Kloaksektionens elektroniske nyhedsbrev for medlemmer 3/2008
Kloakmestrenes garantistillelse på 30.000,00 kr. overfor Sikkerhedsstyrelsen bortfalder,
Licitationens Tematillæg den 26. september 2008 om kloak, tur til BAU 2009 i München
arrangeret af Dansk Byggeris Industrisektion.
Kloakmestres garantistillelses på 30.000,00 kr. overfor SIK bortfalder med udgangen af 2008
Kloakmestre har gennem mange år skullet stille en garanti på 30.000,00 kr. overfor
Sikkerhedsstyrelsen. Garantien skulle stilles som sikkerhed for, at den enkelte kloakmester
udførte et forsvarligt kloakarbejde. Erfaringen har vist, at der sjældent har været brug for at
håndhæve brugen af garantien. Derfor besluttede Sikkerhedsstyrelsen i 2006, at garantien
bortfalder med udgangen af 2008. Kloakmestre der pt. har en garanti via bank eller
forsikringsselskab o.a. kan derfor nu spare nogle udgifter ved, at få garantien aflyst pr. 31.
december 2008.
Oplysninger fra Sikkerhedsstyrelsen om kloakker kan søges på hjemmesiden www.sik.dk.
Licitationens Tematillæg om kloakker den 26. september 2008
Fredag den 26. september 2008 havde Licitationen et stort Tematillæg om kloakker. I det tillæg
var der udover mange spændende artikler også tre artikler med Kloaksektionen som
ophavsmænd.
Vil du se en elektronisk udgave af Tematillægget kan du aktivere ordet Tematillæg. Vær dog
opmærksom på, at det kræver brugernavn og adgangskode for at læse de enkelte artikler.
Brugernavn og adgangskoder kan man som abonnent hos Licitationen få oplyst der.
Tur til BAU 2009 - messen i München arrangeret af Dansk Byggeris Industrisektion
Industrisektionens bestyrelse har besluttet, at søge at arrangere en tur til BAU 2009 – messen,
der finder sted i perioden 12. til 17. januar 2009.
Industrisektionen har tilsendt samtlige sektioner en kort beskrivelse og en
”Interessetilkendegivelse om deltagelse i turen”. Er du/I interesseret bedes svar afgives snarest
muligt og senest onsdag den 19. november 2008, i henhold til de nævnte oplysninger.
Turen bliver søgt arrangeret ved 10 deltagere eller derover. I det tilfælde at der er færre tilmeldt
søges turen gennemført med anden organisation/turarrangør.
Industrisektionens skrivelse om turen kan se ved at aktivere ordet messetur.
Vil du læse mere om BAU 2009 messen kan du aktivere ordet BAU2009.
Kommende elektroniske nyhedsbreve
Kloaksektionen har hermed udsendt det 3. elektroniske nyhedsbrev og har fået mange
tilbagemeldinger om e-mailadresser. Det takker vi for.
Det henstilles dog, at de sektionsmedlemmer der endnu ikke oplyst deres e-mailadresse snarest
belejligt oplyser denne til Kloaksektionens sekretær.

I løbet af 2009 vil nyhedsbrevet udelukkende blive udsendt elektronisk.
Kontaktmuligheder til Kloaksektionen
Kloaksektionens formand Jørn Berner Pedersen kan træffes på mobil 21 24 34 54 eller emailadresse: email@bernerpedersen.dk.
Kloaksektionens sekretær Hans Henrik Kristensen kan træffes på tlf. 72 16 02 92 eller emailadresse: hhk@danskbyggeri.dk

