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Formanden har ordet

DET ER GODT, AT POLITIKERNE 
HAR HØRT BYGGERIETS  
ØNSKE OM EN SMIDIGERE (...) 
HÅNDTERING AF BYGGESAGS-
ANSØGNINGER
Byggebranchen slap stort set uden 
om	den	-	forhåbentlig	-	mest	kritiske	
del af Coronakrisen. Hvor der i dag 
på	 landsplan	ses	en	nedgang	på	stil-
lingsopslag på 16 procent, er samme 
tendens i byggeriet steget med 26 
procent.	Tal	fra	Danmarks	Statistik	og	
Jobindsats.dk viser, at bygge- og an-
lægsvirksomheder	 kun	har	haft	ned-
gang	på	1	procent	i	perioden	marts	til	
maj i 2020 sammenlignet med sam-
me periode sidste år. 

Disse tal og denne udvikling står i 
skærende	 kontrast	 til	 den	 udvikling,	
f.eks.	 hotel-	 og	 restaurationsbran-
chen har oplevet, siden statsminister 
Mette	Frederiksen	lukkede	store	dele	

af landet ned den 11. marts i år. Ho-
tel-	 og	 restaurationsbranchen	 har	 
således oplevet en omsætningsned-
gang på 58 procent. 

På	 landsplan	 har	 suspenderingen	
af	 anlægsloftet	 i	 byggebranchen	 vir-
ket. Her på Bornholm er det en blan-
ding af det kommunale, de private, 
private investorer og ikke mindst bo-
ligselskaberne,	 der	 indtil	 videre	 har	
fået de bornholmske virksomheder 
gennem krisen. 

I byggeriet mangler der derfor sta-
dig faglærte hænder. Lokalt burde der 
være hjælp at hente qua de mange 
afskedigelser, som blandt andet har 
præget industrien. Uddannelsessy-

stemet	har	desuden	fået	et	’løft’,	hvil-
ket betyder, at tager man en lærling 
ind i sin virksomhed, får man dækket 
op	til	90	procent	af	elevens	lønudgif-
ter	resten	af	2020.	Dette	burde	også	
kunne	tiltrække	mere	arbejdskraft.

Der bygges på livet løs på Born-
holm, og for at kunne følge med i be-
handlingen af byggesagsansøgninger, 
udvider Bornholms Regionskommune 
efter	det	netop	vedtagne	budgetforlig	
med tre byggesagsbehandlere, en ny 
medarbejder	til	Plan	samt	en	til	Miljø.	
Foruden den nye planmedarbejder 
kommunen udvidede med for få må-
neder siden. 

Det er gode takter - og det er godt, 
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Kort nyt

at	politikerne	har	hørt	byggeriets	øn-
ske	om	en	 smidigere	og	mere	effek-
tiv	 forretningsgang	 for	håndtering	af	
byggesagsansøgninger.

I forrige medlemsblad fortalte 
vi om de mange hjælpepakker, som 
ramte forbi de behov, mange virksom-
heder	stod	med.	I	dette	medlemsblad	
fortæller vi dels historien om, hvor-
dan nogle af de virksomheder, det 
lykkedes at få del i hjælpepakkerne, 
nu står og skal betale hjælpepakken 
tilbage.	

Desuden tager vi en snak med 
flere	 af	 øens	 større	 håndværksvirk-
somheder for at høre, hvordan det 
står	til	midt	 i	 en	Coronatid.	Yderme-
re kan du møde det nye medlem af  
SMVbornholm, Henrik Svendsen, der 
i Klinik Velværet arbejder med fysisk 
og mental velvære - også på slidte el-
ler stressede SMV’ere.

God	læselyst.

Med venlig hilsen 
Jacob Svendsen 

formand i SMVbornholm

Sammenlægningen af Dansk Industri 
og Dansk Byggeri er trådt i kraft  
1. september 2020

Sammenlægningen af Dansk Industri og Dansk Byggeri kaldes 
her	på	Bornholm	for	DI	BYG	Bornholm,	men	arbejdet	fortsæt-
ter i de to separate bestyrelser i minimum tre år. Dog er to 
bestyrelsesmedlemmer fra Dansk Byggeri Bornholm inviteret 
med i DI Bornholms bestyrelse, hvilket er kutyme i alle DI’s 
lokalafdelinger.  /LSG

Danmarks første  
kvindelige EUX-murer  
er fra Bornholm
Antoinette	 Jørgensen,	20	år,	mod-
tager den 25. september sit sven-
debrev,	 hvilket	 gør	 hende	 til	 Dan-
marks	første	kvindelige	EUX-murer.	Efter	fire	års	uddannelse	
med læreplads hos Henrik Alfreds Murerforretning glæder de 
sig	begge	til	den	store	dag.	

Med	EUX-uddannelsen	er	Antoinette	Jørgensen	både	stu-
dent	og	murersvend,	og	drømmen	er	at	 læse	videre	til	byg-
ningskonstruktør.	For	hende	er	og	har	det	været	vigtigt	både	
at have en boglig viden og håndværksfaglig indsigt med sig i 
sit videre uddannelsesforløb.  /LSG
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Håndværksvirksomhed i en Coronatid

BORNHOLMS BYGGEBRANCHE  
KLARER CORONAKRISEN GODT 
Store dele af det bornholmske erhvervsliv er - og har været - hårdt ramt af Coronakrisens konsekvenser 
i form af nedlukning og andre begrænsninger. Men den bornholmske byggebranche har holdt snuden i 
sporet og foreløbig klaret skærene. Fem virksomhedsledere fortæller her om, hvordan de har oplevet og 
håndteret Coronakrisen indtil nu. 

”Der var mange ubesvarede 
spørgsmål, lige da landet 
blev lukket ned. Vi er jo i 
massiv kundekontakt hver 
dag - skal vi så køre ud alli-
gevel? Og hvordan håndte-
rer vi det? Jeg sørgede ret 
hurtigt for, at alle i firmaet 
kendte til de nye retningslin-

jer, jeg ville have dem til at følge, samt hvordan de skulle 
italesætte de nye retningslinjer over for kunderne. Vi havde 
arbejde nok, men en enkelt større kunde aflyste få opgaver 
den første uge - ellers fik vi ingen aflysninger. Vi har været 
virkelig heldige”.

”Vi har endnu ikke haft det der knæk - bum, der skete det 
for os - som f.eks. hotel- og restaurantbranchen fik pga. 
deres nedlukning. Men vi gik hele tiden og frygtede det. 
I dag er det meget tilbage til den normale hverdag - dog 
med en del mere afspritning. Nu er det jo næsten mær-
keligt, at vi ikke altid har haft sprit i bilerne. Selvfølgelig 
har der lige været sommerferie, men det går virkelig godt 
og vi har meget arbejde. Faktisk har jeg ansat seks mand 
siden 1. maj 2020, så jeg tror ikke, at der kommer et dyk for 
byggebranchen. De private vil fortsat have behov for vores 
arbejdskraft - og det vil erhvervslivet også, så jeg er faktisk 
ikke bekymret for den del. Men jeg kan måske frygte, hvor-
dan fremtiden kommer til at se ud, når hjælpepakkerne fra 
staten slipper op.

Benjamin R. Schou-Lund, EL OG VVS CENTER:

Tekst: Louise Skøtt Gadeberg
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Håndværksvirksomhed i en Coronatid

”11. marts 2020 er blevet en dato, jeg 
aldrig glemmer. Vi har ikke sendt med-
arbejdere hjem, kun to der valgte det 
af private årsager, men vi er og har 
været reddet af, at vi har vores egen 
fabrik at arbejde på. Ellers havde vi 
haft 4-5 mand i overskud. Vi havde fra 
nedlukningstidspunktet ordrer frem til 
maj, så vi mærker først konsekvenser-
ne nu, hvor f.eks. flyindustrien ikke er 
helt i gang endnu. Til gengæld har de-
res behov for hjælp ændret sig og f.eks. 
har der pludselig været et stort behov 
for udstyr, der kunne teste, om deres 
arealer overhovedet kunne holde til at 
have så mange fly parkeret så længe”.

”Heldigvis kører byggebranchen på 
Sjælland på fuld drøn og bl.a. de større 
ejendomsselskaber rykker. Industrien 
er derimod gået i stå - og så har vi jo 
måtte finde på noget andet. Der har 
vores spritholdere rykket godt den før-
ste måned - og vi har produceret cirka 

Claus Duevang, KH Maskinværksted:

1500 af dem. Vi har hele tiden holdt 
skruen i vandet og skindet på næsen, 
bl.a. ved at være engageret i forskel-
lige segmenter: Medicinalindustrien, 
olieindustrien, flyindustrien, fødeva-
reindustrien osv. Vi har spredt vores 
risiko, for der er op- og nedture i alle 
brancher, men nu mærker vi konse-
kvenserne. Jeg holder vejret midt i det 
her vakuum og håber, at industrien 
snart kommer i gang igen, så vi un-
derleverandører også kan komme op i 
gear. Jeg frygter dog, at 2021 også bli-
ver et hårdt år, men jeg er på tæerne 
og har den positive hat på”.
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Håndværksvirksomhed i en Coronatid

”11. marts er jeg lige kommet hjem 
fra Bali, og den aften, Statsministeren 
lukker landet, der bliver natten meget 
kort, for der var mange løse ender 
at få styr på. Vi finder ud af, hvor vi 
kan være og arbejde, og hvilke uden-
dørsprojekter, vi har, og hvad der kan 
skubbes frem osv. Det var et større ko-
ordineringsarbejde, men jeg ville ger-
ne skåne både mine medarbejdere og 
beboerne der, hvor vi skulle arbejde. 
Ret hurtigt fandt vi ud af, at med det 
vi havde i ordrebogen, kunne vi klare 
os uden at sende folk hjem og uden at 
modtage støttepakker i nogle af må-
nederne. Enkelte blev bedt om at af-
holde restferie, så der blev ryddet op 
idet, men det var mine medarbejdere 
meget positive overfor”.

”Senere i Corona-processen har vi 
haft virkelig travlt i vores glasskære-
ri, som vi har købt af Bygma, da de 
overtog Fridolf. Vores kundeflade her 

er blevet meget større, så her har vi 
haft folk godt beskæftiget. Jeg tror, 
de hjemsendte bornholmere har haft 
tid til at få klaret en masse små pro-
jekter derhjemme. Mange private har 
også været flinke til at fremskynde 
projekter for at hjælpe. Lige nu ser 
ordrebogen fin ud, men der kommer 
en tid, hvor de privates projekter ikke 
er nok for branchen, og der kunne 
det være godt, hvis kommunen satte 
nogle projekter i udbud. Selvfølgelig 
kan vi mærke, at der er små tegn på 
en lidt dalende aktivitet hos de pri-
vate, så det er ikke ubetinget nemt og 
risikofrit for tiden. Jeg er spændt på 
at se, hvad der sker i 2021, for du kan 
jo ikke tømme statskassen, uden at 
det får konsekvenser på et tidspunkt. 
Men nu må vi se. Det kan tage mange 
år, før vi har helt styr på Corona, hvis 
vi overhovedet får det - og hvad bliver 
det næste? Pt. holder vi snuden i spo-
ret og håber på det bedste”.

Claus Stamer, HJB Byggeforretning Aps:
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Håndværksvirksomhed i en Coronatid

”Da Mette Frederiksen lukkede lan-
det ned, havde vi ugen efter fem 
mand, vi ikke vidste, hvad vi skulle 
sætte til. Det var både private pro-
jekter, erhvervsvirksomheder og byg-
gepladser, der lukkede ned, og der 
var en rimelig vild panikstemning. 
Men vi havde en del ting, vi skulle 
have ordnet her i virksomheden, men 
det var jo hurtigt klaret. Så ret hur-
tigt begyndte vi at sende folk hjem 
på afspadsering, og der var nogle, 
der havde ugevis til gode. Alle an-
satte havde dog fuld forståelse for 
situationen. Så kom først den ene og 
så den anden pakke, men jeg kunne 
hurtigt regne ud, at det alligevel var 
et dyrt scenarie, vi stod overfor. Det 
blødte det lidt op, at Tekniq og Dansk 
El-forbund indgik en aftale om, at 
medarbejderne skulle have løn sva-
rende til dagpenge i stedet for fuld 
løn, men det var alligevel en stor ud-
gift at have i sigte”.

Peter Lund, Knudsker-el:

 ”Vi tog det dag for dag, men efter 
nogle uger begyndte nogle byggeplad-
ser at åbne op igen. Virksomheder be-
gyndte at have behov for reparationer 
og så begyndte arbejdet så småt igen 
at komme ind. Efter påske gik det amok 
– både private og erhvervskunder, og 
her havde vi alle mand i arbejde igen, 
og sådan har det været siden. Jeg fryg-
ter ikke som sådan et dyk i byggebran-
chen, men industriens kår forplanter 
sig jo til os alle. Jeg synes, vi kom fra et 
ekstremt højt niveau før Corona, og nu 
er vi nede i et almindeligt leje. Jeg tror, 
vi kommer op i tempo igen - bare ikke 
lige inden for de næste par kvartaler”.
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Håndværksvirksomhed i en Coronatid

”Lige da landet blev lukket ned i be-
gyndelsen af marts, var der et par en-
kelte kunder, der slog bremsen i, og det 
er fair nok. Men jeg har generelt ellers 
ikke mistet noget arbejde på Corona. 
Tvært imod har jeg oplevet, at folk har 
haft tid til at få gang i deres egne pro-
jekter derhjemme, og at de har fundet 
ud af, de havde brug for professionel 
hjælp. Meget af vores arbejde foregår 
desuden udendørs, og det har lettet 
det for os. Ift. afspritning har det fun-
geret fint med sprit og vaskeservietter 
i vores biler, og når vi har været ude 
hos ældre mennesker, har vi holdt eks-
tra afstand. Men jeg har det mærkeligt 
med ikke at kunne trykke folk i hånden 
på en ordentlig måde, som jeg altid 
har gjort. Det er lidt ambivalent at stå 
der og vinke”. 
”Jeg håber nu, når de indefrosne ferie-
penge udbetales, at de private danske-
re bruger dem til at få sat endnu mere i 
stand i deres huse, så byggebranchens 

gode takter kan fortsætte. Jeg undrer 
mig dog over, at jeg får tilskud til lær-
linge, selvom min forretning kører fint, 
for Corona vil efterlade en stor regning 
til samfundet, som jo også skal betales. 
Så jeg håber, at der kommer lidt mere 
fokus på, at dem, der har behov, får 
hjælp, og at det ikke sker automatisk 
til alle. Det bliver jo dyrt for os alle”.

Henrik Alfred,  Henrik Alfreds  Murerforretning:
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Nyt medlem i SMVbornholm

FYSISK OG MENTALT VELVÆRE 
ER LIGE SÅ VIGTIGT SOM LEDELSE OG STRATEGI

Mange glemmer, at det kræver fysisk og mentalt overskud at lede en 
virksomhed og samtidig leve et godt liv, lyder det fra Henrik Svendsen.  
Efter 30 år i bankverdenen forfulgte han drømmen om at arbejde pro-
fessionelt med menneskers fysiske og mentale velvære, og han ejer og 
driver i dag Klinik Velværet på ottende år. En beslutning, han ikke har 
fortrudt.

Klinikkens navn siger det hele: Det 
handler om at leve et liv funderet i 
velvære	-	og	om	at	komme	tilbage	til	
velvære i hverdagen, hvis man som 
f.eks. virksomhedsleder er blevet væk 
i stress, hverdagens arbejdspres og 
tusind	bolde	i	luften.

”Det	 er	 min	 filosofi,	 at	 velvære	
skal	 være	 til	 stede	 i	 ens	 liv	 -	 uanset	
om man er på arbejde eller holder fri. 
Det handler om mental og fysisk ba-

lance, om at passe på sig selv og om 
at have det godt. Derfor er jeg så tak-
nemmelig over i dag at arbejde med 
at hjælpe mennesker derhen. Både 
via fysisk skadesopretning og lindring 
af smerter men også ved at være 
med	til	 at	 åbne	op	 for	 en	øget	 selv-
indsigt og selvudvikling”, siger Henrik 
Svendsen, der er selvstændig og ejer 
af Klinik Velværet i Lille Madsegade i 
Rønne. 

Tekst: Louise Skøtt Gadeberg
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Nyt medlem i SMVbornholm

I Henrik Svendsens klinik er mas-
sage og zoneterapi grundstammen, 
men han har også fokus på bevæge-
apparatet	og	praktiserer	ortobionomi,	
hvilket vil sige, at kroppens muskulære 
skævheder	 bringes	 tilbage	 til	 krop-
pens	 oprindelige	 funktion,	 så	 daglig-
dagens bevægelser ikke modarbejder 
din egen krop.

”Det handler om at lære sin krop 
bedre at kende og gøre noget andet 
end det, man plejer at gøre fysisk”, si-
ger han.

Vi husker virksomheden, men 
glemmer os selv
Ifølge Henrik Svendsen er det som 
virksomhedsleder – og menneske – 
generelt	vigtigt	at	bruge	tid	på	at	kigge	
indad	og	reflektere	over,	hvordan	man	
har det fysisk og psykisk - især når man 
har	alt	for	travlt	til	det.	

”Mange har tydelige symptomer 
på fysiske og psykiske belastninger, 
som bliver ignoreret i en travl hverdag, 
og mange kører i et alt for højt gear, 
fordi virksomheden har brug for det. 

Men hvis man ikke tanker op, brænder 
man ud. Og det kan ende fatalt med 
blodpropper og det, der er værre. 
Det	er	afgørende	vigtigt	at	lytte	til	sin	
krop og tage alvorligt, hvis man føler 
sig stresset. Det skal ikke bare dulmes 
med mere arbejde, hård fysisk træning 
eller	 stimulanser.	Der	 skal	ændres	på	
årsagen - og siger vi ikke selv stop, gør 
vores krop”, siger Henrik Svendsen.

Han opridser paradokset i, at alt 
omkring	 os	 ’bliver	 fikset’,	 men	 at	 vi	
glemmer den, der holder alle boldene i 
luften.	Os	selv.	At	vi	knokler	på	i	stedet	
for at ændre radikalt på rammerne. Jo 
hårdere, vi kører os selv, jo sværere er 
det at se sig selv i øjnene og stoppe op, 
siger han.

”Virksomhedsledere har ikke kun 
ansvar for sig selv - de bør gå foran 
som et godt eksempel for deres med-
arbejdere og vise, at man ikke skal ’ar-
bejde sig ihjel’. Mange håndværkere 
er så fysisk slidte og har ondt i bevæ-
geapparatet,	selvom	der	er	lang	tid	til	
pensionsalderen. Og der må mester 
gå foran. Mange i håndværksbranchen 

Om Henrik Svendsen

• Alder: 58

• Uddannet: Bankrådgiver – læst 
videre til alternativ behandler.

• Gift med: Maj-Britt Pauch 
Svendsen

• Tidligere: Rådgiver i Nordea 
Rønne i 20 år som privatkunde-
chef, samt med til at opstarte 
DIBA (nu Sydbank) på Born-
holm.

• Erfaring: Har været selvstæn-
dig i ti år og har arbejdet med 
zoneterapi, sportsmassage, 
skader mm.

Læs mere om Klinik Velværet 
på 
www.slapbareaf.nu
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Nyt medlem i SMVbornholm

ved f.eks. ikke, at de via deres pensi-
onsordning	har	mulighed	for	tilskud	til	
behandlinger, så nogle af skaderne kan 
tages	 i	opløbet.	Når	man	når	til	pen-
sionsalderen, kan det være for sent 

at	rette	op	på	skavankerne”,	forklarer	
Henrik Svendsen

Hjerteblod at arbejde med  
mennesker 
Henrik	 Svendsen	havde	 efter	 30	 år	 i	
bankverdenen brug for at gøre noget 
andet - prøve drømmen om at arbej-
de	fuld	tid	med	mennesker	af.	At	have	
mere hjertesag og menneske end kas-
ser, systemer og tal i sin hverdag. Og 
han er glad for, han tog springet.

”Jeg kan virkelig godt lide at være 
selvstændig, jeg har mange ideer og 
kunne	 godt	 ønske	 mig	 flere	 timer	 i	
døgnet. Jeg har en del kunder, og det 
kan derfor være svært også at priori-
tere at udvikle min virksomhed. Men 
jeg prioriterer højt at have energiover-
skud, når jeg behandler. Det her er 
ikke et samlebåndsarbejde - jeg skal 
være	til	stede.	Men	når	jeg	går	hjem,	
er jeg alligevel energifyldt, selvom jeg 
også er både fysisk og mentalt træt”. 

Han	har	en	meget	holistisk	tilgang	
til	sine	klienter,	hvilket	vil	sige,	at	han	
arbejder med det hele menneske. Ikke 
bare ben, arme eller ryg separat. Vel-
være handler om kroppens celler, fø-
lelser og energier - sammen med mu-
skulatur og bevægeapparat. 

”Nogle af mine klienter har sagt, at 
de føler, at jeg healer dem, når jeg be-
handler dem. Det er ikke mit udgangs-
punkt, men når jeg bruger min energi 
på	at	få	rettet	den	andens	krop	op,	så	
reagerer klientens krop jo på det - og 
det kan føles healende”, siger han.

Henrik Svendsen  
om hypnose
Hypnose kan medvirke til udvikling 
og lindring inden for mange ting - 
under de rigtige forudsætninger.
Hypnosetilstanden er en afslap-
pet tilstand, hvorigennem han 
forsøger at guide klienten frem til 
sine egne løsninger via de rigtige 
spørgsmål. 
Hypnose kan hjælpe på angst, 
flyskræk, misbrug, at finde frem til 
hvorfor man har nogle bevidste/
ubevidste traumer i sit liv osv. 

”Folk skal selv finde deres vej, 
men jeg kan hjælpe dem på vej. 
Derfor er ens egen motivation til 
forandring og vilje til indsigt også 
afgørende. Man skal ville finde ud 
af, hvad ens udfordringer i virke-
ligheden handler om. I hypnosen 
får man ikke altid de svar, man 
ønsker, og det kan for nogle være 
svært at acceptere det, ens krop 
og underbevidsthed fortæller en”, 
siger Henrik Svendsen.

Velvære handler om  
kroppens celler, følelser 

og energier - sammen  
med muskulatur og  

bevægeapparat. 
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Nyhed fra SMVdanmark: Barselsfond

Barselsfonden gør op med en årelang forskelsbe-
handling mellem lønmodtagere og selvstændige 
og vil gøre det langt mere økonomisk sikkert for 
kvinder at starte virksomhed, så kvinder ikke 
skal vælge mellem at stifte virksomhed eller 
stifte familie. Det er meget glædeligt, mener 
SMVdanmark.

BARSELSFOND 
ER ET KÆMPE SKRIDT FOR  
DE SELVSTÆNDIGE

En	ny	politisk	aftale	spænder	et	sikkerhedsnet	ud	under	
selvstændige,	 der	 ønsker	 at	 stifte	 familie.	 Barselsfon-
den for selvstændige vil sikre Danmarks knap 300.000 
selvstændige et solidt økonomisk rygstød på op mod 
31.000 kr. månedligt, mens de holder barsel. Selvstæn-
dige	 har	 ellers	 hidtil	 måttet	 nøjes	 med	 barselsdag-
penge, mens lønmodtagere kan få løn under barsel. At Alexander Nepper.
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Nyhed fra SMVdanmark: Barselsfond

politikerne	nu	fjerner	den	ubalance,	
glæder	 Alexander	 Nepper,	 politisk	
chefkonsulent	i	SMVdanmark.

”Det har været en mærkesag for 
os,	 at	 selvstændige	 fik	 de	 samme	
muligheder som lønmodtagere, når 
de skulle på barsel. For mange især 
mindre selvstændige kan en gravidi-
tet være et hårdt økonomisk smæk, 

og det er ikke rimeligt, at der skal 
være	den	forskel.	Dette	er	ét	af	flere	
rettighedsgab,	 der	 er	 mellem	 selv-
stændige og lønmodtagere, og det er 

glædeligt,	at	vi	nu	 får	 lukket	dét.	Vi	
vil	gerne	takke	partierne	bag	aftalen	
for	at	have	taget	dette	skridt	for	lige-
stillingen	og	fjerne	barrierer	for	unge	
kvinders	iværksætteri”,	siger	han.

Barselsfonden bliver en del af den 
statslige	 barselsfond	 og	 er	 finansie-
ret af indbetalinger fra de selvstæn-
dige	 selv.	 Alexander	 Nepper	 hæfter	
sig også ved, at barselsfonden vil 
gøre det mere interessant for kvin-
der at springe ud som selvstændige.

”Det	 er	 kun	 otte	 procent	 af	 de	
nystartede virksomheder, der har en 
kvindelig ejer under 35 år, mens det 
for mænd er 27 pct. Så man må des-
værre konstatere, at unge kvinder 
er	 forsigtige,	 når	 det	 gælder	 om	 at	
starte en virksomhed. Det kan denne 
aftale	være	med	til	at	rette	op	på.	Jo	
færre	benspænd	vi	stiller	op	for	nye	
virksomheder, jo mere vækst og jo 
flere	 arbejdspladser	 kan	 vi	 skabe	 i	
Danmark”, siger Alexander Nepper.

Barselsfonden løser også den 
økonomiske udfordring mandlige 
selvstændige får, når EU’s beslutning 

om, at der skal indføres to måneders 
øremærket	 barsel	 til	 fædre,	 bliver	
gennemført i Danmark.

Den	 politiske	 aftale	 er	 indgået	
mellem	Socialdemokratiet,	Enhedsli-
sten, SF, Radikale Venstre og Alterna-
tivet	og	er	en	udmøntning	af	Finans-
lovsaftalen	for	2020.

Jo færre benspænd vi  
stiller op for nye  

virksomheder, jo mere 
vækst og jo flere  

arbejdspladser kan  
vi skabe i Danmark”

For mange især mindre 
selvstændige kan en  

graviditet være et hårdt 
økonomisk smæk, og  

det er ikke rimeligt, at der 
skal være den forskel

Læs mere på 
www.smvdanmark.dk
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Nyhed fra SMVdanmark: Corona-hjælpepakke

HVER TREDJE TVANGS- 
LUKKEDE FRISØR 
SKAL TILBAGEBETALE  
CORONA-HJÆLPEPAKKE

Hver tredje frisør, der oplevede et 100 pct. om-
sætningsfald under tvangsnedlukningen på grund 
af Coronakrisen, risikerer nu at skulle betale den 
kompensation til selvstændige, de har modtaget, 
tilbage. Det er helt urimeligt, for loven og vejled-
ning fra myndighedernes side er så uklar og mis-
visende, at virksomhederne ikke kunne tro andet 
end, at de har fulgt reglerne, mener SMVdanmark.

Da	de	 liberale	erhverv	fik	 lov	at	slå	dørene	op	 igen	ef-
ter fem ugers tvungen corona-nedlukning, tog frisørerne 
fat,	 for	kunderne	stod	 i	kø	efter	at	 få	deres	frisurer	til-
bage.	Men	hvor	deres	ansatte	blev	belønnet	med	50	pct.	
i overarbejdsbetaling for den ekstra indsats, er beløn-
ningen	til	de	selvstændige	selv,	at	staten	nu	kræver,	at	
de	betaler	 den	 kompensation,	 de	har	modtaget	under	
tvangsnedlukningen,	tilbage. Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark.
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Nyhed fra SMVdanmark: Corona-hjælpepakke

Det vil ramme hver tredje af de frisø-
rer, der mistede al omsætning under 
tvangsnedlukningen, viser en analyse 
fra SMVdanmark.

På	virksomhedsguiden.dk,	som	er	dér,	
virksomhederne	 er	 blevet	 henvist	 til	
for	at	finde	information	og	ansøge	om	
hjælpepakker, har der gennem hele 
perioden været følgende vejledning, 
udformet som spørgsmål/svar: 

”Spørgsmål: Jeg har haft forbud 
mod at holde åbent. Kan jeg få 
100 pct. kompensation? 

Svar: Ja, hvis din virksomhed 
har været omfattet af forbuddet 
mod at holde åbent, kan du få 
100 pct. kompensation i netop 
den periode. I den resterende 
del af kompensationsperioden 
kan du få 90 pct. kompensation, 
dog stadig maksimalt 23.000 kr. 
pr. måned”.

Læs	resten	af	artiklen	her:	 
www.smvdanmark.dk/presse

Læs mere om reglerne i  
vejledningen på:  
www.virksomhedsguiden.dk

Erhvervsstyrelsen:  Omsætning skal 
være faldet i længere periode 

Reglerne er skruet sådan sammen, 
at	 virksomhederne	 skal	 havde	 haft	
en omsætningsnedgang på mindst 30 
pct. for at få del i hjælpepakken. Men 
på baggrund af ovenstående vejled-
ning fra Erhvervsstyrelsen har virk-
somhederne	opfattet	perioden,	hvor	
de var tvangsnedlukket, som en selv-
stændig periode, hvor der, som det 
fremgår, udbetales 100 pct. kompen-
sation.	Præcis	som	det	gælder	for	en	
anden hjælpepakke – den for faste 
omkostninger - som de også har kun-
net søge. 

Men Erhvervsstyrelsen mener 
nu, at omsætningen skal være faldet 
i en langt længere periode end ned-
lukningsperioden,	 nemlig	 frem	 til	 et	
godt	stykke	ind	i	juni,	for	at	få	støtte.	
Dermed	svier	det	til	frisørerne,	at	de	
arbejdede	 60	 timer	 eller	 mere	 om	
ugen	 i	 perioden	 umiddelbart	 efter	
åbningen, fordi mange af dem nu ikke 
længere	kan	leve	op	til	kravet	om,	at	

omsætningen skal være faldet med 
mindst 30 pct. over den samlede pe-
riode. Det er helt urimeligt, mener 
Jakob Brandt, adm. direktør i SMV-
danmark.
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Annoncører

Støt	SMVbornholms	akti	viteter	og	initi	ati	ver	og	vær	
synlig for foreningens øvrige medlemmer ved at 
tegne en logo-annonce i vores medlemsblad. 

Prisen	for	et	års	annoncering	i	fi	re	blade	koster	
2.500,00	kroner	-	kontakt	næstf	ormand	Torkild	
Hansen	for	mere	informati	on	og	oprett	else	af	logo-
annonce-abonnement. Bladet trykkes i et oplag på 
180-200	stk.	og	omdeles	ti	l	alle	medlemmer,	samt	
sendes	ti	l	de	lokale	medier.

Torkild Hansen:
Tlf. 2161 9506
Mail: hansentorkild@gmail.com

Øens Gulvsliber

A D V O K A T F I R M A E T  P A L D A N
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“Jeg er overrasket og ærgerlig over, at Kommunalbestyrelsen har valgt at nedlægge Tilflytterservice, da arbejdet her for forholdsvis få midler har 
givet gode resultater, funderet i solidt benarbejde. Bornholm er populær som aldrig før, så nogle tilflyttere vil givet komme til af sig selv. Men som 
SMV’ere og erhvervsliv er vi afhængige af, at vi som ø tiltrækker de “rigtige” tilflyttere - dem, som kan imødekomme noget af den massive mangel 
på arbejdskraft, der er så markant i mange af de over 30 virksomheder, der har bakket tilflytterarbejdet op”,  siger Jacob Svendsen, formand i SMV-
bornholm.

Foto: Venligst udlånt af Torben Ager, Photopassion.dk
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