Forbrugergruppen

Kontingent 2014
Gir o 6 4 2 5 7 2 0
Så er vi her igen med den årlige kontingentopkrævning. Prisen er den samme som de senere
år, vi minder lige om husstandsmedlemskabet, alle
tæller med, og medlemstallet kan være et afgørende argument, når vi behandler sagerne.

Ko nting e nts ats e r :

Eft e r å r 2 0 1 3

Årligt kontinge nt ...................................... kr. 40,e ftflg. m e dle m af s am m e hus s tand ......... kr. 20,Man kan også indbetale i Danske Bank,
så hedder kontoen 1551 - 6 42 57 20
HUSK at anføre navn og adresse ved indbetalingen, så kassereren kan indføre betalingen.
Kassereren beder om tyde lig t navn o g adre s s e
på s amtlig e , de r indbe tale s fo r.
Be lø be t be de s indbe talt s nare s t mulig t, o g inde n åre ts udg ang .
Er der tvivl om noget, så ring:
Kassereren, Kirs ti Puukka-Sø re ns e n
har tlf. 43 44 03 39
eller prøv Ammi Ste in Pe de rs e n tlf. 36 77 46 77.

Finansrådgivere
Genmodificerede
nelliker.
Et japansk firma har ansøgt de hollandske myndigheder/EU om tilladelse til import og markedsføring af en genmodificeret nellike. Det vil gøre det
muligt at ændre farven, og samtidig er den blevet
tilført tolerance overfor ukrudtsmidler.
Jævnt hen møder vi ansøgninger om tilladelse til
dels markedsføring, dels annoncering om genmodificerede varer, og før vi ser os om, er vore forsvarsværker mod uundersøgte farer ved ny teknik
blevet så svage, at der ikke er mere at gøre.
§§§§§§§§§§§
Straffe be s te mme ls e r ve dr. indfø rs e l af
animals ke fø de vare r e r s tramme t o p:
Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år,
hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er
1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare
herfor, eller fremkaldt fare herfor, eller
2) opnået eller tilsigtet opnået økonomiske fordel for
den pågældende selv eller andre, herunder besparelser.

I maj vedtog Folketinget Lov om Finansiel Rådgivning. Det betyder, at sådanne disse virksomheder
nu kan godkendes af Finanstilsynet.
Ved Finansiel Rådgiver forstås:
En virksomhed, der som led i dennes hoved eller bibeskæftigelse yder rådgivning om finansielle produkter til forbrugere
Allerede nu findes der ca. 50 aktører, der markedsfører sig på området. Forbrugerrådets blad
TÆNKpenge har sonderet markedet, og vi bringer
her en orientering fra det lokale område:
Navn
Go dke ndt
Time pris
Bankdoktor I/S (Kbh)
nej
ca. 995,-*
PØR, Hvidovre
nej
ca. 750,Schmiegelov
Inv.rådgivning
ja
ca. 1.875,Uvildige.dk, Lyngby
ja
ca. 1.375,-*
Uvildigråd.dk, Lyngby
nej
ca. 1.500,* Differentierede timepriser afhæ ngig af opgavetype.

Man kan læse mere om emnet
i TÆNKpenge nr. 22

Nedlæggelse af Informationscenter
for Miljø og Sundhed
Miljøministeren meldte i begyndelsen af juli 2013
ud, at Informationscenter for Miljø og Sundhed
(IMS) ikke vil få forlænget sit bevillingsgrundlag
efter nytår. Den nuværende bevilling udløber til
nytår, Miljøministeriet har meldt ud at det er tanken også fremover at afsætte midler til en forbrugerrettet informationsindsats vedr. miljø og sundhed, og at den viden og de ressourcer, der i dag
ligger i IMS, derfor ikke vil gå til spilde. Der foreligger imidlertid endnu intet konkret om, hvordan eller i hvilket regi.
Forbrugerrådet er repræsenteret i IMS’s bestyrelse (Vagn Jelsøe). Vurderingen er, at IMS i de senere år har leveret en kvalificeret indsats inden for
de foreliggende rammer, men at bestyrelsessammensætningen, hvor halvdelen af repræsentanterne kommer fra erhvervsorganisationer, har givet
problemer, ligesom den nuværende kreds af meget små videnscentre (også bevillingen til Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed stopper) giver dårlige muligheder for at få tilstrækkeligt
ud af pengene.
En meget trist besparelse!

Indmad –
sjældne varer?
Visse fødevarer er moderne i visse tider, og indmad er ikke
lige i focus hos tidens toneangivende kokke.
Karen gik i Brugsen for at købe ind til middagsmaden. Det
var længe siden, familien havde fået svinehjerter, men det
lå der intet af i køledisken. På forespørgsel fik hun den besked, at det kunne butikken kun få minimum 15 kg hjem af
ad gangen, og så meget kan ikke sælges indenfor holdbarhedstiden.
Der lå lever i skiver i montren, men det var ikke muligt at
købe en hel lever, det viste sig, at man fik det udskårne
lever hjem færdigpakket! Skiverne var ikke særlig godt udskårne, men de var altså, hvad der var.
Vi skrev til FDB og fik følgende svar:
”Salget af indmad er faldende og holdbarheden, i butik, meget kort, der
er derfor ikke alle butikker der kan tilbyde indmad. De butikker der har
indmad, har kun de udskæringer, der er salgbare.”
Kritikken af de noget ukurante skiver blev ikke kommenteret!

j ul e n

næ rm e r sig,

… med masser af papir og andet unødig emballage i
skraldeposen til følge. Der er stadig tid til at tænke i miljøbaner på området og udfolde grøn kreativitet.

Digitalisering
Adskillige af os ser med ængstelse frem til ”nye tider” med
udvidet digital trafik!
I forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (gebyrer, digitalisering m.v. kan man læse følgende:
”Det foreslås, at der indsættes et nyt stk 4 i § 73, således at der gives
skatteministeriet hjemmel til at fastsætte nærmere regler om opkrævning og indbetaling, herunder at denne skal ske elektronisk . . .
Med forslaget bliver det muligt at kræve, at angivelse og indbetaling til
Skat i medfør af § 53 skal ske digitalt!”
Det her drejer sig i første omgang om virksomheder, men
lovtekstens udformning er almindelig for tiden, når nye love
og/eller bekendtgørelser forfattes.
Der er omkring 350.000 danskere, som ikke er fortrolige
med en computer, og adskillige af dem har ikke mulighed
for nogensinde at blive fortrolige med mediet. Mange af
dem er ældre, som ligefrem frygtet fremtiden, og det er
ikke rimeligt. Udover ældre, kan man
fra steder, hvor ”tabte” unge kommer, fortælle, at der også
her er borgere, der ikke vil kunne lære det. Ganske vist
loves det, at der vil være hjælp i borgerservice for de ubehjælpsomme, men hvor længe?

Glæ d e lig jul o g p å g e nhør i d e t ny e år!

FORBRUGERGRUPPEN VEST
Risbjerggaards Allé 55, 2650 Hvidovre.

Bliv medlem
og s tøt arbe jde t i Forbruge rgruppe n
fo r b are kr. 40,- årlig t.
Vi blande r os i alt m uligt - næ s te n s å jo fle re vi e r, jo s tørre s tyrke har vi.
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Yde rlige re o plys ning e r fås ve d he nv e nde ls e
på tlf. 36 77 46 77
eller hos kassereren
Kirs ti Puukka-S ø re ns e n , tlf. 43 44 03 39

