
 
I slagterafdelingen kan bordene hæves eller sænkes alt efter, hvor høj den medarbejder, der skal
arbejde ved bordet, er. (Foto: Lene Sorensen)

Der vil til dagligt være 14 udgangskasser. Kassetypen er valgt ud fra HKs råd. (Foto: Lene
Sorensen)

Varehuschef Poul Dam ses her ved en frysedisk klar til at modtage kunderne. (Foto: Lene Sorensen)

Obs! 
- en grin butik

FDBs projektfolk og HKs miljøkonsulenter har arbejdet tai t sammen i i det nye Obs! Lavprisvarehus

Det nye Obs! Lavpris-
varehus, der i morges

åbnede pa Set. Helene-
vej, er en grøn butik.
Med baggrund i Hor-
sens som WHO Sund By
er der lagt megen vægt
pa, at medarbejderne
far de bedst tænkelige
arbejdsforhold. HKs
miljøkonsulenter og
FDBs projektfolk har i

planlægninsfasen ar-
bejdet tæt sammen

således, at man har kun-
net undgå mange af de

fejl, man
ofte ser ved indretning
af bl.a. varehuse.

- I første omgang har vi i
alle kunnet undgå
fejl, som vi af erfaring ved, er
lavet andre steder, siger afde-
lingsformand for HK i Hor-
sens, Svend Aage Hansen.

HK har fra det øjebiik, FDB
besluttede at placere sit otten-
de Obs! Lavprisvarehus i Hor-
sens ønsket, at netop denne
butik skulle blive en fore-
gangsbutik det arbejdsmil-

jømæssige område, og fra
FDBs side har man været
yderst interesseret i at gore
forretningen til det, man kal-
der en grøn butik.

- Vi ville gerne være med til
at præge udviklingen, og det
ønske modtog FDB heldigvis
positivt. Der var den betingel-
se fra FDBs side, at det ikke

matte begrnse deres kon-
kurrenceevne. Det havde vi
naturligvis forståelse for, men
mange problemer er nu en-
gang billigst at lose fra star-
ten.

Tilpasset
personalet

- F.eks. med hensyn til ud-
gangskasserne, var der to
valgmuligheder, siger Svend
Aage Hansen. FDB pegede pa
en, og vi pegede på en anden,
som vi mener tilgodeser kas-
sedamen bedst. FDB anskaf-
fede den, vi pegede på, og vi er
overbevist om, at arbejdet ved

denne kasse
effektivt. Der er mange ind-
stillingsmuligheder omkring
arbejdspladsen. Kassen kan
tilpasses personalet, hvor det
er mest normalt, at personalet
ma tilpasse sig kassen.

- I dette tilfæIde kan f.eks.
tastaturet på kassen stilles, så
det passer i arbejdsstilling til
den dame, der sidder ved den.

I den forbindelse har ergo-
terapeut Birte Roest, BST
Center i Horsens, instrueret
kassedamerne i Obs! i korrekt
indstilling af stol og apparatur
omkring deres arbejdsplads.

Nyttig dialog
- Den dialog, der i

planlægningsfasen har vret mellem
os og HK, har været utrolig
nyttig, siger varehuschef Poul
Dam. Vi har nået at lave ad-
skillige ting om uden at det
har forstyrret eller fordyret
byggeriet. Har vi skullet lave
om senere, har det formentlig
enten villet vre besværligt
eller i vrste fald umuligt.
Konkret kan jeg nævne, at vi
har lavet om på indgangspar-
tiet, så vi undgår træk.

Et andet punkt, hvor FDB
har foretaget ndringer i for-
hold til det, der ellers var plan-
lagt, er valg af køledisk til deli-
katessevarer. Den disk, som
HK pegede på, er ikke så dyb
og dermed mere behagelig at

arbejde ved, som den FDB op-
rindelig havde valgt. HK vine
også gerne have andre frysedi-
ske, der ikke var så dybe, som
dem FDB havde valgt, men
her var produktionen sat
igang, og der kunne ikke æn-
dres på det.

I slagterafdelingen har man
fået indrettet bordene, så de
meget let kan heaves eller
sænkes i sektioner. Det har
stor betydning for den medar-
bejder, der arbejder ved bor-
det, at det kan stilles i forhold
til hans/hendes højde.

- Vi har ønsket, at Obs! skal
vre en sund arbejdsplads, si-
ger Svend Aage Hansen. En
sund arbejdsplads giver moti-
verede medarbejdere, og det
giver færre sygedage. Det må
såvel medarbejdere som ar-
bejdsgiver være interesseret i.

- Vi håber, at samarbejds-
eksemplet fra Horsens må
smitte af på andre butikker.
Desuden håber vi, at fremti-
den vil vise, at det for FDB var
værd at bruge ressourcer på
samarbejdet. Til gengæld må
yore medlemmer også tænke
sig om, så de beskytter sig selv
i den arbejdsgang, de har. Det
gælder f.eks. kassedamerne,
der skal tage sig tid til at
”indrette" arbejdspladsen rigtigt,
inden de begynder deres ar-
bejde.

Bade Svend Aage Hansen
og Poul Dam opfordrer i
øv-rigt kunderne til at hjælpe
kassedamerne i deres arbejde.
Det gør de ved at lægge varer-
ne på kassebåndet med streg-
koden opad, så den ansatte ik-
ke skal late og dreje varerne
mere end højest nødvendigt.
Mange kassedamer døjer net-
op på grund af disse loft med
seneskedebetændelse.

Abner tidligere
end planlagt

Abningen af Obs! Lavpris-
varehuset i morges blev noget
af et tilløbsstykke. Allerede kl.
otte blev dørene åbnet, og
borgmester Henning Jensen

(S) foretog den officielle åb-
ning. En halv time forinden
havde Horsens Garden under-
holdt.

- Abningen finder sted 14
dage tidligere end oprindelig
planlagt, siger varehuschef
Poul Dam.

Entreprenørfirmaet Monberg & Thorsen
afleverede huset til os den 4. marts,

og det var tidligere end lovet.
Herefter besluttede vi at flytte
åbningen fra den 14. maj frem
til den 1. maj. Det giver os mu-
lighed for at få større del af
den deciderede forårshandel.
Det gay til gengæld også nogle
overraskelser af teknisk art,
og lige til det sidste arbejdede
håndværkerne på at gore

udenoms faciliteterne
ge.

Obs! Lavprisvarehuset, der
er det ottende i Danmark, har
et salgsareal på 6300 kvadrat-
meter. Inklusiv lager, sik-
ringsrum og kontorer er der
9500 etagekvadratmeter. På
parkeringspladsen er der
plads til 500 biler. (can)
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