Kastrup maj 2011
Kære modtager af Nyhedsmail
Uddannelsesdag den 12. maj – 3F Kastrup inviterer medlemmerne til uddannelses-dag i
mødesalen på Saltværksvej. Her kan I møde uddannelses-institutionerne og få inspiration
og vejledning om uddannelse og kurser. Se mere på hjemmesiden.
***
Partikelforurening – Renovationsgruppen i 3F Kastrup har sponseret en håndholdt
partikelmåler, så vi nu selv kan foretage målinger, hvor folk arbejder. Det vil specielt
ajourføre vores viden om partikelforurening for de medlemmer, der arbejder uden for
lufthavnen f.eks. skraldemænd, kommunalarbejdere, lagerfolk og chauffører.
***
Aktivprisen – 3F Kastrup har for 14. gang uddelt ”Aktivprisen”. I år gik Aktivprisen til
tillidsmand Palle Nissen, fra det nu (næsten) lukkede R98 og til netværket
Bedsteforældre for Asyl. Se mere på hjemmesiden.
Prisen blev stiftet efter SiD Kastrups 100 års jubilæum i 1996 og startkapitalen var gaver vi
den gang fik.
Prisen kan gives til ”personer eller grupper, der aktivt arbejder for at sikre, forbedre eller
beskrive livsvilkårene for almindelige arbejdere. Dette gælder både arbejdsmæssigt,
kulturelt, miljømæssigt, uddannelsesmæssigt, historisk, videnskabeligt mv."
***
Store Lukkedag - En æra er slut. Københavnernes gode og velfungerende renovationsselskab R98 er lukket, en lille gruppe på 11 mand bliver tilbage til 1. november, da et
udbud måtte gå om. Se billeder og 3F Kastrups hilsen til lukke-receptionen her.
***
Ledige mister dagpengeret.
Regeringen og Dansk Folkeparti har nedkortet dagpengeperioden til 2 år. Mange
medlemmer bliver ramt af de nye regler, og der laves derfor tre stormøder for de kolleger,
der mister retten i 2012. Emnerne er bl.a. kontanthjælpsreglerne, men vi sætter også et
politisk perspektiv på tingene.
Møderne holdes 5. maj, 16. juni og 23 juni. Alle berørte får indkaldelse direkte.
***
Feriehusene. Vores egne to feriehuse er godt belagt, men der er andre tilbud i 3F, både i
ind- og udland. Se dem her.
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