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Kjære medlemmer – Administrerende direktør, Eivind Andersen, har ordet.
Høsten er godt i gang og kommunevalget 2019 er over. Arbeiderpartiet fortsetter i tett
trav med MDG og SV i Oslo. Foreningen har spilt inn det vi mener er kloke ord fra
Klok- strategien, i forkant av den kommende byrådserklæringen. Vi håper både
Oslomodellen, næringsparkeringer, praktiske fag inn i grunnskolen og Fair Play Bygg
vil få vind i seilene med det nye byrådet.
Vi håper og tror at det nye byrådet er en gruppering som ønsker at ting skal produseres
for å vare. Det som da trengs er gode materialer og håndverksferdigheter til å utnytte
materialene slik at de består – lenge. Dette kan brøyte vei for et skifte fra bruk og kast,
dårlige materialer og ufaglært bearbeiding - i retning av våre fag. Forhåpentlig vil det
kunne løfte ikke bare prisene for godt håndverk men også status, rekruttering og alt
som følger i en god sirkel.
Styret har vedtatt en spennende ordning om såkornmidler til laugene med målsettingen – Enkelt å være Laug. Ordningen
trer i kraft fra 1.1.2020 og dreier seg om at Laugene kan søke om å få tilbake inntil hele Laugets OHIF kontingent i et
spleiselag der Lauget skyter inn tilsvarende beløp. Målet er å stimulere til mer aktivitet i fagene og Laugene som steller
med dem. Mer om dette lenger ned i nyhetsbrevet.
Vel møtt på medlemsmøtet 14. november, jeg håper å se mange av dere der!
God høst!

Nordisk møte i København – «Vi gør byen smuk med godt håndverk»
I slutten av juni var alle styremedlemmene på Nordisk Møte i København. Dette er et årlig arrangement hvor Norge,
Island, Sverige, Finland, Danmark og Færøyene møtes for å dele erfaringer og felles utfordringer. Overskriften for møtet
denne gangen var bærekraft og godt håndverk - Og hvordan vi som foreninger kan fremme håndverket på en god måte.
I lyset av dagens miljøperspektiv så må vi ikke glemme hvor bærekraftig godt håndverk er. Håndverk som gjennom
tidene har utviklet seg til perfeksjonisme. Våre produkter er et resultat av lange tradisjoner, god materialforståelse,
transparente produksjonsmetoder og høy kvalitet på det ferdige produktet. Godt håndverk er varig, kan forbedres og
repareres.
Mange av statlige og kommunale bygg som i dag blir bygget har et kortere leveperspektiv enn tidligere, og kan ikke
forsvares miljømessig i forhold til ressursbruk ved bygging. Det koster kanskje mindre å ta snarveier, velge rimeligere
produkter, høy bruk av ufaglærte og ta de eventuelle utfordringene som oppstår senere - Men bærekraftig er det ikke.
En oppgave for oss alle er å oppdra våre kunder – Gi god produkt- og produksjonsinformasjon, fortell hvorfor
prisoverslagene eller anbudene evt. er dyrere enn andres. Fortell kundene at dere har faste ansatte, faglærte og
lærlinger. Fortell at høy kvalitet og lav pris aldri har gått hånd i hånd.
Godt håndverk koster – fordi det varer!

Fagdag for tømrerlærlinger
27. august ble lærlinger som skal ut VG2 og VG3 samlet på Kuben
Yrkesarena til et felles fagdag for lærlinger. Initiativtager var
opplæringskontoret for tømrerfaget med daglig leder, Harald Hansen, som
også hadde regien den dagen.
Øyvind Ørnevik fra Byggmesterforbundet gav et innblikk i tømrerfagets historie
og rådgiver i LO, Jonas Bals, advarte om å undergrave egen bransje og
viktigheten av fagorganisering. «Et organisert arbeidsliv er mye bedre enn
organisert kriminalitet», sa Bals. Skatteetatens Cathrine Jørgensen tok
lærlingene med inn i «Spleiselaget Lærling» som retter seg mot elever og
lærlinger som skal inn i byggebransjen. Avtalen «Samarbeid mot svart
økonomi» som YS, LO, Unio, NHO, KS og Skatteetaten som står bak ble også
undertegnet av opplæringskontorets, Harald Hansen. (nederste bilde).

Foto: Opplæringskontoret for tømrerfaget

Komiker Sigrid Bonde Tusvik inviterte til et humoristisk skråblikk på bransjen
etter lunsj. Helt uten filter og med raus deling av egne erfaringer med
håndverkere tok hun lærlingene med humor og et underliggende alvor. Noen
oppfordringer til lærlingene kom det også underveis: «Ikke løp under tak når
det begynner å regne uten at dere tar med dere dyrt verktøy – det ser ikke bra
ut. Og ta vare på den gode stemningen – både gutte- og jentestemningen. Slik
at alle føler seg hjemme på en arbeidsplass».
Arbeid, liv og helse går hånd i hånd og er viktige faktorer for et langt og godt
arbeidsliv. Det er lett å glemme når man er ung at kroppen skal tåle mye i et
fysisk arbeid. Flott at opplæringskontoret også fikk med dette.
Arbeidstilsynet informerte om HMS for unge i byggenæringen, advokat Hans
Unneland gav en innføring i yrkesskader, forsikringer og rettigheter - Og to
fysioterapeuter fra SATS fortalte om viktigheten av kosthold, trening og
ergonomi. En flott og lærerik dag!

Norsk murdag 2019
Les mer:
Her
11. september inviterte Norsk murforum
sammen
med Byggutengrenser til den tradisjonsrike murdagen.
Arrangementet ble åpnet av varaordfører Kamzy Gunaratnam og ledet av Øyvind Buset fra Norsk murforum. Buset
benyttet anledningen til å takke varaordføreren for arbeidet byrådet har gjort med Oslomodellen – For murerne har det
betydd at murerlærlinger i kommunens byggeprosjekter har økt fra 14 til 24.
Det var et svært interessant og variert program med et tydelig miljøperspektiv. Klimavennlig rehabilitering, gjenbruk av
tegl, smart ombruk av eksisterende bygningsmasse og kjennetegn på gode bomiljø var bare noen av temaene som ble
belyst. Spennende tema for alle de fremmøte fra bransjen, men også for andre besøkende.
Et av innleggene omhandlet byggingen av det nye nasjonalmuseet. Dette blir heller ikke bygget på en dag, og man kan
bli søvnløs av å få et innblikk i konstruksjonen og teknikken bak fasaden. Bygget blir ikke mindre imponerende av å
høre hvordan murarbeidene er utført, og hvordan statsbygg har redusert klimaavtrykket med 46%. For de som hadde
meldt seg på ble det også en guidet omvisning på museet etterpå.
«Vakre bygninger er mere bærekraftige fordi de blir tatt vare på og brukt år etter år», sa Ida Winge Andersen, siv. ark.
MNAL Rebuilding AS. Vi er enig - Murbyen Oslo trenger fagfolk og kjærlighet, og det krever bestillingskompetanse. Ved
å ha forståelse for godt håndverk, materialvalg og de kulturhistoriske verdiene er det mulig å vedlikeholde byen vår på
en miljøvennlig og bærekraftig måte.
På neste side har daglig leder i Murbyen, Hanne M. Kempton, skrevet litt om «murbyen Oslo» gjennom 400 år.

Murbyen Oslo gjennom 400 år
Av Hanne Moltubakk Kempton, daglig leder i Murbyen
Murgårdsbebyggelsen i Oslo er unik i Europeisk sammenheng og av stor nasjonal verdi. Faktisk har Oslo en av de mest
intakte og sammenhengende bymiljøene fra siste halvdel av 1800-tallet i Europa. Og selv om det er murgårdsmiljøene
fra sent 1800-tall som er aller mest karakterisk for byen, har Oslo vært en murby siden den ble anlagt i Kvadraturen i
1624, da som Christiania.
For å ivareta denne bygningsarven bevilget staten i 2017 midler til opprettelse av en bygningsvernssenter spesialisert
på mur i Oslo. Murbyen Oslo flyttet i høst inn i «nye lokaler» i et av Oslos eldste stående bygg: Rådhusgata 7.
Gjennom historien har murbyen vært under sterkt press, blant annet hang saneringstrusselen lenge og tungt over
mange strøk vi i dag tar for gitt som verdifulle, som for eksempel Grunerløkka. Murbyen ble ansett som umoderne og
lite attraktiv helt frem til 1970-tallet, og ikke før på 1990-tallet ble det bestemt at 1800-talls murbyen hadde nasjonal
verdi og måtte tas vare på.
I dag er det utenkelig at folk ønsket murbyen revet. Murgårdene preger mesteparten av indre by. Dette er populære
boligområder hvor mange ønsker å bo og oppholde seg. Det er disse områdene som gir Oslo sitt særpreg.
I dag er de fleste av bygårdene i Oslo er sameier eller borettslag der eierne i fellesskap må fatte avgjørelser om drift og
vedlikehold. Dette er eiere med ulike ønsker og behov, og med mer eller mindre langsiktighet i eierforholdet. Det har
lenge vært et problem at istandsetting og rehabilitering gjøres på måter som øker byggets sårbarhet, gir dårlig innemiljø
og fører til byggetekniske skader. Bygningsvernsenteret Murbyen Oslo arbeider med nettopp disse problemstillingene.
Siden oppstarten i 2017 har vi fokusert på eiers bestillerkompetanse.
Vi har en gratis veiledningstjeneste og vi arrangerer kurs og seminarer. Kom gjerne innom oss i Rådhusgata 7!

Følg oss gjerne på nett: www.facebook.com/MurbyenOslo/ og www.murbyenoslo.no
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Fra venstre: Bjørn-Gunnar Eliasen - Oslo Snekkermesterlaug, Kitty Krohn Riege – Oslo Kjole- og Draktsyerlaug, Eivind Andersen – Administrerende direktør, Espen
Lynghaug – Styreleder / Oslo og omegn Kjøttfaglaug, Åsmund Østvold – Byggmesterforbundet, Silje Gulliksen – Oslo og omegn Frisør- og Velværelaug, Tina K. Amundsen
– Oslo Rørleggerlaug var dessverre ikke til stede. Foto: Hilde Bergh

Styreseminar
I september var det igjen tid for å samle styret til årets styreseminar. Seminaret ble holdt i administrasjonens lokaler i
Rosenkrantz gate 7. Styret er forholdsvis nytt, og gjør det dermed ekstra interessant og spennende å se fremover
sammen. For første gang i historien består nå styret av like mange kvinner som menn – noe vi syns er veldig stas.
Strategien for organisasjonenes arbeid ble satt i 2018, men det er likevel mye å drøfte når medlemmenes og fagenes
interesser skal ivaretas.
En litt uhøytidelig «lek» tok vi oss også tid til. «Vinn så mye du kan» er et strategispill hvor spillerne egentlig ikke vet
hvilken retning valgenes deres fører, med mindre de klarer å samarbeide med andre. Man er også helt avhengig av at
alle spiller likt – først da blir alle vinnere. Men dersom en plutselig velger å bryte avtalen, vinner den som går solo og
alle de andre spillerne taper. En morsom lek med en ganske alvorlig undertone. Hva skjer i bransjene våre når det alltid
er noen som ikke følger «spillereglene» eller klipper hjørner for å vinne konkurransen?
Mer om OHIFs strategi ligger på våre hjemmesider - Strategi

«Såkornmidler» - Lettere å være laug
Nå kan alle laugshjerter glede seg til 1. januar 2020!
Det er nå mulig å søke om «Såkornmidler» fra OHIF. Midlene skal gjøre det lettere for laug å drive laugsaktiviteter som
kurs, utstillinger, markeringer i lauget, m.m.
Søknaden kan maksimum tilsvare innbetalt årskontingent (antall medlemmer lauget har i OHIF * 500 kr) til OHIF og
fordrer at lauget selv skyter til like stor sum som det søkes om fra OHIF. Dette slik at en aktivitet der søknad blir godkjent
finansieres 50% av OHIF og 50% av Lauget.
Hensikten er å få til flere aktiviteter i laugene – tett på fagene og medlemmene – organisert av medlemmene.
I praksis kan lauget ved dette såkorn-tiltaket få tilbake hele OHIF- årskontingenten til laugsaktivitet.
Søknadene vil bli behandlet av representanter fra OHIF- styret og ordningen trer i kraft fra 1.1.2020.

Klikk på linken for mer info og søknadsskjema: Såkornmidler

Søknadsfristen Thoresenfondet

Har du en god design-idé? Bli med på Vis-utstillingen!
Vi ønsker å invitere designere til et helt nytt prosjekt som vi har valgt å kalle Vis!
Vis skal bli en arena hvor fremtidens håndverkere og designere utfordrer hverandre og viser hva som er mulig når
fagpersoner arbeider sammen. Håndverkselever og lærlinger vil lage de utvalgte konseptene fra designerne innenfor
møbel og smykker. Tekstilelevene samarbeider med to designere i designprosessen. Resultatene blir presentert i en
stor utstilling i Oslo november 2020.Tema for utstillingen 2020 er «Nærhet».
Vis skal vise hva som bor i dagens, og fremtidens, håndverkere og designere. Påstanden vår er at håndverkere og
designere er avhengige av hverandre – og det er først når disse samarbeider tett, at de aller beste arbeidene blir
skapt. Målet med Vis er derfor å være en plattform hvor fagmiljøene kan lære av og utfordre hverandre.
Ta en titt på vedlegget og gå inn på vår rykende fersk hjemmeside for mer informasjon: www.visutstilling.no

En kaffe med en leietager i Håndverkeren - Advokat Per Fr. Eckhoff
Håndverkeren har huset mange advokater gjennom tidene. Private kontorer med kort
vei til tinghuset gir gode muligheter for nettopp denne yrkesgruppen.
Midt i gangen i 5. etasje sitter advokat Per Eckhoff. Han er en del av teamet
«Advokatene i Håndverkeren» og har vært i bygget siden 1990. Fire administrerende
direktører fra OHIF har drevet gården mens han har vært leietager, og han har sett
flere av sine egne komme og gå - men selv har han ikke hatt konkrete planer om å
flytte i løpet av de årene han har vært her.
Gangen i 5., hvor Per Eckhoff holder til, har en helt egen atmosfære. Her sitter man
Foto:
Håkon
gjerne med døren åpen for å ta en titt på de som kommer gående
forbi,
ellerHøye
for å si
hei om man har tid til det. Noen felles bursdagsfeiringer har det også vært gjennom
årene, eller en fredagspils på Eilefs Landhandleri på hjørnet – det var her advokatene
møttes.
Spesialiteten hans har vært familie, arv, skifterett, arveavgift, testamenter og sparing. Mye som gir grobunn for dypdykk
og feider, men det er godfølelsen av å være til hjelp for enkeltmennesker han syns har vært mest givende. Mennesker
som i sårbare situasjoner blir hjulpet av jussen.
Nå er det tid for nedtrapping etter 40 år som advokat, men med tre barn og tre barnebarn som gir glede i fritiden, blir
det ikke roligere av den grunn. Foruten squash og padling rundt Asker i skjærgårdskajakken, blir det flere turer til
Golsfjellet hvor familien har hytte. Om ikke roligere tider, så kanskje friere. Mulig knivmakerhobbyen også får mere
plass? - Vi kommer til å savne Eckhoffs lystige «hei» i gangen.

Vet du at det er mulig å søke tilskudd til El-bil?
Les mere her: https://byggmesteren.as/2019/08/28/na-kan-du-fa-stotte-til-kjop-av-elvarebil/
OHIF har også en god avtale med Birger N. Haug på el-bil. Ta kontakt med Kevin Patel for en uforpliktende prat på
telefon 416 84 131 eller på mail kp@bnh.no

Nyhetsbrevet fra bymiljøetaten
Vanskelig å finne frem i Oslo sentrum? Følg med på nyhetsbrevet fra bymiljøetaten som oppdateres jevnlig på våre
sider - Trafikkoversikt Oslo sentrum

Hvorfor er det vanskelig å differensiere medlemsavgiften til
Mesterbrev?
Det er sikkert mange som har lurt på økningen av Mesterbrevavgiften, og hvorfor
den ikke kan differensieres. Vi har derfor fått daglig leder, Heidi Tveide (bilde), til
å gi en kort forklaring på dette:
Mesterbrevnemnda har tatt opp og vurdert differensiert årsavgift. Å differensiere
satsene ut fra hvilken rolle man skal ha i registeret (for eksempel pensjonist)
betyr at registeret også må utvikles til å håndtere ulike kategorier «mestere».
Mesterbrevordningen og registeret er ikke bygd opp på en slik måte som registre
til vanlige medlemsorganisasjoner som kan håndtere ulike medlemskap.
På nåværende tidspunkt har nemnda vurdert dette slik at en utvikling av
registeret til å håndtere en differensiering må settes på vent på grunn av andre
prioriterte områder. Et områdene er at vi nå arbeider med å samkjøre
mesterregisteret mot andre registre i arbeidet for et mer seriøst arbeidsliv.
Når det er sagt så vurderer vi muligheten med en abonnementsordning for
pensjonister for bladet «Mestern». Dette vil vi komme tilbake til om dette blir en
realitet.
Når det gjelder avgiftsøkning generelt: https://www.mesterbrev.no/arsavgiftfor-mestere-hvorfor-det/

Datoer å merke seg:






14. november 2019 – Medlemsmøte i Håndverkersalen! – Invitasjon med program kommer på mail.
20. november 2019 – Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo Rådhus – Oldermenn og ledere i relevante fag vil
automatisk bli invitert. Andre interesserte må evt. melde sin interesse til mailto:hilde@ohif.no.
25. mars 2020 – Årskonferanse og Generalforsamling i Oslo Håndverks- og Industriforening
19. mai 2020 – Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo Rådhus
19. november 2020 – Fag- og Svennebrevutdeling i Oslo Rådhus

