvære,
også på sigt? Vi tilbyder omsorgsfuld
kvalitetstandpleje, som er bæredygtig!

I et lille team...

Kontakt os på 9813 0052

VESTERÅ 12 · 9000 AALBORG

hellejansen.dk6



Nu kan der ikke længere være små og 

mellemstore virksomheder i Aalborg, 

der i tvivl om, hvad Aalborg Haand-

værkerforening står for, og hvad vi kan 

gøre for dem. I oktober gennemførte 

foreningen sin hidtil mest omfattende 

hvervekampagne med udsendelse af 

en ny brochure, ”Kom i stærkt selskab” 

til næsten 1.300 virksomheder. 

Sideløbende var der bannerrekla-

mer på udvalgte websites. Alene i den 

første kampagneuge poppede de op 

102.177 gange. Det samlede tal nåede 

op på 500.217, svarende til, at hver 

eneste potentiel  læser oplevede bud-

skaberne fem gange; bl.a. ”Bliv med-

lem af Aalborg Haandværkerforening 

– Nordjyllands aktive netværk for selv-

stændige” og ”Bliv medlem af Aalborg 

Haandværkerforening. Vi kæmper for 

at uddanne fremtidens håndværkere”.

-Det er for tidligt at vurdere kampag-

nens effekt på antallet af foreningens 

erhvervsmedlemmer, men vi har kun-

net konstatere, at næsten 487 af de 

virksomheder, der har set bannerre-

klamerne på nettet, klikkede videre til 

vores hjemmeside for at få yderligere 

information. Nogle af dem har efter-

følgende meldt sig ind, fortæller Aal-

borg Haandværkerforenings formand, 

Svend Aage Suhr.

Det gratis pensionstjek
Et af budskaberne på nettet var ”Bliv 

medlem af Aalborg Haandværkerfor-

ening og få et gratis pensionstjek”. 

Et signal om det 

tætte samarbejde 

mellem forenin-

gen og Pension for 

Selvstændige, der 

i 1990 blev stiftet 

af Håndværksrå-

det, TEKNIQ og 

Dansk Byggeri og 

er ejet af pensi-

onstagerne.

Hvervekampag-

nen er gennem-

ført i tæt sam-

arbejde med 

Pension for Selv-

stændige – både 

med hensyn til fi-

nansiering, defini-

tion af modtager-

gruppen og udsendelse af brochuren.

-Pension for Selvstændige er stiftet for 

at oplyse selvstændige om vigtigheden 

af i god tid at sørge for en dækkende 

pensionsordning. Vores hovedopgave 

er at sikre de mest optimale pensions-

vilkår for selvstændige, og eftersom 

de både er kunder og ejere af selska-

bet, opnår de markedets laveste pris. 

Det budskab – og tilbuddet om et pen-

sionstjek – ønsker vi at sende til flest 

mulige, siger direktør for Pension for 

Selvstændige, Lars Kvistskov Larsen.

I vores kontakt til målgruppen arbej-

der vi tæt sammen med håndværker- 

og industriforeningerne, der er med-

MASSIV HVERVE-
KAMPAGNE -”KOM  
I STÆRKT SELSKAB”

lemmer af Håndværksrådet, og vi ser 

vor medvirken til hvervekampagnen 

i Aalborg som et pilotprojekt, der kan 

inspirere andre foreninger. Når Pensi-

on for Selvstændige har valgt netop at 

indgå i Aalborg projektet, skyldes det, 

at håndværkerforeningen i Aalborg 

er en af landets mest aktive i kom-

munikationen med både medlemmer 

og omverden og er meget synlig i de 

netværk, hvor de små og mellemsto-

re virksomheder har interesser, siger 

Lars Kvistskov Larsen. 

Kom i stærkt selskab

Vi arbejder for dig. Bliv medlem

Du kender sikkert allerede nogen, der er medlem af Aalborg Haandværkerforening. Læs om, hvad de får ud af det.

126142_20X20_8s_pjece.indd   1

14/09/15   13.41
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I Dansk Byggeris 2015-vurdering af de 

danske kommuners erhvervsvenlighed 

endte Aalborg som nummer 94 ud af 

98. Indikatoren ”sagsbehandlingstid” 

indbragte en placering som nummer 

39. Det vil kommunen rette op på med 

projektet ”Én indgang – bedre erhvervs-

service”. Ambitionen er, at Aalborg 

Kommune målt på sagsbehandling bli-

ver den bedste blandt Danmarks seks 

største kommuner.

Den 22. juni godkendte magistraten 

forslaget til at arbejde med ”´Én ind-

gang – bedre erhvervsservice” i de sa-

ger, hvori indgår myndighedsbehand-

ling inden for planer, byggeri, miljø og 

brand/beredskab. I kommunens By- 

og Landskabsforvaltning og Miljø- og 

Energiforvaltning blev der arbejdet vi-

dere med projektet, og de to rådmænd 

indstillede til magistraten, ”at de på 

budget 2015 afsatte midler, 1 mio. kr., 

til ”Én indgang til kommunen” frigøres 

til at styrke ”Én indgang og bedre er-

hvervsservice”.

På Aalborg Erhvervsråds møde 7. sep-

tember blev det besluttet, at den fæl-

les målsætning for arbejdet vil fremgå 

af et ”enighedspapir” underskrevet af 

Aalborg Kommune og interesseorgani-

sationer som Dansk Industri Aalborg, 

Dansk Byggeri Nordjylland og Byggeso-

cietetet i Aalborg

Det overordnede ansvar for den for-

stærkede indsats er placeret i By- og 

Landskabsforvaltningen. ”Den ene” 

synlige indgang er på www.,aalborg.

dk.. Når kommunen modtager er-

Én indgang – bedre
erhvervsservice

 Af Poul Krabbe

hvervssagen, vil den hurtigt blive vur-

deret og kanaliseret hen til det sted, 

hvor det entydige ansvar placeres for 

den videre, samlede indsats. De for-

skellige dele af sagsbehandlingen koor-

dineres internt.

Hovedpunkterne
I oplægget til ”Én indgang – bedre er-

hvervsservice” er der fokus på hoved-

punkterne:

›   Synlig ”én indgang” og understøt-

telse af forhåndsdialoger og for-

ventningsafklaringer

›   Modtagne sager visiteres hurtigt 

(senest fem hverdage efter modta-

gelse kontaktes virksomheden)

›   Entydigt procesansvar fastlægges, 

procesansvarlig sagsbehandler ud-

peges

›   Den procesansvarlige varetager ko-

ordineringen af sagsbehandlingen 

for alle relevante områder inden for 

planer, byggeri, miljø og brand/be-

redskab

›   Sagsbehandlingen er kendetegnet 

af dialogbaseret kommunikation, 

og svar/afgørelse skal være afkla-

rende/værdiskabende for virksom-

heden

›   Sagsbehandlingstiden afstemmes 

med virksomhedens forventninger

›   Der foretages evaluering og måling 

af virksomhedernes tilfredshed og 

sagsbehandlingstiden

›   Sagsbehandlingen udvikles løbende 

i dialog med interesseorganisatio-

nerne – fx Dansk Industri, Dansk 

Byggeri, Byggesocietetet og hånd-

værkerorganisationerne

Nu skal virksomhederne 
kun henvende sig ét sted 
for at få behandlet pla-
ner, byggeri, miljøsager 
og brand/beredskab, og 
senest fem hverdage 
efter modtagelsen i den 
relevante forvaltning 
bliver virksomheden  
kontaktet.
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Stigende tilfredshed
Efter sagsbehandlingens afslutning 

spørges alle ”kunder”, der har haft en 

sag inden for området, hvordan de har 

oplevet sagsgangen, servicen m.v.. Til-

fredshedsanalysen gennemføres af et 

eksternt analysefirma.

Vicedirektør i By- og Landskabsfor-

valtningen, Frede Aagren, konstaterer, 

at der er stor tilfredshed med den dag-

lige sagsbehandling. En analyse gen-

nemført i begyndelsen af 2015 blandt 

alle de virksomheder, der har fået 

sagsbehandling i 2014, viser, at 79 % 

var enten ”meget godt eller tilfredse” 

med sagsbehandlingen. 89 % var ”me-

get godt eller tilfredse” med sagsbe-

handlingstiden.

-Baggrunden for den høje tilfredshed 

med sagsbehandlingstiden er, at der 

i forhåndsdialogen med virksomhe-

derne aftales et tids- og procesforløb, 

så forventningerne afstemmes, inden 

den egentlige sagsbehandling indle-

des. Dermed undgår vi misforståelser 

og bristede forventninger. Den meget 

gode dialog, der er etableret med er-

hvervsorganisationerne, er afgørende 

for udviklingen af den gode erhvervs-

service i Aalborg, fortæller Frede Aag-

ren.

Velkomment initiativ
-Alt, der kan gøres for at forenkle virk-

somhedernes kontakt med den kom-

munale forvaltning, er velkomment, 

og i erhvervsrådet modtog vi udmel-

dingen om én indgang og generelt 

forbedret erhvervsservice med stor 

tilfredshed, siger Aalborg Haandvær-

kerforenings formand, Svend Aage 

Suhr.

Aalborg Haandværkerforening har tid-

ligere – og med godt resultat – presset 

på for at få samlet de kommunale ud-

bud og licitationer på ét sted, AaK Byg-

ninger. Vi deltager gerne i dialogen og 

i evalueringen om forenklede sagsgan-

ge, og overordnet set glæder vi os over 

ethvert initiativ, der kan bringe Aal-

borg op i førerfeltet blandt erhvervs-

venlige kommuner. At kommunen fra 

årsskiftet nedsætter byggesagsgebyret 

yderligere – fra 750 til omkring 500 kr 

– er et rigtigt skridt på vejen og endnu 

et signal om, at den lidet flatterende 

94. plads i 2015 skal revideres kraf-

tigt. Hvor længe, der går, inden Aal-

borg Kommune er nummer et blandt 

de seks største kommune med hensyn 

til sagsbehandlingen, tør jeg ikke gæt-

te på, men vinden blæser i den rigtige 

retning, mener håndværkerforenin-

gens formand.

Svend Aage Suhr, 
Formand for 
Aalborg Haandværkerforening
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Når tidsplanen
også er kunst
”Revitaliseringen” af kunstmuseet er en betydelig opgave, der indeholder  
både restaurering af den 43 år gamle, fredede bygning og en modernisering,  
der bl.a. lever op til internationale krav om sikring og indeklima.

 Af Poul Krabbe

BESØG PÅ BYGGEPLADSEN
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eksisterende bygning ”svæver” oven-

over. Der var også indblik i, hvordan 

miljøteknologi og –regler har ændret 

sig siden 1972. Fuger med PBC i bl.a. 

gulvbelægningen er erstattet af mere 

miljøvenligt materiale, og også væg-

malingen er ført op til nutidig miljø-

standard.

-Der er grund til at glæde sig over den 

udvikling. En ting er, at hele bygnin-

gens miljøstandard bliver hævet. En 

anden, og måske endnu mere væsent-

lig, er, at de håndværkere, som er på 

pladsen, ikke sætter deres helbred på 

spil, sagde Jens Nielsen.

Det samlede projekt omfatter bl.a.: 

Nyt udstillingsrum på 600 m2, samlet 

administrationsområde, publikums- 

og personalefaciliteter, nyt køkken til 

cafeen, ny trappe og elevatorer, ud-

skiftning af den udvendige marmor-

facade og tagrenovering.

Den meget specielle tagkonstruktion, 

der sikrer det internationalt berøm-

mede lysindfald i udstillingsrumme-

ne, har siden 1972 været et problem. 

Sagt på godt dansk har konstruktio-

nen ikke kunnet forhindre indtræng-

ning af kondensvand. Den del af det 

aktuelle projekt har ligget hos Pallis-

gaard A/S, som bl.a. har fremstillet en 

mockup i fuld størrelse for i samar-

-Følger I tidsplanen?
-Naturligvis.  
I øjeblikket er det plan 31.

Svaret kom – med et kraftigt glimt 

i øjet – fra direktør Jens Nielsen, TL 

BYG A/S, da han 9. september viste 35 

medlemmer af Aalborg Haandværker-

forening rundt på byens mest kom-

plekse byggeplads: KUNSTEN, Muse-

um of Modern Art Aalborg.

TL BYG har entrepriserne på råhuset 

og den indvendige aptering i den ”re-

vitalisering” af museet, der blev ind-

ledt i forsommeren 2014 med planlagt 

indvielse medio november 2015. Da 

projektet blev besluttet i juni 2012, 

var den estimerede byggesum 143 

mio. kr.. Økonomien var sikret gen-

nem 120 mio. kr. fra private fonde og 

35 mio. kr. afsat på Aalborg Kommu-

nes budget for 2014. 60 % af pengene 

er forventet anvendt på restaurering, 

40 % på modernisering af museums-

bygningen, der blev indviet 8. juni 

1972 og totalfredet i 1994.

Fredningen er en udfordring. Muse-

et skal ude og inde fremstå med det 

oprindelige bygningsudtryk, samti-

dig med at der til- og ombygges, så 

KUNSTEN kan leve op til de nutidige, 

skrappe, krav om bl.a. sikring og in-

deklima, der er en forudsætning for 

udstillinger af internationalt format. 

Indvendige overflader (vægge, gulve 

og lofter) er renoveret, og energibespa-

rende ventilations- og klimaanlæg er 

installeret, samtidig med at elinstal-

lationerne er udskiftet. Mange hånd-

værksfag har været i gang samtidig, og 

trods grundige forberedelser har der 

været overraskelser under vejs. Derfor 

taler Jens Nielsen om ”tidsplan nr. 31”.

Nutidig miljøstandard
Gæsterne fra håndværkerforeningen 

fik en spændende og underholdende 

rundvisning og fik bl.a. indsigt i, hvor-

dan det har været muligt at grave ud 

til og støbe en ny kælder, mens den 

bejde med Teknologisk Institut at ud-

vikle en langtidsholdbar løsning.

Den arkitektoniske perle
Arkitektkonkurrencen om det, der 

dengang hed Nordjyllands Kunstmu-

seum, blev udskrevet i 1958, og blandt 

144 indsendte forslag valgte dom-

merkomiteen det, der var udformet 

af arkitekterne Alvar og Elissa Aalto 

og Jean-Jacques Barüel. Den verdens-

berømte Alvar Aalto var hovedman-

den bag de dristige bygningsudtryk, 

og museet er hans eneste realiserede 

projekt på dansk grund. 

Problemer med at skaffe den fornød-

ne økonomi medførte, at museums-

byggeriet i den tidligere grusgrav på 

Kg. Christians Allé først kom i gang i 

1968. Da det stod færdigt fire år sene-

re, var den budgetterede anlægssum 

vokset fra 15 til 20 mio. kr.

På internationalt plan betragtes KUN-

STEN som en arkitektonisk perle, og 

på årsplan besøges museet af over 

3.000 gæster, der kommer til Aalborg 

udelukkende for at opleve Aaltos ar-

kitektur. Det samlede besøgstal var 

i 2013 92.000 – 25 % flere end i 2012. 

Til sammenligning havde kunst-

museerne Louisiana i Humlebæk og 

ARoS i Aarhus henholdsvis 589.000 og 

568.000 besøgende i 2013. 

Direktør Jens Nielsen fra  TL Byg  (med briller)  viser rundt på byggepladsen.

11



Den 
offensive 
spilfordeler

Som Danmarks 

første kommune 

har Aalborg etab-

leret funktionen ”er-

hvervsplaymaker”, der 

overordnet set har til 

opgave at styrke folke-

skolens samarbejde 

med virksom-

heder og 

ungdomsuddannelser. Formålet ligger i 

klar forlængelse af folkeskolereformens 

ønske om at åbne skolerne mere mod 

det lokale samfund og gennem samar-

bejde med virksomheder og foreninger 

at supplere den teoretiske læring med 

oplevelser i ”virkeligheden”, så under-

visningen samlet set bliver mere spæn-

dende og vedkommende.

Ifølge Den Danske Ordbog er en play-

maker en person, der i et bold-

spil har en central rolle i sit 

holds angrebsspil; 

en spilfor-

deler 

Thomas Overgaard er ansat i 
Aalborg Kommune som Dan-
marks første ”erhvervsplay- 
maker” Hans opgave er at styrke 

samarbejdet mellem folkeskolen, 
erhvervslivet og ungdomsuddan-

nelserne – at supplere skolens  
teoretiske læring med oplevelser i 

”virkeligheden”.

 Af Poul Krabbe

Thomas Overgaard er ansat som Danmarks første 
”erhvervsplaymaker” i Aalborg Kommune. 
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Der afholdes bestyrelsesmøder  
den sidste onsdag hver måned,  
undtagen juli og december�

Øvrige arrangementer i efteråret og 
foråret annonceres på hjemmesiden: 
aalborg-hvf.dk, og udsendes via mail 
til medlemmerne.

ÆNDRINGER AF STAMDATA
Husk at fremsende eventuelle ændringer 
af adresse, telefonnummer og e-mail 
adresse til foreningens sekretariat:  
info@aalborg-hvf�dk

Dermed er du sikker på at modtage 
diverse medlemsinformationer�

AKTIVITETERmed en offensiv rolle. Og Aalborgs før-

ste erhvervsplaymaker er i den grad 

gået i offensiven. Med en baggrund som 

VVS montør, VVS tekniker, sælger og 

salgschef i værktøjs- og stålbranchen 

har den 40-årige Thomas Overgaard 

været spilfordeler siden 1. marts. Som 

iværksætter har han i tidens løb etable-

ret seks virksomheder, hvoraf de tre ek-

sisterer endnu, og den ny formidlerrolle 

mellem folkeskole og erhverv betragter 

han også som et iværksætterprojekt.

-Samfundet har brug for, at innova-

tion og iværksætteri kommer på skole-

skemaet. 95 % af en årgang bliver løn-

modtagere, og otte ud af ti, der forlader 

folkeskolens afgangsklasser vælger 

gymnasiet. Som det ser ud nu, bliver der 

inden for de næste 10-15 år mangel på 

faglært arbejdskraft. Hvis jeg kan være 

med til at hæve de unge menneskers 

tilgang til livet ved at inspirere dem til 

at tænke sig bedre og bredere om, inden 

de vælger karrieremulighed, er jeg nået 

langt. De skal møde andet end skolen og 

dens lærere, og de skal rådgives af an-

dre end deres forældre. Når de kommer 

på besøg i en virksomhed, eller når en 

håndværker kommer på besøg i klassen, 

får de måske lyst til uddannelsesmulig-

heder, de ellers ikke kender, siger Tho-

mas Overgaard.

Tilgængelig brobygning
Som håndværker, tekniker, sælger, 

iværksætter og familiefar agerer Tho-

mas Overgaard ud fra en bred livserfa-

ring, og han ved også, at de unge i fol-

keskolens kan inspireres til at tænke 

innovativt. På Klarup skole har han 

undervist iværksætterhold i de ældste 

klasser i fire måneders forløb. Fra idé til 

produkt og etablering af en fiktiv, men 

realistisk virksomhed. Engagementet 

har bredt sig, og efter ansættelsen som 

erhvervsplaymaker er han stadig im-

pliceret i tre tilsvarende forløb på andre 

skoler.

- fortsættes side 14 

Thomas Overgaard vil også formidle besøg i Haandværkerhuset for folkeskolens afgangsklasser. At også de yngre elever kommer i huset, fremgår af billederne  med elever fra børnehaveklassen på  Nørholm skole.
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VELKOMMEN TIL 
NYE MEDLEMMER
Isothermo ApS
Kenn Mikkelsen

Jørgen Rabeck Jørgensen
Revisor

Pension for Selvstændige

Marianne Sloth Kiil
Kulturmedlem

SUNDE ARBEJDSPLADSER 
– GRATIS RÅDGIVNING
Vi tilbringer en stor del af tiden på vores 
arbejdsplads� Sundhed er ikke kun noget, 
der drejer sig om det derhjemme – de 
sunde valg skal træffes hele dagen – også 
i arbejdstiden�

Spiser vi mad, der giver den rigtige energi 
til at arbejde? Kan vi holde til vores arbejde 
– også på længere sigt? Det handler om at 
se mulighederne i hverdagen – små skridt 
giver ofte bedre resultater på langt sigt end 
store forkromede projekter�

Aalborg Kommunes sundhedsrådgiver 
tilbyder gratis rådgivning om, hvordan du 
kan sætte sundhed på dagsordenen i din 
virksomhed�

Kontakt sundhedsrådgiver Inger Kjelgaard, 
tlf� 99 31 19 18 eller send en mail til:  
ik-sbu@aalborg�dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Se meget mere på 
www.novagraf.dk

VI er oppe på  
tangenterne ...

Målgruppe og budskaber design og udformning

elektroniske medier tryksager

øvrige medier

salg

Der er 56 skoler i Aalborg Kommune, og 

Thomas Overgaard er midt i et ”roadshow” 

med besøg på alle skolerne.

-Jeg mødes med lærere, pædagoger og skole-

ledere og fortæller i tre kvarter om, hvad jeg 

og vort team kan udrette. Lærerne har me-

get at se til – især efter skolereformen – og 

de har hverken tid eller forudsætninger til at 

koble sig på erhvervslivet. Min opgave er at 

gøre brobygningen let tilgængelig, men også 

at inspirere til at inddrage erhvervslivet i 

undervisningen. Man kan sagtens lære ma-

tematik ved at regne en spærkonstruktion 

ud i et besøg hos en tømrervirksomhed eller 

få kemiforståelse gennem et besøg på et la-

boratorium.

Konkrete tilbud
-Det handler meget om at konkretisere til-

buddene, og det gør jeg ved at åbne dørene 

til virksomhederne. Nogle af dem synes må-

ske ikke umiddelbart, at de har ressourcer 

  fortsat fra side 13...
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I Beierholm vil vi gerne tilbyde vores hjælp til dig, som måske har g jort tanken, at du 
ikke helt får det fokus, du og din virksomhed fortjener. Hos os vil du altid være num-
mer 1, og få fuldt udbytte af vores fokus på din virksomhed. 

Hos Beierholm tilbyder vi førsteklasses revision og rådgivning, bygget på kompe-
tencer og nærvær. Vi tror på, at stort personligt engagement er med til at skabe 
balance i vores kunders virksomhed, hvorfor det er afgørende for os at rådgive ud 
fra faglig dygtighed, nærvær og løbende samarbejde.

Vi hjælper med glæde dig og din virksomhed. 
Voergaardvej 2  .  9200 Aalborg SV  .  Tel. 98 18 72 00  www.beierholm.dk

Vores fokus har altid været de mindre og mellemstore virksomheder.

Mindre, mellem 
      eller stor virksomhed. 
  Hos os vil du altid 
         være nummer 1

til at tage imod skoleklasser, men de 

kan se ideen: at oparbejde goodwill til 

det omkringliggende samfund, at til-

trække arbejdskraft og at være med til 

på sigt at uddanne den. Det kan vise 

sig at være en god forretning at tage 

medansvar for folkeskolerne i Aalborg 

ved at være med til at kombinere teo-

retisk læring og praktisk indsigt, me-

ner Thomas Overgaard.

Blandt de virksomheder, der allerede 

har åbnet dørene for et udvidet sam-

arbejde med folkeskolen er Fibertex, 

Aalborg Lufthavn og Aalborg Havn. 

Mange flere er på vej, og hvis det står 

til Thomas Overgaard skal også mange 

håndværksvirksomheder inddrages i 

samarbejdet.

-Jo enklere, det bliver for skolerne og 

deres undervisere at sige ja til et virk-

somhedsbesøg, desto flere kommer 

med. Det kan være slidsomt fodar-

bejde at få planlægningen på plads, 

for der skal også være nogle terminer 

at vælge imellem. Samarbejdet med 

f.eks. Aalborg Havn er et skoleeksem-

pel: Havnen har fastlagt 15 datoer med 

fire timer hver gang. Vejen er banet, og 

så er det skolens tur til at byde ind.

Succeskriterierne
Thomas Overgaard har tidligt indledt 

et samarbejde med Aalborg Haand-

værkerforening om udnyttelse af det 

gæstelærerkorps, som hidtil har ventet 

næsten forgæves på henvendelser fra 

skolerne.

-I dag er der ikke ret mange unge, der 

kender jobperspektiverne i en hånd-

værkeruddannelse og de efterfølgende 

muligheder for videreuddannelse på 

vej mod drømmen om at blive selv-

stændig. Når de taler med klassekam-

merater, der valgte gymnasiet, er der 

ikke den store prestige i at gå på tek-

nisk skole. At håndværkeren begynder 

at tjene gode penge på det tidspunkt, 

da gymnasiekammeraterne først skal 

i gang med deres uddannelse, tænker 

de ikke på. Hvis vi kan få flere skoler 

til at invitere håndværkerforeningens 

gæstelærere, møder de unge en spæn-

dende og oftest ukendt virkelighed, der 

måske kan få dem til at tænke sig om end-

nu en gang, inden de vælger fremtid.

Hvis man spørger Thomas Overgaard om 

hans succeskriterier som playmaker, for-

tæller han om den målbare effekt på sam-

arbejdet mellem folkeskole og erhvervsliv 

og om sin medvirken til, at tavleundervis-

ning i klassen suppleres med spændende 

projekter uden for skolens mure. Men per-

sonligt koger han det ned til ét overordnet 

kriterium:

-I dag vælger otte ud af ti gymnasiet. Min 

drøm er en fordeling på 50/50. Jeg er ikke 

blåøjet, men det er den rigtige vej, og jeg er 

100 % dedikeret på vej frem mod målet.
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GRATIS
RÅDGIVNING 
Har du brug for tips til, hvordan du kan 
fastholde dine medarbejdere eller tackle 
et lidt for højt sygefravær? Eller ønsker du 
at vide mere om fx virksomhedspraktik, 
mentorordninger for unge eller den nye 
fleksjoblovgivning? Kontakt Cabi.

Vi er et landsdækkende videns- og net-
værkshus, og vi tilbyder blandt andet: 

  Gratis telefonisk rådgivning om 
fleksjob, sygefravær, mentor- eller 
seniorordninger og meget andet� Vi 
bliver ugentligt kontaktet af 15-20 
virksomheder på vores hotline, som vi 
hjælper med konkrete problemstillin-
ger i virksomheden�

  Gratis medlemskab af et landsdæk-
kende virksomhedsnetværk� Over 
3�440 er medlemmer af Virksomheds-
netværkCabi, som afholder cirka 30 
gratis arrangementer om året fordelt 
over landets fem regioner�

  Gratis viden, tips og nyheder. Cirka 
5�000 medarbejdere abonnerer på  
vores nyhedsbrev til virksomheder. 
Læs blandt andet om arbejdsmiljø, 
unge, jobrotation, sygefravær, senio-
rer, integration og fleksjob.

Du kan læse mere og tilmelde dig vores ny-
hedsbrev og netværk på www�cabiweb�dk�
Du er også velkommen til at ringe til os på 
telefon 8612 8855�

Cabi / Åboulevarden 70, 3 / 8000 Aarhus C 
/ cabi@cabiweb�dk / 8612 8855 

Målrettede kurser 
og erhvervsuddannelser

Sofievej 61  |  9000 Aalborg  | Tlf. 9633 2211  |  www.amunordjylland.dk

Inden for: Byggeri  l  Transport og logistik  l  Ejendomsservice 

Servicefagene  l  Det grønne område  l  Tosprogede 

Arbejdsmiljø og energiforbedringer  l  Proces og automatik 

Organisationsudvikling  l  IT  l  Elektronik og teknologi

Kystens Perle

Bådehavnsvej 10 · 9000 Aalborg · Tlf. 9811 4187

Velkommen i en helt ny - gammel
Restaurant Strandpavillonen
- kom og se vores nye fl otte lokaler
samt et nyt og udvidet menukort.

Glæder os til at se dig på 

Skorstensfejermester

Allan 
Østergaard

Vesterled 14  .  9000 Aalborg
Tlf. 98 16 80 23  .   Fax 98 12 30 41

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI
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64 MILLIONER I ÅRLIG PULJEV FOR 
VARELOTTERIET

...OG V FOR AT VINDE. HOS OS VINDER 3 UD AF 5.

martin nielsen
stygge krumpensvej 3 
9330 dronninglund

min købmand
nr. uttrup torv 15
9400 nørresundby

pen & papir
jernbanegade 17
9460 brovst

vin - gaven
vodskovvej 44
9310 vodskov

print & grafik
aalborgvej 1
9575 terndrup

ragna bowman
svenstrup skole vej 13
9230 svenstrup

støvring cykler
hobrovej 72
9530 støvring

bog & ide aabybro
aabybro centret 1 
9440 aabybro

vin & vin ålborg aps
vestre alle 2
9000 aalborg

eurospar asaa
sæbyvej 3
9340 asaa

vinshoppen
hadsundvej 12
9000 aalborg

statoil servicecenter
bredgade 36
9490 pandrup

bt - centralen
boulevarden 1
9000 aalborg

k.e. nielsen
halsvej 274 vester hassing
9310 vodskov

netkiosken.dk aps
kastetvej 55
9000 aalborg

dannebrog kiosk
dannebrogsgade 9
9000 aalborg

dagli’brugsen gudumholm
aagade 40
9280 storvorde

skørping boghandel
jyllandsgade 5c 
9520 skørping

byens kiosk
aalborgvej 18
9370 hals

bog & ide nørresundby
skrågade 10
9400 nørresundby

hjallerup bøger & papir
søndergade 8
9320 hjallerup

dronninglund bøger & papir
stationsvej 34
9330 dronninglund

købmanden på boulevarden
boulevarden 33
9000 aalborg

VI STØTTER AALBORG 

HÅNDVÆRKERFORENING

Forhandlere i aalborg og omegn
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SAMARBEJDSAFTALE 
MED BEIERHOLM
Aalborg Haandværkerforening har  
indgået samarbejdsaftale med  
revisionsfirmaet Beierholm. Aftalen  
giver vores medlemmer adgang til Beier-
holms ydelser.

Beierholm er blandt landets førende revisi-
onsvirksomheder med 650 medarbejdere� I 
Aalborg er der ansat 130 medarbejdere� Du 
kan også få hjælp  
til andre ydelser, f.eks.

 Revision
 Regnskab
 Bogføring
 Skat, moms og afgifter
 Etableringsvejledning
 Potentialevurdering af ny idé
 Budget
 Vurdering af finansiering
 Likviditetsvurdering
 Ledelsesstøtte
 Køb-og-salg af virksomhed
 Generationsskifte

Læs mere på beierholm�dk – eller  
ring på tlf� 98 18 72 00 til en af de  
tre kontaktpersoner:

Statsaut� revisor 
Niels Jørgen Kristensen

Statsaut� revisor 
Thomas Nic� Nielsen

Statsaut� revisor 
Jesper M� Møller

Ring til Finn Pedersen på 7224 6167 eller Kjeld Pedersen på 7224 6161 
og hør mere om Bygge og anlæg PLUS på HåndværkerAkademiet.

FÅ NYE SKILLS

EUC Nord · M.P. Koefoeds Vej 10 · 9800 Hjørring · Tlf. 7224 6000 · eucnord.dk

Er du håndværker med mod på lidt flere skills til hverdagen, så 
skulle du ta’ at kigge nærmere på HåndværkerAkademiets Bygge 
og anlæg PLUS. Det er en række kurser for den moderne hånd-
værker med fokus på energirenovering, teknologi og kreativ 
håndværk.

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk

Revisionsfirmaet

Erling G. Jensen

Tofthøjvej 11 b · 9280 Storvorde
Tlf. 98 31 88 55 · Fax 98 31 77 88

Email: egj@egj-revision.dk
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BRUG AF
FORENINGENS LOKALER
Foreningens medlemmer har  
mulighed for at benytte vore lokaler til 
visse arrangementer�
Kontakt formand Svend Aage Suhr på  
telefon 98 12 00 02, eller
email: info@aalborg-hvf�dk
for yderligere oplysninger.

BESØG HÅNDVÆRKERHUSET
ONSDAGE KL. 9.00-16.00
Arbejdende værksteder:
 smede
 træ/glas
 polster/sadelmager
 urmager
 navere (lørdag kl� 11-13)
 maler

Alle er velkommen

AALBORG TØMRER-
OG MURERLAUG
AKTIVITETSKALENDER

  9. december: Julefrokost
Der vil blive sendt indbydelse ud til enkelte 
arrangementer.

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

Utzon Center, nybyg

Tlf.: 9812 0099

Aalborg Slot, vedligeholdelse

- siden 1887

AnTon LAssens eFTF. A/s

malerfirma

www.antonlassen.dk
AnTon LAssens eFTF. A/s

98 12 86 66
� Varmeregnskaber
� Koldtvandsregnskaber
� Varme- og varmtvandsmålere
� Brugsvandsmålere
� Energimålere
� Servicering af alle målertyper

»Hasserisgaarden« · Box 317 · Hasserisvej 117 · 9100 Aalborg
          E-mail: info@98128666.dk · www.pallemørch.dk

ISO 9001

cer t i f
iceret

PALLE MØRCH A/S

tættere på

I Spar Nord har du markedets bedste erhvervsrådgivere lige ved 
hånden. De går ikke og taler sammen i et 
stort fi nanscenter. 

De er placeret lige der, hvor det 
sker. Book et møde med din lokale 
erhvervsrådgiver.

Tal forretning med en bank, der forstår dig

tættere på

I Spar Nord har du markedets bedste erhvervsrådgivere lige ved 
hånden. De går ikke og taler sammen i et 

Keld Jakobsen

Kundechef - erhverv

Telefon 96 30 26 70

kec@sparnord.dk

På gensyn i
Spar Nord Østeraa

Kom og smag lækre danske klassikere 
f.eks.: Æggekage, Stegt Flæsk, Dyrlægens Natmad, Stjerneskud mm.

Dansk Mad i CENTRUM
Vi byder velkommen Ved Stranden 1 / Østerågade 27 · 9000 Aalborg · Tlf.: 9812 4252

www.cafelimfjorden.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

Rekruttering  •  Kandidatbank  •  Udviklingsforløb

pbang  •  Niels Jernes Vej 10  •  9220 Aalborg Ø
Telefon +45 22 23 80 00

E-mail: per@pbang.dk  •  www.pbang.dk

Ta’ personalet med på udf lugt i det skønne 
Vesthimmerland - vi har udsigt til Livø

Se vore mange tilbud på oplevelser:

G L E N H O L M  V I N G Å R D
-  for hyggeligt samvær

Vingård med 

Restaurant

Kun 1 time 

fra Aalborg

 www.glenholm.dk

VARELOTTERIETS 
KOLLEKTØRER 

FINDES PÅ

varelotteriet.dk
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Fra Nationalbanken
til Folkekirkens Hus

 Af Poul Krabbe

BESØG PÅ BYGGEPLADSEN
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Fra Nationalbanken
til Folkekirkens Hus

Den tidligere bankbyg-
ning på Gammeltorv  
tager form som Aalborgs 
kommende ”værditaler-
stol” og folkekirkelige 
eksperimentarium.

 

I historiens lys er Gammeltorv mag-

tens centrum i Aalborg. Op gennem 

tiden har torvet rummet rådhus, dom-

kirke, posthus og tre banker. I dag har 

kun Budolfi kirke, sin oprindelige funk-

tion, mens de øvrige ”samfundsstøtter” 

er blevet ramme om ny aktiviteter. Lige 

nu er den tidligere nationalbank under 

forandring og blive med en stor folke-

fest indviet som ”Folkekirkens Hus” 

palmesøndag 2016.

Til en begyndelse var det Budolfi sogn, 

der ledte efter et sognehus, men under 

vejs opstod tanken om et fælles pro-

jekt for Aalborg kommunes fire prov-

stier. Det blev bl.a. drøftet at leje sig ind 

i hovedpostkontorets bygning, men da 

Aalborg Universitet meddelte, at afde-

lingen for Arkitektur og Design ville 

forlade nationalbank-bygningen 1. sep-

tember 2014, faldt de folkekirkelige pla-

ner på plads. 

Konstruktør Mads Olsen og direktør Mogens Jørgensen fra Pallisgaard ved Nationalbankens navneskilt i den tidligere boksafdeling

- fortsættes side 23 
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Huset Venture Nord-
jylland er en ander ledes 
virksomhed. Vi skaber 
arbejdspladser til men-
nesker med en nedsat 
erhvervsevne – og et eventuelt overskud 
geninvesteres i virksomheden.

Mangler du en let læselig, brugervenlig og 
overskuelig hjemmeside, som kan hjælpe 
dig med at markedsføre dit produkt?
I så fald er du meget velkommen til at  
kontakte os for et uforpligtende tilbud�
Vi kan oprette en visitkorthjemme side fra 
kr� 4500, + moms� Vi er også eksperter i  
at sørge for, at netop din hjemmeside  
kommer frem, når dine kommende kunder  
søger på google eller en anden søgemaskine�
Se evt. mere om huset og vores ydel ser på 
www�hv-nord�dk

TAG EN ELEV I LÆRE
Få unge kræfter i huset: 
Ekstra hænder – og uddan fremtidens arbejdskraft.
 
Du kan få en elev i et helt hovedforløb eller i kortere perioder 

– alt efter hvordan det passer i din virksomhed og din hverdag.

HØR MERE OM DINE MULIGHEDER, KONTAKT:

Louise Krogh 

Telefon: 7250 5775 

Email: lope@tcaa.dk

Lindholm Brygge 3-9 · 9400 Nørresundby
Telefon 7250 5775 · techcollege.dk

Skæremanden.dk
v/ Tommy Funke
Tofthøjparken 10
9280 Storvorde
Tlf.: 60 91 43 79
www.skaeremanden.dk
info@skaeremanden.dk

Alt i 
diamantskæring 
og -boring i beton
Vi kan levere diamantskæring i beton 
og boring i beton i hele landet. 
Hos os finder du udelukkende kvalitetsarbejde, 
som er udført effektivt og med stor omhu.

HJEMMESIDE
Foreningens medlemmer og interessenter 
kan læse om foreningens aktiviteter samt 
artikler fra medlemsbladet på hjemme-
siden. Der findes også informationer om 
foreningens historie, bestyrelsessam-
mensætning og tilbud om rabatordninger� 
Der er endvidere links til Håndværksrådet, 
Pension for Selvstændige og Varelotteriet� 
Adressen er:

www.aalborg-hvf.dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

VARELOTTERIETS KOLLEKTØRER FINDES PÅ

www.varelotteriet.dk
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  fortsat fra side 21...

I marts 2014 købte de fire provstier 

den tidligere bankbygning for 40 mio. 

kr. og afsatte 15 mio. kr. til renovering 

og ombygning. Folkekirkens Hus tog 

form både med hensyn til bygning og 

indhold.

-Jeg vil arbejde for, at det ny hus på én 

gang kan blive et kraftcenter i Aalborg 

Stift og et folkeligt og kirkeligt møde-

sted på torvet midt i Aalborg. Et møde-

sted, hvor tærsklen ind ikke er høj, og 

hvor det er samtale og åbenhed, der er 

det vigtige, proklamerede biskop Hen-

ning Toft Bro, der også har anvendt 

udtryk som ”Aalborgs værditalerstol” 

og ”Et folkekirkeligt eksperimenta-

rium.

Som leder af Folkekirkens Hus er an-

sat Henrik Thorngaard, der senest har 

været orkesterchef i Prinsens Musik-

korps og inden da var producer i DR. 

Han er nået langt med programmet 

for den første sæson og ser frem til, at 

Aalborgsalen med de 220 pladser og 

husets øvrige fire sale kommer til at 

boble af liv.

-Det er et hus for alle; et sted hvor alle 

og ikke blot folkekirkemedlemmer har 

lyst til at komme for at opleve noget og 

være sammen om noget, fortalte Hen-

rik Thorngaard de godt 30 medlemmer 

af Aalborg Haandværkerforening, som 

besøgte Folkekirkens Hus den 21. ok-

tober.

En bank med orangeri
For at betjene de mange kunder i en 

by præget af udvikling og vækst etab-

lerede Nationalbanken allerede i 1881 

en afdeling i Jernbanegade i Aalborg. 

Da pladsen blev for trang, blev det be-

sluttet at opføre en ny bankbygning 

på Gammeltorv. Det skete 1940-43, og 

arkitekten var Bent Helweg-Møller, der 

også har tegnet rådhuset i Odense og 

Berlingske Tidendes hovedsæde i Kø-

benhavns Pilestræde.

Den karakteristiske facade med de 

stramme linier og beklædningen af 

lysebrune, lodretriflede fliser blev et 

markant indslag i Gammeltorvs arki-

tektoniske mangfoldighed. Indvendigt 

indrettet til Nationalbankens funktion 

med stort ekspeditionslokale, boks-

rum med metertykke mure og sikrede 

tilkørselsforhold og i de to øverste eta-

ger en 600 m2 stor bolig til bankdirek-

tøren. Øverst oppe et orangeri med 

glasoverdækning.

I 1973 flyttede Nationalbanken fra Aal-

borg, og bygningen kom derefter til at 

rumme byretten de næste 25 år. Aal-

borg Universitet flyttede ind med Ar-

kitektur og Design i 1988 – samme år 

som bygningen blev fredet.

Fredningen og opgaverne
21. oktober blev håndværkerforenin-

gens medlemmer vist rundt af kon-

struktør Mads Olsen og tømrermester 

Mogens Jørgensen fra Pallisgaard A/S, 

der har tømrer-/snedkerentreprisen 

på den omfattende renovering og om-

bygning. Fra top til bund bliver det ny 

tider. Nogle af de mange rum er lagt 

sammen og tilpasset den fremtidige 

anvendelse, og den tidligere boksafde-

ling er blevet forsynet med vinduer for 

i fremtiden at rumme en café – med 

udeservering på torvet i de lyse må-

neder.

Mads Olsen fik bl.a. spørgsmålet: Er 

det ikke en ekstra udfordring at udføre 

så mange og store forandringer i en 

fredet bygning?

-Det har været en udfordring at ska-

be vindueshullerne i den metertykke 

boksvæg, men at renovere alle vindu-

erne, så det oprindelige bygningsud-

tryk bevares, er ikke en udfordring, 

men blot en spændende opgave. Når 

vi går rundt og ser, hvordan den ned-

slidte bygning tager form, er vi stolte 

over at være med til at løse opgaven 

og at være en del af de mange gode 

tanker hos menneskene bag Folkekir-

kens Hus.

EJERSKIFTE
Det kræver tid og indsigt at planlægge og 
gennemføre generationsskifte, ofte flere år.

Hvis du har planer om en ”virksomhedsover-
dragelse” til familie eller andre, kan du få 
nyttige informationer og hjælp ved at kon-
takte Håndværksrådet, telefon 3393 2000

LICITATIONER
Aalborg Kommunes udbudsmaterialer og 
licitationer kan du se direkte på vor hjem-
meside www�aalborg-hvf på forside hvor 
der er et direkte link til de seneste udbud� 
Benyt dig af denne lette adgangsvej samt 
vore tilbud om samarbejde�  

SAMARBEJDE MED TRYG
Vi har indgået en samarbejdsaftale med 
TRYG som giver store rabatter til vore 
erhvervsmedlemmer� 

Kontakt TRYG erhvervsassurandør Filip 
Steenberg, 2220 8109 eller Esben Neder-
mark, 2220 8174 og hør mere om aftalen�

RABATPORTALEN
Masser af rabatter - se vor hjemmeside 
www�aalborg-hvf�dk

AALBORG
HAANDVÆRKERFORENING

ERHVERVSPOLITISK FORENING
FOR HÅNDVÆRK OG MINDRE INDUSTRI

23



Afs.: Aalborg Haandværkerforening
Kattesundet 20 - 9000 Aalborg
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ID-NUMMER

47958

Pensionsrådgivning 
og gratis pensionstjek
Ring 3393 8600 eller 
besøg www.pfs.dk

I 2015 kan du indskyde op til 51.700 kr. på ratepension. 
Men er du selvstændig, der ikke driver virksomhed i selskabsform, kan du fort-
sat indbetale op til 30 procent af det skattepligtige overskud i din virksomhed
på en livrente og få fuldt fradrag for indbetalingen.

Smallegade 10 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 33 93 86 00
info@pfs.dk · www.pfs.dk

Pension er vigtig!
30% reglen gælder stadig. 
Vi kommer gerne til et møde - det koster ingenting
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