Vær med til at
præge udviklingen i
lokalsamfundet!

En lokalt forankret
organisation
I de seneste år har Aarhus
Haandværkerforening med energi
engageret sig i det lokalpolitiske
arbejde - og har her haft en
gennemslagskraft, som er større end
på noget andet tidspunkt i historien.
Foreningen står nu som talerør for
de fællesinteresser, som er knyttet til
små og mellemstore virksomheder i
Aarhusområdet.

Vi værner om
traditionerne og
fagligheden
Aarhus Haandværkerforening
har siden 1848 værnet om
håndværkerstandens traditioner.
Foreningen har siden begyndelsen
koncentreret sig om sociale og
filantropiske opgaver. Foreningen
har også dannet ramme om et stort
socialt fællesskab og arrangeret fester
og foredrag, udflugter og meget
andet.

En aktiv forening
• Medlemsmøder om aktuelle emner
• Deltagelse i det lokalpolitiske arbejde
• T
 alerør for de små og mellemstore
virksomheder
• S
 ociale arrangementer på tværs af
faggrupperne
• Ejendommen i Borggade
• D
 en årlige medaljeuddeling til
lærlinge

En kerne i foreningens aktivitet
har været etablering og drift af
ejendomme, og foreningen har
derigennem sørget for billige boliger
til gamle håndværkere og deres enker.

SKOMAGERI.DK / NØGLESMED.DK / POKALSHOP.ONE
Sko-reparationer ∙ Sportspræmier ∙ Lasergravering
Nøgler ∙ Stempler ∙ Gravering

Vesterbrogade 23, 8000 Aarhus C • Tlf.: 86 25 09 99
www.skomageri.dk • www.pokalshop.one • www.nøglesmed.dk

Mere end
35 års erfaring

Flere kvinder i
håndværksfag!
Hos Aarhus Haandværkerforening sætter vi fokus på at få
flere kvinder i håndværksfagene.
I vores videoserie ”Fem vi ka’ li’”
portrætterer vi fem forskellige
kvinder, som alle har vundet en
pris for deres kyndige håndværk.

Du kan se serien her:

Vi skal have flere
ind på erhvervsuddannelserne!
I Danmark har vi brug for folk, der kan
et praktisk håndværk til fingerspidserne.
Derfor kæmper vi i Aarhus Haandværkerforening for at få flere ind på erhvervsuddannelserne – vi ved, at det er muligt!
Vi ved også, at flere i praktiske håndværkerfag ikke blot er nødvendige for
samfundets fortsatte drift, men også for
at sætte skub i den grønne omstilling – vi
har simpelthen brug for hænder, som kan
udføre de grønne ambitioner i praksis!

HÅNDVÆRK
OG DESIGN
PROTOTYPER OG
BESTILLINGSARBEJDER

Store fordele og
lokale glæder

Medlemsfordele
Foruden et godt netværk, de mange
faglige og sociale arrangementer
samt vores politiske indflydelse, så
kan du også spare mange penge
på et medlemskab af Aarhus
Haandværkerforening.
Et medlemskab hos Aarhus
Haandværkerforening giver
automatisk medlemskab hos
SMV Danmark – og adgang til
en lang række rabatter gennem
Rabatportalen.

ANGEL MASKINFABRIK
Kvalitetsleverandør af alle former for
CNC-spåntagning og -pladebearbejdning
EN 1090-certificeret til byggeriet
www.angelmaskinfabrik.dk
post@angelmaskinfabrik.dk
Over Hadstenvej 23 • 8370 Hadsten • 86 98 11 88

Vi er i dag mere end 1000
medlemmer. Det er vi stolte af –
og der er også plads til dig. Du får
indflydelse på erhvervspolitikken
og den lokale udvikling.
Du kan melde dig ind i Aarhus
Haandværkerforening her:

Nyt fællesskab i Aarhus
Aarhus Haandværkerforening er flyttet i et
nyt fællesskab i Aarhus. HHKT Aarhus er
et erhvervskontorfællesskab for en række
erhvervsorganisationer og virksomheder
som primært arbejder med erhvervsfremme
og udvikling inden for detailhandel og byliv,
håndværksvirksomheder, kongresafvikling
samt transporterhvervene til vands, til land og
i luften.
Vi ser frem til at byde velkommen i de nye
rammer på Rådhuspladsen.

FITNESSMEDLEMSKAB

SPAR 20 %
i Fit&Sund Risskov, Lystrup og
Aarhus C mod fremvisning af
medlemskab af Aarhus
Haandværkerforening

HVORFOR TRÆNE?

HVORFOR GÅ OP I SPISEVANER?

”Træning kan ofte modvirke smerter
fra muskler og led, fx ondt i ryggen.”
- Mathias, fysioterapeut

”Jeg arbejder med vaner, kost og hvordan du kan
strukturere din hverdag, så du får mere energi og
overskud – uden forbud.” - Runa, diætist

Vi tilbyder 10 min. gratis samtale hos en personlig træner, diætist eller
fysioterapeut i vores tre huse på Ådalsvej 27, Skæringvej 110 og Karupvej 2C

17836 • www.jsdanmark.dk

På vores hjemmeside kan
du læse meget mere om
foreningens arbejde, og på
vores sociale medier, kan du
altid holde dig opdateret om
seneste nyt.
Vi ser frem til at hilse på dig!

Tlf. 8612 2365
www.aarhushf.dk

Revision · Rådgivning · Skat
Overvejer du en ny revisor med fokus
på udviklingen af din virksomhed?
Kontakt Henrik Sondrup eller Morten Ryberg, som er
eksperter i rådgivning af håndværksvirksomheder
indenfor områder som:
• Ledelsessparring
• Likviditetsstyring
• Skatteoptimering
• Økonomisk rapportering
Alt sammen med det formål at skabe en endnu bedre
bundlinje i din virksomhed.

Sommervej 31C · DK-8210 Aarhus V · Tlf. +45 86 13 31 00
Aalborg | Aarhus | København

Henrik Sondrup
Partner, Statsautoriseret revisor

Direkte tlf. +45 24 41 38 19
Email
hs@redmark.dk

Morten Ryberg
Partner, Statsautoriseret revisor

Direkte tlf. +45 26 84 66 25
Email
mr@redmark.dk

