
 

   

 

 

Får du den korrekte løn? 

 

Lønsedler kan virke uoverskuelige, men du kan tjekke det meste ved at gå gennem bare fem 
punkter. 
 
Det laver Kreds Nordjylland en lille kampagne om på sociale medier, med foldere og plakater på 
arbejdspladser, fremmøde på en række arbejdspladser i hele Nordjylland og et løntjek på 
kredskontoret, hvor vores faglige konsulenter sidder klar til at hjælpe dig. 
 
Faktisk oplever flere end hver tredje, at der er fejl i lønsedlerne, så det er værd at tjekke. Det er 
jo dine egne penge, du risikerer at gå glip af. 
 
Husk, at du altid kan få hjælp af din tillidsrepræsentant, hvis du ikke kan få tallene til at stemme. 
 
Ellers mød op på kredskontoret, Sofiendalsvej 3, 9200 Aalborg SV: 
 
Tirsdag den 29. november kl. 13.30-17.00 
 
Her sidder et par af kredsens faglige konsulenter klar til at gennemgå din lønseddel med dig. 
 
Du kan læse mere og hente alle materialer fra kampagnen via linket herunder. 
  

Kampagne for løntjek 

 

 

 

https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyhed/faar-du-den-korrekte-loen


Det yderste af neglene 
Mange sygeplejersker er ved at give op og hænger kun fast med det yderste af neglene, mens 
de håber på, at der nu endelig vil komme løsninger på krisen i sundhedsvæsenet, som de kan 
og tør tro på. 
 
Mens vi venter på, at der bliver dannet en regering, der kan tage hånd om sundhedskrisen, 
sender jeg en advarsel i mit seneste blogindlæg. For uden langsigtede løsninger, så risikerer 
neglene at knække, så kollegerne giver op, og det ikke længere bliver muligt at rette op på det 
skrantende sundhedsvæsen. 
 
Læs det hele i linket herunder. 
 
I dette nyhedsbrev kan du også læse om den kampagne om at få tjekket sin lønseddel, vi i disse 
uger kører både alene og sammen med de andre fagforeninger i Fagbevægelsens 
Hovedorganisation. Du kan møde os på en række arbejdspladser, på sociale medier eller 
komme til løntjek med din lønseddel på Kredskontoret. For er du nu sikker på, at du får den 
korrekte løn? Du har i hvert fald helt sikkert slidt for den! 
 
Jeg håber i øvrigt også, at vi ses til julehygge den 1. december. 
 
Stor hilsen 
 
Christina Windau Hay Lund 
Kredsforkvinde 

Læs Christinas blog 

 

 

 

 

Rekordstor generalforsamling 

https://dsr.dk/kredse/nordjylland/nyheder/christinas-blog-taet-paa-dit-dsr-i-nordjylland/det-yderste-af-neglene


Efter flere år med corona trængte de nordjyske sygeplejersker til at mødes, så rekordmange 
mødte frem, da Kreds Nordjylland holdt generalforsamling den 31. oktober. 
 
Det blev en dejlig aften med beretning, prisuddeling, gode diskussioner, skøn mad og 
underholdning. 
 
Du kan læse mere, finde link til den (meget roste) mundlige beretning fra forkvinde Christina 
Windau Hay Lund og se billeder i linket. 

Læs om generalforsamlingen 

 

 

 

 

Julehyggen er tilbage 
Kredskontoret fyldes med julegodter, æbleskiver, gløgg, julemand og juleklip, når vi endelig 
igen kan holde julehygge. 
 
Tag kolleger, børn og anden familie med til en hyggelig eftermiddag torsdag den 1. december - 
julestuen er i år ekstra længe åben fra 14.00-18.00. Tilmelding ikke nødvendig. 

  

Kontakt 
Telefonisk og personlig hjælp 
Mandag-onsdag: 09.00-12.00 og 
13.00-15.00 
Torsdag: 13.00-15.00 
 
Fredag: 09.00-12.00 
Telefon: 4695 4850 
E-mail: nordjylland@dsr.dk 

Send en mail 

 

 Adresse 
Sofiendalsvej 3, 
9200 Aalborg SV 
 
Husk at din TR er DSR på 
arbejdspladsen – helt tæt på dig 

Min Profil på 
dsr.dk 

 

 Nordjyske nyheder 

 

Kredsens 
Facebookside 

 

Kredsens hjemmeside 

 

Følg kredsen på 
Instagram 
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