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PAS PÅ USOLIDE HÅNDVÆRKERE.
Sørg for at være sikker på, at den håndværker, man
entrerer med, er tilknyttet en respektabel brancheorganisation.
I Forbrugergruppen har vi oplevet, at en håndværker
påstod at være tilknyttet en brancheorganisation, skrev
en forkortelse for den påståede organisation på tilbudet, en forkortelse som viste sig at være et påfund.
Udenlandske håndværkerfirmaer skal være tilmeldt
RUT-registret, så de bliver holdt under kontrol af de
danske myndigheder. Det har vist sig, at nogle udenlandske erhvervsdrivende opretter et ”dansk” selskab,
og dermed ikke udsættes for den mere restriktive kontrol.
Det er klogt at kontakte den brancheorganisation, der
er på området, og forhøre om ens tilbudsgiver er tilknyttet den pågældende organisation, så har man en
vis sikkerhed.

GENERALFORSAMLING 2013
FÆLLESANTENNEANLÆG
Forbrugerrådet har modtaget udkast til bekendtgørelse

om ikrafttræden af § 1, nr. 9 i lov nr. 358 af 9. april
2013 vedr. ophævelse af tilslutningspligt til fællesantenneanlæg, og kan støtte den foreslåede fremrykkelse
af ikrafttrædelsesdatoen til den 1. januar 2014.!
Tilslutningspligten fungerer i dag som en af flere hindringer for forbrugernes frie valg af udbyder. Efter denne bekendtgørelse udestår stadig at få rettet op på en
række urimelige vilkår om binding og udtrædelsessummer.

FORBRUGERRÅDETS SOMMERMØDE
Som et led i Forbrugerrådets aktiviteter for at finansiere
Rådets arbejde, var ÆldreSagen inviteret for at orientere om alle de tilbud, organisationen har. Det er en
vifte af blandt andet rabattilbud til medlemmerne, en
aktivitet, der giver en løbende indtægt til organisationen i årets løb. Så er det op til ikke-medlemmer at forlange samme rabat, det er da lidt af en uskik, at vi ikke
alle betaler det samme for en vare?

Efter indtagelse af de lækre
madder gik forsamlingen over til den egentlige generalforsamling.
Referat: Finn Ivo Heller valgtes til dirigent, og efter at
have konstateret generalforsamlingen lovligt indvarslet
fik formanden ordet til den udsendte beretning. Der var
ikke mange bemærkninger, forsamlingen tiltrådte, at
Forbrugergruppen skal fortsætte som medlem af Forbrugerrådet på de betingelser, der er for os fremover
med det formindskede medlemstal.
Kassereren, Kirsti Puukka-Sørensen, ville heldigvis
gerne fortsætte og blev genvalgt.
Kontingentet blev fastsat uændret, der var ingen indkomne forslag, og under eventuelt, hvor der ikke fremkom nogle bemærkninger, gik man over til kaffen og
almindelig småsnak.
Aftenen sluttede kl. 20.30.

UDLEDNING FRA PIZZERIAER
Bor man i et område med mange pizzeriaer og lignende forretninger, kan lugten godt være generende.
Der eksisterer regler for, hvordan og hvor meget disse
forretninger må udlede, den kontrollerende myndighed
er Teknisk Forvaltning i kommunen, så der er mulighed
for at få gjort noget ved et evt. problem.
VORT RESSOURCEFORBRUG HER I LANDET
FORRYGENDE!
Der findes stadig meget aluminium i undergrunden,
sammenlignet med de fleste andre råstoffer, men
fremstilling af sølvpapir/stanniol/aluminiumsfolie – hvad
man nu vil kalde det - er meget energi- og ressourcekrævende. Så man kunne måske overveje alternativer,
når madpakken skal emballeres, der findes svanemærket smørrebrødspapir, så det er muligt at være
miljøbevidst på området, det er trods alt mange madpakker, det drejer sig om i årenes løb.
Vi skal sortere vort affald mere, minimum fire sektioner,
og så opstår der et (eller måske mange) problemer –
hvad skal nu i hvor? Kaffeposerne er jo stanniol, er det
metal eller hvad? Og så kunne de måske genanvendes

HVORNÅR OPHØRER ET
TIDSBEGRÆNSET ABONNEMENT?
HS bestilte ved telefonsamtale medio september et
halvt års abonnement på Jyllandsposten til levering d.
17/9-11 til 16/3-2012. Efterfølgende skriftlige bekræftelse med abonnementsvilkår blev modtaget samme
dag, som avisen blev leveret 1. gang.
Trods al logik løber sådan et abonnement ikke bare ud,
det skal siges op! Og med bestemt varsel. Så for at
være i god tid, kontaktede HS avisen d. 1. februar for
at sige den op til udløbet d. 16. marts. Stor var overraskelsen, at abonnementet først kunne opsiges til den
1. i en måned og med to måneders varsel, jfr. abonnementsbetingelserne, og så skulle der altså betales
for de ekstra 14 dage, abonnementet kom til at løbe
yderligere, så HS modtog en opkrævning – som yderligere var påført et girogebyr på kr. 49,-! Gebyret blev
dog eftergivet efter udveksling af nogen korrespondance

MER ABONNEMENT:
Politiken godtgør 5,50 kr for hverdag og 6,50 kr i
weekenden på den næste regning, hvis du stopper leveringen i en ferieperiode, det svarer til ca. halvdelen
af avisens gennemsnitspris ved et årsabonnement.
”baggrunden er, at vi ikke har omkostninger til produk-

tion og distribution af den fysiske avis, når kunden ferieafbestiller, derfor er det kun rimeligt, at kunden ikke
skal betale for det. Derimod skrives der jo en avis hver
dag, og alle kunder - også dem, der er på ferie – har
adgang til at læse avisen digitalt” er forklaringen på
fænomenet. På Berlingske får du ingen penge tilbage,
men ferielukning kompenseres ved at abonnementet
forlænges med de dage, avisen har været stoppet. De
første syv dage bliver der dog ikke givet nogen refusion for.

INFORMATIONSCENTER FOR
MILJØ OG SUNDHED
har testet 72 tandpastaer og kun fundet syv, der ikke
indeholdt BHA. De syv tandpastaer, du kan købe med
god samvittighed, er:








PENSIONISTRABAT
PÅ LÆGELATIN?
IS skulle have fornyet kørekortet, og bestilte tid til den
obligatoriske lægeattest. 450,- kr, lød det fra sekretæren ved tidsbestillingen. Alt var i orden, iS kunne køre
videre, nu manglede bare betalingen. Under lidt hyggesnak konstateres det nu, at iS var over 70 år. Og så
kostede attesten altså 500,- kr!

Änglamark - Frisk Mint
Änglamark- Classic
Best@care Toothpaste
Derma Helse - Tandpasta med fluor
Sensodyne Gentle Whitening
X-tra Tandpasta
Viofluor, tandpasta til børn med smag af jordbær.

BHA er en antioxidant, der forhindrer eller stopper iltning af maden, og bruges blandt andet til at sørge for,
at fedt og olie ikke bliver harskt. Stoffet er på EU's liste
over stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.
Isoleret set er BHA ikke akut farligt. Men at både danske og internationale eksperter er bekymrede over
kombinationseffekterne, dvs sammen med andre ingredienser.

DANMARK DEJLIGST . . .
Somme tider kan man komme i tvivl om Bornholm er
dansk område.
Forleden kunne man i Netto finde en spegepølse med
følgende deklaration:
33 % dansk oksekød,
33 % bornholmsk svinekød,
33 % bornholmsk spæk
Varedeklaration på en (dansk?) spegepølse?

DANSKE NAVNE
PÅ UDENLANDSKE VARER:
Tænk har lavet en stikprøve i fem danske supermarkeder, hvor oprindelseslandet på varer med dansk navn
og udseende er set efter. Der er ikke tale om en fuldstændig gennemgang af butikkernes hylder, men alligevel har det været let at finde eksempler på varer, der
ikke umiddelbart lyde danske, men som i virkeligheden
kommer fra f.eks. fra Polen, Tyskland eller Belgien.
Der er fundet flest eksempler i Netto, men Superbrugsen, Lidl, Fakta og Superbest følger også godt med.
Midgård Brunchpølser og Midgård Cocktailpølser i Netto er produceret i Polen. Det samme gælder riskiks fra

Good Food og Änglemark. Tyskland er også stærkt repræsenteret i Netto med produkter, der umiddelbart
lyder danske – blandt andet er Salatmesterens Kartoffelsalat, Pølsemesterens Hotdogpølser og Frankfurtere, ligesom Skovmøllen og Den Gamle Mølle alle er
produceret i Tyskland.
Mad fra Polen, Tyskland og Holland
Coops egen grahams-, fuldkorns- og sigtemel samt
hovedparten af Coops egen kartoffelserie er også fra
Tyskland, mens Änglemarks økologiske pommes frites
er fra Holland, ligesom grønkål og færdigpakken med
bondesalat med bacon og youghurtdressing.
Grøntsagsserien Sund Fornuft i Fakta virker umiddelbart dansk, men ærter og hakket spinat stammer fra
Belgien. Broccolimikset er fra Polen ligesom ærter og
gulerødder i Faktas X-traserie samt de friske brune
champignoner.
Enkelte danske varer med udenlandske navne
Det er imidlertid ikke kun udenlandske varer med
danskklingende navne, Tænk har fundet på sin indkøbstur. Således er Superbrugsens økologiske Franske Chokoladekiks og Belgiske Cafekager fra Urtekram i Mariager. Nogle Lidl-varer er på samme måde
mere danske, end de signalerer – mejeriserien Milbona
og pålægsserien Malux er fremstillet i Christiansfeld.

