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Här finns vi

2 Byggvästen nr 1, 2010

Omslag: Ingemar Janblad har fått problem
med att en vägg blivit skadad vid rivning. Läs
om ett renoveringsjobb på sid 8-9.

A-kassan

Regionkontor
Byggnads a-kassa, Box 4013, 
(Besök: Andersbergsringen 104)
300 04  HALMSTAD
Telefon: 010-601 18 00
E-post: a-kassan.region.halmstad@
byggnads.se

Öppettider: 
Endast bokade besök.
Telefontider: 
Månd-torsd 8-11.30, 13-15
Fred 8-11.30 

Obs!Alla handlingar sänds till Arjeplog

Kassakort skickas till: Byggnads
a-kassa, FE36, 930 87 ARJEPLOG

Alla övriga handlingar till: 
Byggnads a-kassa, FE36,
930 88  ARJEPLOG

Tidningen Byggvästen

utkommer med fyra nummer per år
Adress: Byggvästen, Olof Palmes
Plats 1, 413 04 GÖTEBORG 
Ansvarig utgivare: Tomas Emanuels-
son 
Redaktör, text och foto (om ej annat
anges):
Marie Thegerström, 031-774 33 61
marie.thegerstrom@byggnads.se
Redaktionskommitté detta nummer:
Bengt Karlsson, Anders Kööhler,
Charlotte Bejmyr, Tomas Emanuels-
son, Tomas Lundin, Henrik Fager
och Stig Bengtsson.
Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB

Bygg 6:an Väst

Swedenborg Center 
Lasarettsvägen 9
461 52  TROLLHÄTTAN 
Tel: 0520-48 92 70, direktnr sid 16
Fax: 0520-48 92 99
E-post: bygg6an@byggnads.se
www.byggnads.se klicka på Avdel-
ningar och sök Bygg 6:an Väst
Filialkontor
Box 417 (Besök: Torggatan 18)
541 28 SKÖVDE
Tel: 0500-44 75 00
Fax: 0500-44 75 09
Öppettider:
Månd - torsd: 8-12, 13-16
Fred: 8-12
Har du svårt att komma dessa tider?
Ring! Vi kan komma överens om en
tid som passar dig bättre.
Telefontider:
Månd - torsd: 7.30-12, 13-16.30
Fred: 7.30-15 Byggnads, avd 22, Halmstad

Box 4013 
300 04  HALMSTAD 
Besök och transporter: 
Andersbergsringen 104
302 55 HALMSTAD
Tel: 035-17 41 00, direktnr sid 16
Fax: 035-17 41 98
E-post: halmstad@byggnads.se
www.byggnads.se Klicka på Avdel-
ningar och tryck på Byggnads,
avd 22, Halmstad

Öppet- och telefontider:
Månd-fred: 8-12, 13-16.30 
Har du svårt att komma dessa tider?
Ring! Vi kan komma överens om en
tid som passar dig bättre.

Bygg 12:an

Olof Palmes Plats 1 (vid Järntorget)
413 04  GÖTEBORG 
Jourhavande ombudsman svarar på
fackliga frågor: 031-774 33 31
Tel: 031-774 33 00, direktnr sid 16
Fax: 031-774 33 77
E-post: bygg12an@byggnads.se eller
medlemsservice.12@byggnads.se
www.byggnads.se/goteborg
Öppettider:
Månd - torsd: 8-12, 13-16
Fred: 8-12
Har du svårt att komma dessa tider?
Ring! Vi kan komma överens om en
tid som passar dig bättre.

Telefontider:
Månd - fred: 8-12, 13-16
(Dag före ”röd dag” och ”afton” 8-12)

Byggnads Borås

Fristadsvägen 24
506 40  BORÅS 
Tel: 033-10 01 50, direktnr sid 16
Fax: 033-12 06 48
E-post: boras@byggnads.se 
Postgiro: 2047 132
www.byggnads.se Klicka på Avdel-
ningar och sök Byggnads Borås

Öppet- och telefontider:
Månd - torsd: 7.30-12, 13-16.30
Fred: 7.30-16
Har du svårt att komma dessa tider?
Ring! Vi kan komma överens om en
tid som passar dig bättre.

Få svar på fackliga frågor av en ombudsman
Bygg 6:an Väst 0520-48 92 70 eller 0500-44 75 00
Bygg 12:an 031-774 33 31
Byggnads Borås 033-10 01 50
Byggnads Halmstad 035-17 41 00

Maila om medlemskap och avgifter 
Uppge namn, telnummer och medlems- el personnummer.
Bygg 6:an bygg6an@byggnads.se
Bygg 12:an medlemsservice.12@byggnads.se
Byggnads Borås boras@byggnads.se
Byggnads, avd 22, Halmstad halmstad@byggnads.se

Förenkla din och Byggnads admi-
nistration. Betala  medlemsavgiften

med autogiro. Avgiften för innevaran-
de månad överförs då direkt från ditt
konto (som det måste finnas täckning
på). Vill du veta mer ring medlemsser-
vice på din avdelning Se till höger. Eller
gå in på www.byggnads.se, klicka på
Medlemskap och därefter Autogiro-
billigt och bra. Där finns en blankett.

Autogiro är
en smart idé
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Arbetslöshet 
Arbetsförmedlingen Bygg i Göte-

borg (har ett stort upptagningsområ-
de) hade 31 nov-09 cirka 1 898 perso-
ner inskrivna totalt, varav öppet
arbetslösa var cirka 970 personer.
393 lärlingar saknar anställning. Av
dem är 297 under 25 år.

Motarbeta risker
Det är riskfyllt att arbeta i ett

avtalslöst företag. Berätta om du
vet/misstänker att kollektivavtal
saknas där du jobbar. Ring avdelning
se sid 2, eller en avtalstecknare se sid 6,
för din och arbetskamraternas skull.

Sänkt avgift 
Du kan vara berättigad till sänkt

medlemsavgift i Byggnads om du t ex
är arbetslös, sjuk eller studerar. Men
det behövs intyg. Frågor till medlems-
service på respektive avdelning se sid 2.

Ta ut din arbetstidsförkortning
Alla avtal innehåller rätt att ta ut

arbetstidsförkortning. Glöm inte att
plocka ut den i ledighet. Skulle den
”brinna inne”, den ska tas ut innan
den 31 mars, har du rätt att få ersätt-
ning i pengar. Frågor, se grön ruta sid 2.

Datum för pensionärer
Den 20 jan, 24 febr (resa till

Fredrikshamn) och den 17 mars träf-
fas Bygg 12:ans pensionärer. Kontak-
ta Bertil Abrahamsson, 031-26 69 97.

”Förenklad” semesterlag 1 april 
En beräkningsregel för semester-

lön, sammalöneregeln, blir huvudre-
gel för arbetstagare med fast lön. 

Reglerna för när semester intjänas
under semesterlönegrundande från-
varo, förändras. Frånvaro p g a sjuk-
dom och arbetsskada är som längst
semesterlönegrundande insjuknan-
deåret plus ett år i stället för tidigare
två. Läs om försämringarna på
www.regeringen.se el www.lo.se, sök
Förenklad semesterlag.

Din mail, adress och ditt mobilnr
Meddela, för framtida snabb infor-

mation, mailadress och mobilnr till
din avdelning, se gul ruta på sid 2.
Om du flyttat. Glöm inte meddela din
nya adress, se din avdelning sid 2.

Flaggar för samarbete

3Byggvästen nr 1, 2010

Att vara fler gör oss starkare

Välkommen till det första numret
av vår gemensamma tidning i
Västsverige. Den kommer att

tryckas och skickas till ca 25 000 med-
lemmar i avdelningarna Bygg 6:an
Väst (Trollhättan/Skövde), Bygg 12:an
(Göteborg), Byggnads Borås, avd 13 och
Byggnads Halmstad, avd 22. Vi kan se
detta som ett första steg mot ett ökat
samarbete för att kunna ge våra med-
lemmar bättre service och för att flytta
fram våra positioner i Västsverige. Läs
mer på sid 5.

Byggnads funderar just nu på hur
facket på arbetsplatserna ska stärkas.
Mer inflytande där för det stora antalet
förtroendevalda ska ge medlemmarna
ett ännu starkare, stoltare och tryggare
Byggnads.

Vi står inför ett mycket spännande och
viktigt år med en avtalsrörelse, Bygg-
nads kongress och val till riksdagen. 

Avtalsrörelsen ger förhopp-
ningsvis avstamp till ett nytt avtal.
Bygg- och Anläggningsavtalen bör slås
samman. Detta har arbetats fram i den
arbetsgrupp som tillsattes efter förra
årets avtalsrörelse. Min förhoppning
är att det blir ett avtal som kan forma
regler m m som vi och Sveriges Byg-
gindustrier (BI) respekterar. Inga
anmälningar med hänvisning till Per-
sonuppgiftslagen (PUL) eller liknande,
i lönndom från någon av parterna. Ett
avtal där vi ska kunna flytta fram våra
positioner när det gäller lön och infly-
tande på arbets-platserna, genom att vi

får stärkta MB-grupper, fackliga för-
troendemän (FFM) och skyddsombud.

När det gäller kongressen hoppas
jag på att vi där gemensamt kan ta
beslut som leder till att vi får en ny
starkare organisation. En som vilar på
en stark demokratisk grund. Samtidigt
som vi ska klara av att sätta fokus på
det viktiga för vår fackförening. Näm-
ligen att värna medlemmarnas intresse
både på arbetet och fritiden. Samtidigt
som vi vill visa omvärlden att vi är
starka, stolta och trygga.

Sedan gäller det att vinna valet.
Får vi borgerligt styre i fyra år till kom-
mer facket att försvagas ännu mer. Då
kommer borgarna att förändra LAS till
fördel för arbetsgivarnas godtycke.
Nästa del en borgerlig regering kom-
mer att ge sig på är vår rätt till infly-
tande, genom förtroendevalda, på
arbetsplatserna. Samtidigt kommer vi
få ett ännu sämre skydd vid arbetslös-
het och sjukdom. På grund av bland
annat detta måste vi se till att de röd-
gröna bildar regering efter valet i sep-
tember. Då kan vi bli starkare på
arbetsplatserna och återskapa en sjuk-
försäkring och en a-kassa värda nam-
nen. Jag kommer att lägga min röst på
socialdemokraterna. Det är det parti vi
kan påverka och känna trygghet i.

Jag ser fram emot ett bra och utveck-
lande 2010.

Tomas Emanuelsson
Ordförande Bygg 12:an

KortinfoSammanfogat
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Alla medlemmar tillhör en sektion. Vet du inte vilken sektion som är ”din”?
Oftast är det den sektion som ligger närmast där du bor. Kontakta din avdelning om du är osäker, se sid 2.

Att mötas är viktigt

4 Byggvästen nr 1, 2010

Medlemsträffar, årsmöten i januari

Sektion 01 Alingsås.
Månd 25 januari kl 18.00 
ABF:s lokaler Södra Strömg 15 Alingsås.
Sektion 02 Borås.
Månd 25 januari kl 18.00
Avdelningens expedition i Borås.
Sektion 03 Herrljunga - Vårgårda. 
Torsd 28 januari kl 18.00
Mikaelsgården i Vårgårda
Sektion 04 Ulricehamn. 
Torsd 28 januari kl 18.00
Folkets Hus Ulricehamn. 
Sektion 05 Mark - Svenljunga. 
Månd 25 januari kl 18.00
ABF:s lokaler Fredenborgsgatan i Kinna.
Val av representanter till avdelningen.

Sektion 1
Onsd 20 januari 2010 kl 17
Ellössalen, Folkets Hus, Olof Palmes
Plats (Järntorget), Gbg
Sektion 2
Onsd 20 januari 2010 kl 17
Viran, Mölndals Folkets Hus, 
Sektion 3
Onsd 20 januari 2010 kl 17
Kvarnkullen Kungälv

NCC (Byggnads fackklubb)
Onsd 27 jan 2010 kl 17
NCCs kontor, Kromet, hörsalen
Ordförande Tomas Emanuelsson,
berättar inför avtalsrörelsen

Bengtsfors
Onsd 27 januari 2010 kl 16.30
Restaurang Freden, Bengtsfors

Ed
Torsd 28 januari 2010 kl 16.30
Gästhuset Tjuren, Ed
Lysekil
Torsd 28 januari 2010 kl 18.30
Folkets Hus, Lysekil 
Trollhättan-Lilla Edet
Tisd 26 januari 2010 kl 17.30
Bygg 6:an, Swedenborg Center
Vänersborg
Tisd 26 januari 2010 kl 18.30
Folkets hus, Vänersborg
Uddevalla
Torsd 28 januari 2010 kl 18.30
Folkets hus, Uddevalla
Mariestad - Töreboda
Torsd 28 januari 2010 kl 18.30
Sektionslokalen, Mariestad
Mellerud
Torsd 28 januari 2010 kl 17.00
ABF-lokalen i Mellerud

Skövde - Tibro - Karlsborg
Tisd 26 januari 2010, kl 17.00 med mat
på Parnassen, Kulturhuset, Skövde
Anmälan till Per-Erik Gustavsson
070-2681524, senast den 25 januari.

Skara - Götene
Onsd 27 januari 2010 kl 18.30, HSB:s
konferenslokal Järnvägsg 16, Skara

Tidaholm-Hjo- Falköping
Torsd 28 januari 2010 kl 18.30
Trinnöjegatan 27 D, Falköping

Lidköping
Månd 25 januari 2010 kl 18.30
Läktarsalen Folkets hus, Lidköping

Vara
Tisd 26 januari 2010 kl 18.30
Rosa Huset, Vara
Strömstad
Månd 25 januari 2010 kl 18.00
Restaurang Park, anmälan krävs,
ring Stefan Skoglund 0520-489274
Åmål
Torsd 28 januari 2010 kl 18.30
ABF lokalen, Åmål

Sektion 03 Falkenberg
Torsd 28 januari 2010 kl 18.30. 
Bergåsavägen 1D, Falkenberg
Även konstituerande styrelsemöte
Sektion 04 Getinge
Tisd 26 januari 2010 kl 18.30 
Getinge Motell
Sektion 05 Halmstad
Onsd 20 januari 2010 kl 18.30 
Restaurang Jarlen, Halmstad
Sektion 07 Laholm
Möten gemensamt med sektion 05
Halmstad under 2010

Sektion 06 Hylte-Västbo
Fred 22 januari 2010 kl 18.30 
Mjölkbaren i Smålandsstenar.
Anmälan senast 15 jan 2010 till
Kent Persson, 0371-600 04
Medlemsmöte onsd 17 mars 2010
kl 19. Bowling i Örnahallen i Hyl-
tebruk
Sektion 11 Varberg
Torsd 28 januari 2010 kl 18.30
Folkets Hus, Varberg. Mat och lot-
teri, anmälan till avdelningen (se
sid 2) om deltagande

Byggnads, avd 22, Halmstad

Kontaktuppgifter till sektionerna, se respektive avdelnings hemsida: www.byggnads.se, klicka på Avdelningar och välj.

Representantskapet
Tisdag 16 mars 2010 kl 18.30, Folkets Hus Falkenberg (mat kl 18.00)

Bygg 6:an Väst, Trollhättan/Skövde Bygg 12:an, Göteborg

Byggnads Borås, avd 13

Bengt Funseth, Folkeatern, underhåller gärna
en stund på möten, här fackklubben på NCC. 

Nya Byggva?sten nr 1, 2010.qxd:Layout Byggva sten nr 1, 2010.qxd  09-12-18  10.23  Sida 4



Vad ska detta vara bra för?

5Byggvästen nr 1, 2010

Första trevande steget
är att göra tidning ihop
I små steg börjar flera av Byggnads
grannavdelningar i Västra Götaland
samarbeta. Medlemstidningen du just
läser är ett exempel.

Alla runt bordet är påtagligt
positivt inställda till ett utökat
samarbete. Som vid alla nya

situationer finns en lätt tassande och
funderande känsla i rummet. 

De som träffas den här novemberda-
gen för att planera innehåll i denna tid-
ning är bl a Bengt Karlsson, Bygg 6:an
Väst, Tomas Emanuelsson, Bygg 12:an,
Tomas Lundin, avd 13 Byggnads Borås
och Stig Bengtsson, avd 22 Byggnads
Halmstad. Tre av dem är ordförande
för ”sin” avdelning. De ser många vins-
ter i samarbetet med tidningen. 

Tre av fyra avdelningar (inte Bygg-
nads Halmstad) har tidigare haft en
egen medlemstidning. Men de ekono-
miska förutsättningarna förändrades i
och med att mätnings- och gransk-
ningsarvoden försvann i avtalsför-
handlingarna 2007. Det är därför nöd-
vändigt att tänka nytt och effektivisera.
Vilket som bekant inte bara är av ondo.

– Nu får alla våra medlemmar
samma information.

– Vi får tid över på avdelningarna
som kan användas till annat. Vi kan
bättre utnyttja fackliga resurser. Och vi

Bengt Karlsson, Stig Bengtsson, Tomas Lundin och Tomas Emanuelsson representerar var sin
avdelning. De tror benhårt på att samarbetet ska leda till bättre service för medlemmarna. 

kan ta vara på varandras kunskaper.
– Kostnaderna minskar. (Alternativt

blir förhållandevis låga för den avdel-
ning som  inte tidigare haft tidning) 

– Vi behöver inte göra exakt samma
saker på varsitt håll.

– Det här blir jättebra, sammanfattar
Bengt Karlsson, Bygg 6:an Väst.

I visionerna framöver finns planer
att utöka samarbetet till fler områden
t ex med gemensamma fackliga utbild-
ningar, hemsida ihop, samverkan i
MB-organisationerna...

Att sätta samman en ny tidning inne-
bär troligen en del ”barnsjukdomar”.
Alla inblandade hoppas på medlem-
marnas överinseende med dessa.

Varför siffror ihop med namn?

Byggnads är indelat i 24 avdelning-
ar från Norrbotten i norr till

Södra Skåne i söder. Varje avdelning
har ett nummer. Högsta siffran är 38,
en rest från den tiden när fler avdel-
ningar fanns. 

De fyra avdelningar som nu beslu-
tat sig för att samarbeta är Bygg 6:an
Väst (Trollhättan/Skövde), Bygg
12:an (Göteborg), avd 13 Byggnads
Borås och avd 22 Byggnads Halm-
stad. Var och en av avdelningarna
ansvarar för en av årets fyra tidningar.

Vilken avdelning du tillhör

Ett försök att beskriva avdelning-
arnas geografiska områden.

Bygg 6:an Väst: Bohuslän, norr om
Stenungsund, Dalsland, Gullspång i
nordost, Tidaholm i sydost och Lilla
Edet i sydväst
Bygg 12:an: Orust, Tjörn och Ste-
nungsund i norr, Kungsbacka i söder
och Härryda i öster.
Byggnads Borås: Alingsås-Vårgår-
da i väst-nord, Ulricehamn i öst och
en bit söder om Kinna-Svenljunga 
Byggnads, avd 22: Halmstad: Hal-
land en bit söder om Kungsbacka.

Med reservationer för ”utbuktning-
ar” på kartan kan beskrivningarna
ovan vara vägledande när du som
medlem behöver komma i kontakt
med ”din” avdelning.

Det lettiska företaget Laval betalade
de anställda vid skolbygget i Vax-

holm 35 kr i timmen. Det ansåg inte
Byggettan, Byggnads avdelning i
Stockholm, vara en skälig lön utan tog
en solidarisk strid för att de utländska
arbetarna skulle få lön i nivå med de
löner som de svenska arbetarna fick.

Byggettan följde de regler som då, för
fem år sedan, gällde på arbetsmarkna-
den. Arbetsdomstolen (AD) beslutade
dessutom att konflikten var lovlig. Då.

Nu beslutar samma domstol att
Byggnads och de sympatiserande
Elektrikerförbundet ska betala ett
omfattande allmänt skadestånd. Detta
är minst sagt svårt att förstå.

En konsekvens av domen den
2 december 2009 blir att bland andra
Byggnads medlemmar får betala för att
facket följde arbetsmarknadens regler.

När svenska folket sa ja till att gå
med i EU, fick de garantier att arbets-
rätten skulle förbli orörd. De löftena
var tydligen värdelösa. Arbetare i Sve-
rige, av alla nationaliteter, är förda
bakom ljuset. Domstolar och juridik
ersätter mer och mer den väl fungeran-
de svenska modellen med kollektivav-
tal mellan två parter. ...

På www.byggnads.se/goteborg, en bit
ner på startsidan finns fortsättningen.

Garantier utan värde
Utdrag ur uttalande på Bygg 12:ans repre-
sentantskapsmöte om Lavaldomen 2 dec
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Micke Iljen, murare,
Glose Puts och Mur AB

Vi måste ha mer ungdo-
mar i branschen. Företa-
gen måste ställa upp på
att ta emot fler lärlingar. 

Sätt avtalet i centrum

6 Byggvästen nr 1, 2010

Ny tidning, nya utmaningar. Att få
möjligheten att skriva den första

spalten om avtal och arbetsrätt i den
här nya tidningen finner jag ytterst
hedrande. 

Ämnet för dagen är dock inte nytt
utan bekant för många av oss sedan
tidigare. Det för den drabbade så tra-
giska eländet med arbetsgivare som
slarvar med, eller av ren ovilja vägrar,
att upprätta ett arbetsgivarintyg. 

Den som har blivit uppsagd har
mycket begränsade möjligheter att få
ut ersättning från A-kassan utan ett
korrekt ifyllt arbetsgivarintyg. Följder-
na av det här har i många fall orsakat
stora bekymmer för den drabbade när
det gäller att kunna klara livets nöd-
torft fram till dess att man får ett nytt
jobb.

Problemet har påtalats från ett
antal av Byggnads avdelningar i lan-
det. Så nu har en åtgärdsplan tagits
fram som utgår från LAS, Lagen om
anställningsskydd. Där anges att en
arbetsgivare "inom 3 veckor, på arbetsta-
garens begäran ska lämna en skriftlig
information om arbetstagarens samman-
lagda anställningstid". Det här är i och
för sig inte någon nyhet, lagregeln har
funnits sedan 2007. Problemet med att
kunna använda den eller inte grundar
sig främst på i vilken mån arbetstaga-
ren kan anses ha begärt ett intyg eller
inte! 

Min uppmaning är att medlemmar
och ombudsmän i samtliga avdelning-
ar, vid varje förhandling rörande
anställningens upphörande, tillser att
en bestämd begäran från de respektive
arbetstagarna tillställs arbetsgivaren i
samband med att anställningarna
löper ut. 

I de fall arbetsgivaren då inte skulle
hörsamma denna framställan är det
fullt möjligt att driva frågan i enlighet
med den vanliga tvisteordningen.

Äntligen en ljusning i en annars rätt
motig och trist avtalsvärld!

Med tillönskan om ett
riktigt Gott Nytt Valår
2010!

Mats Gröndahl
031-774 33 67

Begär arbetsgivarintyg
när du slutar 

När företag behöver teckna ett kol-
lektivavtal kan de vända sig till

någon av följande ombudsmän, på
respektive avdelning beroende på var
företaget verkar, och boka en tid.  

Bygg 6:an Väst
Bengt Karlsson, Benny Augustsson, Ste-
fan Skoglund, Hans-Erik Lidén och Mat-
tias Gustafsson

Bygg 12:an
Jan-Erik Berg, Anders Johansson,
Mikael Lundell, Thomas Nilsson, Jan
Nyqvist och Ingemar Rönn 
Byggnads Borås, avd 13
Tomas Lundin och Ronny Karlsson
Byggnads, avd 22, Halmstad
Tomas Sundqvis och Jesper Carlsson 
Mail och telefonnummer se sid 16

Vi hjälper till att teckna kollektivavtal

LO och arbetsgivarorganisationerna
har presenterat sina krav inför avtals-
förhandlingarna i vår. Förhandlings-
delegationer och rådgivande avtals-
råd är valda. Kampen kan börja.

Noll. Det är det löneökningsbu-
det som arbetsgivarorganisatio-
nerna med Svenskt Näringsliv i

spetsen går ut med. På det har LO sva-
rat med det förbundsgemensamma
ansvarsfulla kravet på en löneökning
med 2,6 %. Många kollektivavtal ska
omförhandlas under vårens avtalsrö-
relse. Totalt berörs 3,3 miljoner (!)
anställda i Sverige. Den 31 mars löper
de gamla avtalen ut och då ska helst
nya ha förhandlats fram. Vanlig tid
som ett avtal löper på är 1-3 år.

Vad ett kollektivavtal är beskrivs
kortfattat på sid 15.

– Om vi blir skraja blir det inget resul-
tat, sa Torbjörn Johansson, Byggnads
nye avtalssekreterare (mest i hetluften
när förhandlingarna pågår) på decem-
berrepresentantskapet i Göteborg. 

Men han inser samtidigt att läget är

Vad vill du förändra/förbättra på jobbet?
Agne Claesson, träarbe-
tare, Skanska

Jag vill ha sex timmars
arbetsdag.

Peter Andersson, träar-
betare, arbetssökande

Företagen ska inte
kunna sparka personal
och sedan hyra in folk
direkt på. Det måste bli

en reglering på det.

Peter Rosander, träarbe-
tare, AF Bygg Göteborg AB 

Bodarna. De har efter 30
år snart spelat ut sin rätt.
Och arbetsmiljön ska
vara hårdare reglerad.

Dammet vi andas in är inte nyttigt. 

knepigt p g a de förutsättningar som
de borgerliga har infört under sin tid i
regeringsställning, t ex en kraftigt för-
sämrad a-kassa. Risken finns att indi-
viden tiger still eftersom han/hon inte
kan klara sig på a-kassans ersättning.

Det finns alltså klara kopplingar
mellan politiken och avtalsrörelsen.

– Vi kan förändra om vi vill, uppma-
nar repskapsledamoten Janne Kurikka.

I Byggnads avtalsrörelse förra våren
beslutades om en medlarledd arbets-
grupp för att slå ihop Bygg- och Anlägg-
ningsavtalen. Svenskt Näringsliv avbröt
överraskande det nästan klara arbetet.
Fler krav

LOs gemensamma krav innehåller
utöver löneökningen också 
Rätt till heltid
Förstärkning av den anställdes rättighe-
ter vid visstidsanställningar
Förhindra att LAS kringgås med hjälp av
bemanningsföretag

Följ en förhoppningsvis schyst och
korrekt avtalsrörelse i media.

Avtalsrörelsen drar igång NU
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en överblick över vad facket står för,
vad du har för nytta av facket och var-
för just du ska vara medlem. Du kan
välja att bo på internat eller sova
hemma på nätterna (externat).

Under våren hålls kursen här:
29-31 mars, Göteborg externat
14-16 april, Axevalla folkhögskola
21-23 april, Viskadalens folkhögskola
24-26 maj, Göteborg (externat)
26-28 maj, Axevalla folkhögskola
2-4 juni, Viskadalens folkhögskola

En dag på facket är en endagskurs för
Byggnads medlemmar under 30 år.
Våren 2010 hålls den i Göteborg 16 april.

Dagen ger dig en kort innehållsrik
men koncentrerad information om vad
facket uträttar och kan hjälpa till med.

Dessutom har Byggnads lagbaskurser
(olika yrkesgrupper), utbildning för
skyddsombud, fackliga förtroendemän,
MB-ledamöter, lagbasträffar m m.

Deltagare på kurserna vi berättar om
här intill får ersättning (skattefritt sti-

pendium) om man förlorar arbets-
förtjänst. Man har rätt att få ledigt för
fackliga studier om man meddelar
arbetsgivaren minst 14 dagar innan.

Ibland ersätts resor och nästan all-
tid bjuds deltagarna på lunch.

Vissa ABF-kurser i kärnämnen och
data kan också subventioneras.

Få mer info på hemsidorna, se sid 2.
Frågor och anmälan till Morgan Karls-
son, Bygg 6:an Väst, Thomas Nilsson,
Bygg 12:an, Ronny Karlsson, Byggnads
Borås och Margit Bik, Byggnads, avd
22, Halmstad. Telnr och mail på sid 16.
Eller använd  hemsidan ovan.

Bli ännu klokare
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Värsting

Gå på minst en kurs i vår
Byggnads har flera tillfällen när med-
lemmar kan få reda på bl a hur med-
lemsavgiften används. Sök en kurs.

M
edlemsutbildningar tillsam-
mans med andra byggfack
och ABF (Arbetarnas Bild-

ningsförbund) hålls regelbundet
under året. På ett lättsamt sätt får del-
tagarna information och mycket tillfäl-
len till att diskutera om t ex löner och
lönesystem, arbetsmiljö, försäkringar
och om fackets nödvändiga roll i sam-
hället.

Under våren 2010 anordnas kurser i
Göteborg 1-3 mars och 26-28 april. Alla
medlemmar som får den här tidningen
är välkomna att anmäla sig till dem. 

För yngre medlemmar
Fackets Grunder är också en treda-

garskurs där medlemmar från flera
fack deltar. Men den riktar sig till dig
som är under 30 år. Du som deltar får

Här riskeras inte
bara de egna liven. 
På andra sidan
huset finns en
affärslokal. Arbetet
bedrivs ovanför utan
att skyddstak monte-
rats. 
Som var och en kan
se saknas dessutom-
fallskydd och stegen
verkar långt ifrån
tillförlitlig.

Fotot är taget utan-
för tomten till en pri-
vatbostad. Regiona-
la skyddsombud får
då inte ingripa även
om liv är i fara.

”Facket” på jobbet

Facket syns för lite ute. Det är en
vanlig kommentar i bodarna. Men

så gott som varje månad utses med-
lemmar till olika fackliga uppdrag. De
blir då “facket” på arbetsplatserna. De
kanske inte har svar på allt men de kan
oftast lotsa dig rätt. 

I mån av tid publiceras ”nya” förtro-
endemän på avdelningarnas hemsidor.
Men medlemmar kan också kontakta
sin avdelning för att få veta vem som
utsetts. Kontaktuppgifter, se sid 2

Regionala skyddsombud (RSO),
på hel- eller deltid 
Bygg 6:an Väst
Bengt Karlsson, Benny Augustsson,
Carl-Otto Widhja, Mikael Holmqvist,
Morgan Karlsson, Stefan Skoglund,
Hans-Erik Lidén, Mattias Gustafsson,
Örjan Bolin och Björn Åkesson
Bygg 12:an
Jan Thell, Hans Stevander, Anders
Karlsson, Dan Berggren och Jan-Erik Berg
Byggnads Borås
Ronny Karlsson och Peter Hellberg
Byggnads, avd 22, Halmstad
Stefan Bengtsson, Henrik Fager och
Jesper Carlsson 
Mail och telefonnummer, se sid 16.

Hur och när du anmä-
ler dig och vad du får

Ingemar Rönn, Bygg 12:an, leder ett av passen på En dag på facket. Här får han en fråga av
Filip Wermé medan Petrus Orrbeck och Niklas Ottehall lyssnar.

Läs mer och anmäl på:
www.fackligutbildning.se

F
oto: A

nders K
arlsson
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I byggnadsarbetarnas verklighet
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Borta bra och hemma inte bäs

Större byggen på gång

Anmälda arbetsplatser med beräk-
nad hög entreprenadkostnad 15 nov-
15 dec 2009
Bygg 6:an Väst
Återkommer i nästa nummer
Bygg 12:an
Hökerum Bygg AB, Nyprod fler-
bostadshus, Länsmansgården
Nyprod punkthus, Partille
NCC Construction Sverige AB,
Ombyggn studenthem, Volrat Thamsg
RGG Entreprenad AB, Nybyggnad
villor och radhus Kungsbacka
Rydlers Bygg AB, Nyprod lägenh
och lokaler, Kungsbacka
Skanska Sverige AB, Betong, stål
och inredning, Landvetter
Veidekke Entreprenad AB, järnväg
dubbelspår, broar m m, E45
Byggnads Borås
ISS Landscaping AB, Nybyggnad
björnberg, Borås Djurpark
NCC AB, Nybyggnad lagerlokal, Via-
reds industriområde
RO-Gruppen AB, Nytt kontorshus,
Brodal, Borås
Skanska AB, Nybyggnad passivhus,
Kinna
Wäst-Bygg AB, Nybyggnad bostads-
rätter, Bollebygd
Byggnads, avd 22, Halmstad
ByggSjögren i Halmstad AB, nyp-
rod lägenheter, Söder kaj , Halmstad
Bygg Bröderna i Falkenberg,    nyp-
rod parstugor, Apelvikens stugby,
Varberg

Förhandling pågår

Vem sa att facket inte gör något? Varje
månad hålls en mängd förhand-

lingar på Byggnads avdelningar. Vanligt
är att seriösa företag tar initiativ till för-
handlingar om t ex uppsägningar av
olika anledningar.

Intresserade medlemmar kan ringa
sin avdelning, se sid 2, för mer informa-
tion om vilka företag som förhandlat
och vad förhandlingen gällt. Med
reservationen för att offentlighet kan
skada enskild medlem.

På några av avdelningarnas hemsidor
läggs då och då ut namnen på de företag
där senaste tidens förhandlingar hållits.

Redan i det väl iordninggjorda perso-
nalutrymmet i källarplan möts besö-
kare av hemmiljö. Adventsljusstakar
lyser i fönstren. Riktigt lika mysigt
har inte de boende det.

Snart?! utbrister Ulla Svensson
när Hans Stevander, regionalt
skyddsombud på Bygg 12:an, dris-

tar sig att tycka att badrumsrenover-
ingen snart är färdigt för hennes del.
Tre av sju till åtta veckor totalt återstår.
Hon tittar på sina byxor och kollar hur
mycket ”öken” hon fått med sig när
hon ska hasta iväg till busshållplatsen. 

– Jag får svara Saharas öken i telefon,
säger hon, leende trots allt.

– Det är mycket damm för de boende.
Och det väsnas rejält, håller Karl-Ivar
”Kalle” Rikberg med. 

Ivar Kjellberg Byggnads AB har fått
totalentreprenaden, på ca 70 mkr, att
renovera badrum i ungefär 450 lägen-
heter i tvåvåningshus, göra en del
stambyten och även fräscha upp tillhö-
rande trapphus på Beryllgatan i Västra
Frölunda i södra Göteborg. Stor vikt
läggs vid energibesparande åtgärder.
Arbetet ska pågå i ca två år, från aug
2009- semsestern 2011, med de boende
kvar i bostadsrätterna. Men många av
dem har ändå valt att flytta hem till
exempelvis barn eller föräldrar.  

Skivsnack
Hans Stevander har återvänt till byg-

get efter att vid besöket några dagar
innan blivit ombedd att kolla upp alter-
nativa skivor att använda i våtrum-
men. De killarna använder idag är den
glasfiberbelagda typen som för en tid
sedan diskuterades livligt i branschen.
De kan orsaka näsblod och klåda om
en heltäckande skyddsutrustning inte
används. 

– Det fungerar inte i praktiken, säger
någon i boden.

Så utslag och klåda har Ivar Kjell-
bergs byggare fått. Faktabladen om
den lätta s k Jackon-skivan läses med
stort intresse, även av platscheferna.  

– Vi rekommenderar den skivan,
säger Hans Stevander 

Avklingad brådska
Just den här dagen, en bit in i decem-

ber, märks inte så mycket av den vanli-
ga stressen. Man har ”kört fast” lite.
Det närmar sig jul och då ”öppnar”
man inte upp fler uppgångar. I vanliga
fall brukar olika yrkesgrupper, rivare,
snickare, elektriker, målare, murare
m fl, trängas i trappuppgångarna. Nu
väntar snickarna mest in att målarna
ska bli klara så de kan sätta listerna.
Att renovering innebär att det är dam-
migt märks dock fortfarande. Byggstä-

Karl-Ivar ”Kalle” Rikberg fångar in Ulla Svensson, en av många tålmodiga hyresgäster.
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Förutsättningen för att skapa sunda
och säkra arbetsplatser är att arbetet
sker i samverkan. 

Arbetsmiljölagen förutsätter sam-
verkan. Samtliga föreskrifter

förutsätter samverkan. Alla avtal som
tecknas med motparter förutsätter att
arbetsmiljöarbetet sker i samverkan.

Samverkan kräver minst två jämn-
starka parter. Samverkan betyder inte
att det är en part som bestämmer utan
det betyder just det att två parter ska
samverka. På lika villkor.

På senare tid verkar samverkan för
många arbetsgivare betyda att det är
arbetsgivaren ensam som bestämmer.
Möjligtvis kan skyddsombud och övri-
ga anställda få en viss information.

Alltför många platschefer och
arbetsledare anser att när förtroende-
valda ställer krav på förbättringar av
arbetsmiljön, då konfliktar vi.

När vi på utbildningar talar om
skyddsombudens rätt och arbetsgiva-
rens skyldigheter uppfattas det som
propaganda. Uppfattar vissa arbetsle-
dare att arbetstagare blir stöddiga när
de bara kräver sin rätt?

Hur blev det så här? Vi är ju överens
om hur arbetsmiljöarbetet ska gå till, i
alla fall på papperet.

Det är häpnadsväckande vilken
omognad många arbetsmiljöansvariga
arbetsledare och platschefer visar.
Både kunskapsmässigt men även
genom synen på skyddsombud och
övriga anställda. 

Kamrater, om det är så att den som
ska ansvara för arbetsmiljön inte tän-
ker, ta det ansvaret så lyft det till ytan.
Tala om vad ni tycker,
begär förhandling, ta
konflikten. Kräv er rätt
att få arbeta i en sund
och säker miljö.
Jan Thell, Bygg 12:an
regionalt skyddsombud 

– Vi fick inte stå inne och såga så vi
tillverkade dessa, berättar Kalle

Trång tidplan
Förtjänsten är på 162:55. Ackord fun-

gerar inte anser snickarna.
– Det är för mycket fram och tillbaka,

upplever de.
Den beräknade tiden är en vecka per

trapphus. För de boendes skull är det
viktigt att den totala tiden per lägen-
het, på lite drygt sju veckor, hålls.

– Men då vill det till att allting löper,
menar ”Kalle”.

Senare ska också vindarna tilläggs-
isoleras. Där är det bara kryphöjd.
Inget att se fram emot. 

– Enligt Arbetsmiljöverket får man
bara jobba där en stund, halvfrågar
”Kalle” till det regionala skyddsombu-
det på besök. Hans håller med.

Gött tjöt
Drygt tjugo man och en kvinna, äter

och fikar i personalutrymmet på fru-
kostrasten. Många yrkesgrupper är
representerade. Några känns som om
de är mer pressade än andra. Men
stämningen är god. Det märks att
många känner varandra väl. Om man
betänker att ”Kalle” har jobbat i företa-
get sedan 1972 är det kanske inte så
konstigt.

Ser inte slutet
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inte bäst för de som bor kvar

Nya skyddsombud

Skyddsombud i företagen utses varje
månad. Stötta dem extra när de är

helt nya i sin roll. 
På avdelningarnas hemsidor, se sid 2,

redovisas regelbundet de som nyligen
fått fackliga förtroendeuppdrag. 

Vad står samverkan för

derskorna torkar nitiskt varenda yta.
”Kalle” fungerar som lagbas och

skyddsombud och håller ihop jobbet.
Logistiken med de boendes olika val
står dock de två platscheferna för. En
provlägenhet med olika valalternativ
finns.

– Det är ett himla jobb att hålla isär,
säger ”Kalle”.

”Kalle” har hyfsad koll på var alla
företagets och en del underentreprenö-
rers ”gubbar” befinner sig. De är sex
yrkesarbetare och en ”skolpojk” här.
Två har åkt iväg för att hyra en multis-
lip. Mer damm att vänta?

I källaren funderar Ingemar Janblad
på hur en vid rivningen krossad vägg
ska hanteras. Han och ”Kalle” kommer
överens. Ingemar är också märkbart
nöjd  över att ha uppfunnit en metod
att sätta igen hål med.

– Jag lånade dina verktyg, får ”Kalle”
veta.

Bert Karlsson håller på att montera
de sista detaljerna i ett badrum. Han
antyder att det på arbetsplasen kan
förekomma betydligt mer kaos än vad
som är fallet idag.

Längst bort på gården, med totalt
tolv trappuppgångar, finns de dusch-
och toalettbaracker som de som bor
kvar får använda. Där står också en
sorts tältvagnar på hjul. 

David Sköld och Karl-Ivar Rikberg möts på
en av de många u-formade gårdarna. 

I den här lägenheten sätts en dörr igen från ett
annat rum till badrummet.

Bert Karlsson kompletterar i ett färdigt
badrum och slipper damm en stund.

Peter Svensson har erfarenhet och pratar väl
om de lätta sk Jackon-skivorna till våtrum.
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Försäkringar i centrum
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Byggnads medlemmar har försäk-
ringar som ofta glöms bort. Medlems-

olycksfall-fritid ska du använda vid fri-
tidsskador, blankett på www.byggnads.se.

AGS-försäkringen ger 12,5 % av betald
sjukpenning i ersättning vid sjukskriv-
ning, från dag 15 om man varit anställd
i minst 90 dagar. 

AGB-försäkringen gäller för dig som är
40 år eller äldre. Du kan du ansöka om
ersättning, minst 26 000 kr (om du
arbetat heltid) om du blir uppsagd
p g a arbetsbrist. Villkoren är bl a att
du ska ha varit anställd minst 50 mån
under en femårsperiod hos ett el flera
företag anslutna till försäkringen. 

Omställningsstöd (TSL) är också ett sätt
att komma vidare för den som blir
uppsagd p g a arbetsbrist. En coach
(finns de som har byggerfarenhet) hjäl-
per till att hitta en ny sysselsättning.
Villkoren är bl a ett års anställning i
företag som omfattas av avtalet och har
kollektivavtal. 
Inkomstförsäkringen. Byggnads har en
inkomstförsäkring som kan garantera
att du, som arbetat och varit medlem i
Byggnads och a-kassan ett år, får ut
80 % av a-kassans bedömda ersättnings-
grundande inkomst under 200 dagar. 

Leta mer info på www.byggnads.se,
www.afaforsakring.se, www.tsl.se eller
ring den avdelning du tillhör se sid 2 el 16.

ska signeras.
Faktiskt arbetad tid per månad ska

anges = arbetade timmar, betald semes-
ter, avlönade helgdagar och arbets-
tidsförkortning. Tid ska specificeras
från den första till den sista i månaden,
inte enligt lönebrytningsperiod.

Frånvaro = oavlönad frånvaro och sjuk-
frånvaro.

Anledning till att provanställning
upphört ska anges (punkt 6) och likaså
datum då den anställde fick besked om
uppsägning.

Komplettering till arbetsgivarintyget
Sedan 1 juli 2009 likställs bl a

sjuklön, sjukpenning och föräldrale-
dighet (intyg från Försäkringskassan)
med arbetad tid och lön. Antal betalda
sjuktimmar samt utbetald sjuklön i
kronor ska anges kalendermånadsvis
på komplettering till arbetsgivarintyg. 

Frågor till a-kassan 010-601 18 00

Den största anledningen till lång vän-
tan på arbetslöshetsersättning är att
a-kassan inte får in kompletta
beslutsunderlag. Ärenden som redan
från början är kompletta får alltså
kortare handläggningstid.

Sedan 1 juli 2009 finns nya a-kasse-
regler, till fördel för medlemmar.
All sjukfrånvaro som är ersatt

(sjuklön) ska nu specifiseras på kom-
pletteringen till arbetsgivarintyget. Om
den kompletteringen saknas förlängs
handläggningstiden avsevärt. Bevaka
att ditt arbetsgivarintyg blir rätt ifyllt.

På www.byggnads.se/a-kassan kan
arbetsgivare skriva ut eller fylla i (med
hjälp av ifyllnadsstöd) följande:

Aktuellt arbetsgivarintyg och
Komplettering till arbetsgivarintyg 
Att arbetsgivare fyller i intygen kor-

rekt är en förutsättning för att a-kas-
san ska kunna fatta beslut om rätt till
arbetslöshetsersättning. Felaktiga eller
ofullständiga intyg försenar beslut.
Några få ”tips” att vidarebefordra föl-
jer här.

Arbetsgivarintyget
Har anställning upphört ska alla

punkter 1-15 besvaras och båda sidor

Ska fyllas
i med stöd 

Sjukpenning om du har
godkänd arbetsskada

Enligt sjukförsäkringen som trädde
i kraft 1 juli 2008 kan du få förlängd

sjukpenning i högst 550 dagar (cirka ett
och ett halvt år). Alltså har många sju-
ka drabbats av att bli utförsäkrade nu.

Men för dig som får förlängd sjukpen-
ning p g a en godkänd arbetsskada finns
ingen tidsgräns. Dock måste du ansöka
om förlängd sjukpenning på särskild
blankett. Blankett och mer informa-
tion finns på Föräkringskassans hem-
sida: www.forsakringskassan.se. 

För att hitta blanketten där klicka på
Sjuk/Om du skadar dig i arbe-
tet/Ersättning vid arbetsskada

Rehabiliteringskedjan

Rätten till sjukpenning bedöms
sedan 1 juli 2008 efter den så kalla-

de rehabiliteringskedjan. Den gäller fullt
ut för den person som har en anställ-
ning. Under den period som du är sjuk
prövas din förmåga att arbeta regel-
bundet. Rehabiliteringskedjan är inde-
lad i tre etapper från första sjukdagen
till och med dag 365.
Dag 1 - 90

Under de första 90 dagarna du är sjuk-
skriven bedömer Försäkringskassan
om du kan klara av ditt vanliga arbete.
Dag 91 - 180

När du har varit sjukskriven en tid
ska Försäkringskassan ta reda på om
din arbetsgivare kan erbjuda dig en per-
manent omplacering till annat arbete
som du klarar av trots din sjukdom.
Dag 181 - 365

Om du fortfarande inte kan arbeta
p g a sjukdom när 180 dagar har gått
ska Försäkringskassan ta reda på om
din arbetsförmåga kan tas tillvara
utanför arbetsgivarens verksamhet.
Dag 366 -

Från och med dag 366 bedöms din
arbetsförmåga alltid mot hela den
reguljära arbetsmarknaden.

Om du är arbetslös bedöms din ar-
betsförmåga i förhållande till arbeten
på hela arbetsmarknaden från början.
Frågor kan Morgan Karlsson, Bygg 6:an
Väst, Charlotte Bejmyr, Bygg 12:an,
Tomas Lundin, Byggnads Borås eller
Jesper Carlsson, Byggnads, avd 22,
Halmstad svara på. Telefonnummer och
mailadresser finns på sid 16.

Skyddsnät för medlemmar

Blanketter finns på www.byggnads.se. Klicka
på A-kassan och därefter Blanketter.
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En av Rogers Goa Gubbar
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Sätt spaden i jorden
och kör igång 

Den stora knäckfrågan när det ska
byggas en ny väg är alltid vem som

ska betala för kalaset. Den borgerliga
regeringen ser gärna att kommunerna
är med och betalar för nya statliga
motorvägar och järnvägar. Det tycker
jag är helt uppåt väggarna. Kommu-
nerna har ju fullt upp med att få peng-
arna att räcka till förskolan och
äldreomsorgen. 

Jag tycker att ny infrastruktur
istället bör kunna finansieras genom
att staten lånar pengar. Som det är idag
så måste nämligen hela kostnaden för
en ny motorväg betalas inom det årets
statsbudget. Det är alltså inte tillåtet
för staten att låna pengar, bygga vägen
och sedan betala av lånet på flera år. 

Jag anser att det är dags att ändra
reglerna. Även våra barn kommer ju
att ha nytta av den infrastruktur vi
bygger idag. Därmed är det rimligt att
vi också kan ta upp lån för att finansie-
ra den. Man kan ju jämföra med sin
egen privatekonomi. Om man bygger
ett hus åt sig och sin familj så betalar
man det knappast direkt från lönekon-
tot. Man tar förstås ett lån som man
sedan amorterar av. Varför ska inte
samhället kunna göra på samma sätt
när det gäller byggen av nya vägar och
järnvägar? 

Som med all lånefinansiering så
måste den förstås ske med förnuft.
Nyttan med en ny väg måste vägas mot
kostnaden – både på kort och på lång
sikt. Och jag kan konstatera att det nu
är lågkonjunktur och det är många
som går arbetslösa. Samtidigt så är
räntan rekordlåg. Så nog är det ett
utmärkt tillfälle att investera i mer
infrastruktur. Det är bara att sätta spa-
den i jorden och köra
igång! 

Claes-Göran Brandin
träarbetare och riksdagsle-
damot (S)

Vill öppna de yngres ögon
Bo Helm har haft hammaren som red-
skap i 52 år och vill inte sluta snickra
än. Han brinner fortfarande. Och har
en uppgift.

Vet du vad man får i pension, är
det rappa svaret på frågan var-
för han inte pensionerar sig.

Alla fritidsintressen han njuter av krä-
ver en bättre ekonomi även om han är
sparsam. Segling, ridning, skidåkning... 

Bo Helm föddes på julafton mitt under
brinnande krig. 14 1/2 år gammal bör-
jade han som springschas. I tre veckor.
Sen blev det mallsnickare på Eriksberg
i sju år och lumpen innan debuten på
byggena. En arena han fortfarande
behärskar. Idag på RGG Bygg AB.

Kroppen håller, han uppträder med
att ställa sig brygga på en trappbock.

– Det är tack vare gymnastiken.
Att ha glimten i ögat och ständigt

sträva efter att ”ha sköj” hjälper säkert
till. Liksom att ha ”32 000 idéer i huvet”.

En del av de tankarna har han prän-
tat ner i motioner inför avtalsrörelsen

och kongressen. T ex ska fler lärlingar
ut på byggena och Byggnads borde ha
tätt samarbete med arbetsförmedlingen.

– Då kunde man ha koll på om det var
ett ”skummebygge”.

– Byggnads är Europas starkaste
fack, men hur länge? 

Han brukar ”reta” sina yngre
arbetskamrater där ”många inte vet
varför de är med i facket”. Ord som
maffiametoder kan figurera. 

– Jag kallar det mänskliga rättigheter.
– Det gäller deras framtid. Tänk om

alla gick en gång på ett möte och talade
om hur de ville ha det. 

Bo har en fråga han fört till riksda-
gen men ändå inte fått utrett. Vid en
konkurs prioriteras lönen men inte
pengar avsatta till avtalspension, 4 %.

– Det ska ”ungarna” se till att få med. 
Bo är avtalslös när han fyllt 67 år

men vill fortsätta, full av energi. 
– Det blir mer jobba med en 67-åring

än med en 25-åring, bekräftar John
Cooper, lärling och arbetskamrat.

Det var barnbarnen som skapade ”rävsvan-
sen” bakom örat när Bo Helms frisör strejkade.

Den dan jag är en belastning slutar jag säger
Bo. John Cooper gillar att jobba med honom.

Bo helm gör en ”Dabrowski” och hoppas på framtiden. Han vill inte att vi står med mössan i hand.

Fackliga möten, din rättighet
Alla medlemmar har rätt att få fem

timmars facklig information på betald
arbetstid varje år. De s k UVA-mötena
kan hållas under ordinarie arbetstid
eller på kvällstid med övertidsersätt-
ning. Ring din avdelning, se sid 2.
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Mer kortinfo

Semestern 2010
Semestern 2010 infaller under veck-

orna 27-30, den 5 -30 juli. 

Semesterlön på arbetstidsförkortning
På senare tid har framkommit att

företag har missat att betala ut
semesterlön på utbetald lön vid
arbetstidsförkortning. Plocka fram
lönespecifikationerna, lägg ihop allt
som är beräkningsgrund för
semesterlön. Muliplicera resultatet
med den semesterlöneprocent som
ditt avtal har. Stämmer inte siffran
med det som betalats ut i semesterlön
kan arbetstidsförkortningen ha mis-
sats. Behöver du hjälp kontakta din
avdelning (se sid 2). Men du måste ha
samtliga dina lönespecifikationer.

Ny bodöverenskommelse 1 jan 2010
Sexmannabodar ska nu vara stan-

dard som personalutrymme. En över-
gångstid i etapper till 2015 finns dock.

Företrädesrätt vid återanställning
Blir du uppsagd ska du skriftligen

hävda din företrädesrätt vid återan-
ställning. Om du vill bli återanställd.

Rotavdrag för ökat byggande
I en debattartikel i G-P i november

uppmanade Bygg 12:ans ordförande
Tomas Emanuelsson regerinen att
införa ett ROT-bidrag även för hyres-
rätter. För jobbens och miljöns skull.

Sök stipendium
Bygg 12:an har tre stipendier, på var-

dera 10 000 kr, att söka. Stipendierna
utbetalas till något av följande tre syften:
Främja kultur med anknytning till
byggnadsarbetarnas verksamhet.
Främja insatser inom byggnadsar-
betarnas arbetsmiljö. Insatsen ska
vara utförd inom Bygg 12:ans verk-
samhetsområde.
Främja ungdomsverksamhet inom
Bygg 12:ans verksamhetsområde.

Ansökan ska vara skriftlig, innehål-
la en motivering och vara Bygg 12:an
tillhanda senast 4 mars 2010 under
adress: Bygg 12:an, Olof Palmes Plats
1, 413 04 GÖTEBORG
alternativt: bygg12an@byggnads.se.
Frågor besvaras av Yvonne Andersson,
031-774 33 76. 

En tillgång för facket
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Är en bro mellan språken
Många polska medlemmar, eller bli-
vande medlemmar, har stor nytta av
att Mikolaj Kosieradzki finns på
Byggnads. Plattsättaren och muraren
Andrzej Piechowski är en av dem.  

När Andrzej började på Thermo-
Fasad AB för snart fem år
sedan frågade han de svenska

arbetskamraterna om fackligt med-
lemskap. De tyckte det var bra att vara
med så han fick hjälp att komma i kon-
takt med Mikolajs företrädare Helena
Kirsz. Och han blev medlem i både
Byggnads och a-kassan.

När arbetsbrist blev ett faktum på
Thermo-Fasad fick han nytt jobb på
PSAB (Protective System Svenska
AB). Där jobbade han ända tills krisen
slog till och ha fick lämna i februari
2009. Då kom Mikolaj in i bilden.

För trots att Andrzej jobbat enbart

Witam wszystkich pracownikow
budowlanych.

Nazywam sie Mikolaj Kosieradzki
jestem tlumaczem zwiazkow

"Byggnads".
Jezeli masz jakiekolwiek pytania na

temat warunkow pracy w Szwecji, lub
problemy z twoim pracodawca, z kon-
taktuj sie z nami.

Pomoz twoim kolegom z budowy, a
moze sa na budowie obok, w innej fir-
mie. Powiadom ich o naszym istnie-
niu i mozliwosci udzielenia pomocy.

Zadzwon Mikolaj Kosieradzki
Tel, 031-774 33 86, 076-116 18 00
Fax, 031-774 33 77

Mikolaj Kosieradzki har bland andra hjälpt Andrzej Piechowski, som varit medlem i Byggnads
och a-kassan i flera år, att få del av Byggnads inkomstförsäkring när han blev av med jobbet. 

Arbetskamrater från annat land?

Har du personer som inte pratar
svenska på din arbetsplats? Hjälp

dem om de behöver komma i kontakt
med facket. Språksvårigheter kan göra
att de avstår att be om hjälp även om
den verkligen, verkligen behövs.

Är de polskspråkiga visa gärna rutan
här till höger.
Mikolaj Kosieradzkis tel nr 031-774 33 86
(polska) eller ring, se grön ruta sid 2.

med svenska arbetskamrater släpar
kunskaperna i svenska. Han har arbe-
tat mycket ensam. Men ambitionen är
att komma igång nu. Mikolaj kunde
bl a hjälpa till att fylla i blanketter så
Andrzej fick ut några extra tusenlappar
per månad från inkomstförsäkringen.
Även Andrzejs bror har fått hjälp 

I Polen råder en stor misstänksam-
het mot facket. Man tror att det före-
kommer stor korruption

Andrzejs ärende är ett exempel på
vad Mikolaj kan bistå med. Han är en
av Byggnads fyra tolkar. De finns till-
gänglig för alla medlemmar men Miko-
laj finns främst här i Västsverige.
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Efter arbetstid
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Det finns lediga hyresveckor under
vintern, för Bygg 12:ans medlem-
mar, i Göteborgsavdelningens

stugor på Gullholmsbaden. Vintern är
lågsäsong. Då har arbetslösa medlem-
mar i Bygg 12:an 20 % rabatt.
Ring Yvonne Andersson, 031-774 33 76 för
bokning och mer info.

Vintersol på en av Bygg 12:ans stugor.

Bo i stuga vintertid 

Vilket verktyg?
Bilden nedan är en detalj på ett verk-

tyg. Vilket? Vi skickar fyra trisslot-
ter till den medlem vars kort/brev/mail
dras först av de rätta svar (med namn,
adress och helst medlems- och/eller
födelsenr) vi fått in senast 15 febr 2010.

Vinnaren i Byggtolvan nr 4-09  med-
delas i nästa nummerr
Skriv till: Trisslottsbygget, Byggvästen,
Olof Palmes Plats 1, 413 04  GÖTEBORG
alt: marie.thegerstrom@byggnads.se

Billigare biljetter på teater är väl inte
så dumt? Det kan denna tidnings
läsare (de som är medlemmar) få.  

Folkteatern i Göteborg har byggts
om rejält och har nyöppning den

13 mars 2010 med Lars Noréns upp-
sättning av Orestien. Ett tidlöst verk som
skildrar människans eviga konflikt mel-
lan individ och kollektiv. Dagsaktuellt.

Byggnads avdelningar som ger ut
denna tidning har medlemskap i Folk-
teatern. Medlemmar kan då få billigare
biljetter, 150 kr, under perioden 17/3-1/4
2010. Berätta att du är medlem när du
bokar på 031-60 75 75.

Teater i nytt hus

Val och beslut på möten

Torbjörn Johansson, Byggnads
nye avtalssekreterare, spådde in-
för kommande avtalsrörelse på
Bygg 12:ans representantskap.

Bygg 6:an Västs  nyvalda ordinarie kongressledamöter. Övre
raden: Christer German, Kim Hjoberg, Lennart Albrektsson
och Anders Kööhler. Nedre raden: Rickard Kronlid och
Zacharias Fröjd. Infälld Per Johansson. 

Representantskapen, som består av
valda medlemmar, är de som ytterst
bestämmer i de fackliga avdelningar-
na. Nu har de valt och fattat beslut. 

Årets sista representantskaps-
möten hölls i november och
december. Här följer en kort-

kort redogörelse för val m m. 
Bygg 6:an Väst
Kongressledamöter, ordinarie: Per
Johansson, Rickard Kronlid, Lennart
Albrektsson, Christer German, Anders
Kööhler, Zacharias Fröjd, Kim Hjoberg.
Kongressledamöter, suppleanter: Jörgen
Frödelius, Sture Pettersson, Mattias
Lidén, Mattias Ludvigsson, Mats Roos-
vall, Niklas Karlsson, Mats Åkesson.
Avtalsrådsledamöter, ordinarie: Per
Johansson, Christer German, Lennart
Albrektsson, Zacharias Fröjd.
Avtalsrådsledamöter, suppleanter: Rick-
ard Kronlid, Arne Pettersson, Martin
Johansson, Jörgen Frödelius.
Bygg 12:an
Kongressledamöter, ordinarie: Jack Rolka,
Joakim Kahlman, Toni Andersson, Peter
Wensberg, Mats Gröndahl, Andreas
Eriksson, Roger Johansson, Ingemar
Morup, Dan Sundström.
Kongressledamöter, suppleanter: Jörgen
Elv, Michael McMahon, Bengt Eriksson,
Roger Alfredsson, Conny Alfredsson,
Conny Jervhäll, Leif Norlén, Parham
Pour Bayramian, Matts Torkelsson
Avtalsråd, ordinarie: Bengt Eriksson,
Peter Wensberg, Michael Nyrén,
Andreas Eriksson, Olof Lundberg

B
ild

: R
ita
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Avtalsråd, suppleanter: Jan Klingler,
Joakim Kahlman, Jack Rolka, Kjell-
Ove Johansson, Roger Johansson
Byggnads Borås, avd 13
Kongressledamöter, ordinarie: Magnus
Olofsson, Rikhard Pernklint, Johan
Hallin
Kongressledamöter, suppleanter: Hans
Lewander, Linus Berg, Mikael Johans-
son
Avtalsråd, ordinarie: Rikhard Pernk-
lint, Hans Lewander
Avtalsråd, suppleanter: Tomas Svens-
son, Anders Gustavsson
Byggnads, avd 22, Halmstad
Kongressledamöter, ordinarie: Jesper
Carlsson, Margit Bik, Tobias Ålund
Kongressledamöter, suppleanter: Kent
Norborg, Martin Johansson, Tomas
Sundqvist
Avtalsråd, ordinarie: Stefan Bengtsson,
Fredrik Johansson
Avtalsråd, suppleanter: Lars Engman,
Jörgen Boketun
Ekonomi och avgifter

Vidare godkändes avdelningarnas
budgetar, motioner behandlades och
beslut togs att medlemsavgifterna inte
ska höjas utöver de tre kronor som
Byggnads förbund höjer sin del av
avgiften med. Fr o m 1 jan 2010 är med-
lemsavgiften alltså (exkl a-kasseavgift
där summan fastställs senare)
Bygg 6:an Väst, 421 kr
Bygg 12:an, 420 kr 
Byggnads Borås, 420 kr
Byggnads, avd 22, Halmstad, 419 kr

Bekant?

Nya Byggva?sten nr 1, 2010.qxd:Layout Byggva sten nr 1, 2010.qxd  09-12-18  10.24  Sida 13
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Löner medlemmar i väst förtjänat

Mer information på hemsidorna
www.byggnads.se, klicka på avdel-

ningar och välj den du vill ”besöka”.
Saknar du något om löner eller

annat på ”din” hemsida hör gärna av
dig, se sid 2. Kanske kan det du vill
ha information om placeras där. Om
inte direkt så framöver.

OBS! Förtjänststatistiken i Byggnadsarbetaren kan skilja sig från den ovan. Vi redovisar fördelningsförtjänst och fler TBM-ackord.

Genomsnittförtjänst per timme prestationslön och tidlön 3:e kvartalet 2009 

Bygg 6:an Bygg 12:an Byggnads Byggnads 
Väst Borås Halmstad

Mur 0 0 204:66 165:11
Trä 0 174:33 0 0
Anläggning 173:38 181:26 0 0
Maskin 0 0 0 0
Kran/Maskin 0 0 0 0
Rör 236.89 231:38 0 0
Industrirör/Isolering  0 0 0 0
Plåt 168:27 168:27 168:27 167:06
Papp 174:32 0 0 0
Undertak 0 0 0 0
Plattsättning 181:43 0 0 165:11
Sten 0 0 0 0
Golv 174:47 199:29 210:25 261:31
Ställning 0 0 0 0
Glas 0 150:88 0 0
Städ 0 0 0 0

TBM* Ackord 177:60 176:46 181:91 175:53
TBM* Resultatlön 164:07 169:14 0 171:45

Bygg 6:an Bygg 12:an Byggnads Byggnads
Väst Borås Halmstad
Saknas tabell
147:30 150:82 145:07 146:59
135:11 161:92 145:08 148:71
151:95 161:72 164:50 141:74
0 146:65 0 154:47
178:59 162:46 161:12 149:77
167:56 (indrör)158:05 (isol) 0 0
Görs ingen tidlöneredovisning
0 157:08 148:85 139:66
0 156:85 0 138:96
0 147:88 156:84 157:25
0 0 0 145:00
165:89 157:78 153:02 157:03
139:28 136:04 131:95 138:80
137:01 152:91 139:04 140:00
125:25 0 138:95 0

* TräBetongMur (TBM)

De flesta jobb kan mätas, även i s k
sämre tider. Det är inte ovanligt att
lönen ökar med 20 kr/tim, vilket
höjer både semesterlön och pension. 

Siffrorna nedan talar sitt tydliga
språk. Har du frågor eller vill veta
mer om övriga yrkesgruppers mät-
ningar se kontaktuppgifter till höger.

Ackord (fördelningsförtjänst) Tidlön (normtidsförtjänst)

Fyra avdelningars mätningsförestån-
dare har kommit överens om lönesta-
tistikens utseende i denna och kom-
mande tidningar. Vad tycker du?

Synpunkter och frågor om publice-
rade, och andra, mätningar kan du

ställa till respektive mätningsförestån-
dare (som är den som ansvarar för
mätnings- och granskningsverksam-
heterna på avdelningarna). 

Eller vill du prata om lön och löne-
form på din arbetsplats? 

Kontakta Carl-Otto Widhja, Bygg 6:an
Väst, Conny Johansson, Bygg 12:an, Peter
Hellberg, Byggnads Borås eller Thomas
Sundqvist, Byggnads, avd 22, Halmstad.
Telefonnummer och mailadress på sid 16.

Prestationslöner trä, betong, mur, anlägg (TBMA) och vvs 1/10-30/11 09

TBMA, femton högsta mätningarna tim kr avd
Peab, centrallager, tillbyggnad centrallager, Halmstad 788 238:46 (ack)  22
Stenmarks Bygg AB, dörrbyte, Lidköping 756 236:16 (ack)    6
Asplunds Bygg i Falköping AB, förskolan Fyren, Stenstorp 530 229:48 (ack)    6
Asplunds Bygg i Falköping AB, hus 7, Falköpings sjukhus 362 215:95 (ack)     6
Asplunds Bygg i Falköping AB, äldreboende, Mosebacke 1 121 213:50 (ack)     6
Olofsson Bygg, ombyggnad kontor, Kinna 2 458 204:66 (ack)  13
Tage & Söner, Varbergs sjukhus 1 374 202:10 (ack)  22
Göteborgsbyggen, nyprod bostäder, Partille 3 576 201:79 (ack)   12
NCC AB Fyrbodal, ombyggn, pl 5 och 6, Lysekils sjukhus 3 125 201:12 (ack)     6
Calles Byggnads i Skövde AB, Kv Järnet, Skövde 1 427 200:99 (ack)   6
Olofsson Bygg AB, nyprod passivvillor, Viskafors 3 359 197:71 (ack)     13
Petersson & Hansson Falkenberg, Hjorten, Falkenberg 1 231 197:54 (ack)     22
NCC AB Fyrbodal, väg E6, Solhem-Pålen, Strömstad 5 528 197:02 (anlack) 6
Asplunds Bygg i Falköping AB, Kv Fabrikören, Falköping 4 457 196:39 (ack)      6
Göteborgsbyggen, fasad och fönsterbyten, Gbg 1 636 195:37 (ack)    12
VVS, fem högsta mätningarna 
Bravida, Lidl-butik, Halmstad 188 334:00              22
NVS, Biltema, Halmstad 1166 324:12             22
Radiator VVS AB, Gjuteriet Volvo 7 758 253:13               6
NVS Installation AB, Coromatic, Skara 210 239:42              6
NVS Installation AB, VL, Lidköping 996 222:34               6

Nytt utseende,
kontakta oss
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När moderaterna i senaste valrö-
relsen ihärdigt förespråkade
"arbetslinjen", var det tyvärr

inte alla som insåg vart den ledde. 
Många gick säkert på den borgerliga

valpropagandan och trodde på fullt
allvar att arbetslinjen skulle skapa fler
jobb eller att uttrycket "det ska löna sig
att arbeta" innebar att den som arbetar
skulle få det bättre. Föga anade de att
meningen var en helt annan, nämligen
att de som av olika skäl hamnar i
arbetslöshet ska få det så ofantligt
mycket sämre. 

Visst, detta innebär att det faktiskt
lönar sig att arbeta, så till vida att man
har en enormt mycket större skillnad i
inkomst mellan arbete och arbetslös-
het. Problemet är  att de som har arbe-
te till slut självmant tvingas sänka sina
krav, framför allt på lön men kanske
även på andra anställningsvillkor.

Tanken är att skillnaden ekono-
miskt mellan arbete och arbetslöshet
ska vara så stor, att man hellre accepte-
rar en lägre lön än riskerar att hamna i
arbetslöshet. En maximal ersättning
per månad uppgår till 80 procent av a-
kasse taket 18 700 kr, alltså 14 960 kr
före skatt! När denna (avsedda) effekt
av arbetslinjen och andra genomförda
förändringar, som tar sikte på samma
mål, slår igenom, kommer alltför
många vara beredda att ta vilket
skitjobb som helst, var som helst, till
vilken skitlön som helst!

En sådan framtid är väl inte 
önskvärd för oss medlemmar i det för-
bund som i dag tjänar mest av alla
inom LO. För tillfället tjänar en
genomsnittlig byggnadsmedlem (till
stor del tack vare våra löneformer och
vår förhandlingsordning) 20 % mer än
genomsnittet för LOs medlemmar!

Detta kan raseras snabbt. Därför
måste vi vara vakna och se igenom alla
dimridåer som läggs ut. Annars heter
ändhållplatsen Låglöneträsk, i byn
Misär…

Med förhoppning om en bra början
och en god fortsättning
på det nya året!

Conny Johansson
Mätn.föreståndare

Se  strömningarna
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INGEN lön alls? Skynda!

Ring om du får problem med eller
om du har frågor om din lön. Och

ring DIREKT, om du inte får lön den
dag du ska ha den. Det är speciellt vik-
tigt om du arbetar i ett mindre före-
tag. Tiden är oerhört knapp om man
ska föra en indrivningsprocess. 

Telefonnummer till alla avdelning-
ar, se sid 2.

Arbetslinjen, vilken
hållplats leder den till?

Vad ett kollektivavtal är

”Prata” om rör på nätet

Alla medlemmar kan logga in på
www.byggnads.se, Byggnads hem-

sida, med hjälp av personnummer
och medlemsnummer (står på baksi-
dan av Byggnadsarbetaren). 

Bl a vvs-are har där ett diskus-
sionsforum där frågor och tveksamhe-
ter i och om vvs-avtalet tas upp. Klicka
på Grupper och därefter Rörfrågor.

Överallt pratas vitt och brett om kol-
lektivavtal och vikten av att vara
rädda om detsamma. Men vad är det?

Jo, kollektivavtal är ett skriftligt
avtal mellan en arbetstagarorgani-
sation (facket) och en arbetsgiva-

rorganisation eller en enskild arbetsgi-
vare (s k hängavtal). Avtalet fastställer
löne- och övriga anställningsvillkor
för arbetstagare (t ex arbetskläder,
arbetstider och arbetstidsförkortning).

Facket vill att arbetsgivare ska teck-
na kollektivavtal för att en lägstanivå
för de anställdas löner, förmåner,
anställningsvillkor m m ska finnas.

Konkurser

Följande konkurser har rapporterats
in till avdelningarna (inga inkomna

under perioden till Byggnads Borås och
Byggnads, avd 22, Halmstad) under
senhösten.
Bygg 6:an Väst
556472-5777 Hovby Kakel AB
556734.9543 Västra Götalands Anlägg-
ning & Byggnads AB
556093-8440 Bil & Byggnadsglas Dani-
elsson AB

Arbetsgivare får dock erbjuda bättre
villkor. När många arbetsplatser
omfattas av kollektivavtal förhindras
lönedumpning, att löntagare tvingas
konkurrera om jobben genom att godta
lägre och lägre löner eller sämre och
sämre villkor. Konkurrens ska istället
ske med kompetens. 

Avtalet omförhandlas regelbundet,
en process som kallas avtalsrörelse. I
vår ska väldigt många avtal tecknas om.

Positivt för arbetsgivare är, utöver en
konkurrens på lika villkor, att freds-
plikt råder så länge avtalet gäller. Strej-
ker är inte tillåtna. 

Bygg 12:an
556753-3772 A.A.S Total Entreprenad AB
556214-6562 Arlanda Bygg & Golv-
beläggningar AB
556136-0636 Terazzogolv i Gbg AB (tidi-
gare AB Gbgs Mosaikbeläggningar)
556539-8293 Renovering Kontroll och
Entreprenad i Göteborg AB
556647-0455 N P Vent Persson AB
556418-3712 Otto Jacobssons Maskiner
i Kungälv AB

Byggnads har nio avtal.Det är tryggare om det finns ett kollektivavtal där du jobbar.
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Personalen direkt
Direktnummer till den du söker.
Bygg 6:an Väst/Trollhättan
Benny Augustsson 0520-48 92 92
Lena Bråberg 0520-48 92 78
Linnéa Ellström 0520-48 92 79
Kim Hjoberg 0520-48 92 84
Mikael Holmqvist 0520-48 92 85
Bengt Karlsson 0520-48 92 93
Morgan Karlsson 0520-48 92 83
Rickard Kronlid 0520-48 92 75
Mona Malm 0520-48 92 81
Stefan Skoglund 0520-48 92 74
Carl-Otto Widhja 0520-48 92 86
Skövdekontoret
Örjan Bolin, TBM 0500-44 75 03
Sofia Fredriksson 0500-44 75 01
Mattias Gustafsson 0500-44 75 06
Hans-Erik Lidén 0500-44 75 07
Björn Åkesson 0500-44 75 04

Bygg 12:an (går även till mobiler)
Conny Alfredsson 031-774 33 36
Yvonne Andersson 031-774 33 76
Gisela Asp 031-774 33 72
Charlotte Bejmyr 031-774 33 35
Jan-Erik Berg 031-774 33 83
Dan Berggren 031-774 33 54
Tomas Emanuelsson 031-774 33 63

Rita Ekman 031-774 33 95
Mats Gröndahl 031-774 33 67
Anders Johansson 031-774 33 75
Mathias Irvemo 031-774 33 12
Conny Johansson* 031-774 33 94
Conny Jan Johansson* 031-774 33 91
Joakim Kahlman 031-774 33 32
Anders Karlsson 031-774 33 71
Leif-Johan Karlsson 031-774 33 92
Ana Kokol 031-774 33 27
Mikolaj Kosieradzki 031-774 33 86
Ann Lundberg 031-774 33 22
Mikael Lundell 031-774 33 74
Thomas Nilsson 031-774 33 59
Jan Nyqvist 031-774 33 90
Marianne Ratajc 031-774 33 57
Jack Rolka 031-774 33 33
Ingemar Rönn 031-774 33 51
Roland Schüler 031-774 33 14
Hans Stevander 031-774 33 78
Marie Thegerström 031-774 33 61
Jan Thell 031-774 33 81

Byggnads Borås
Peter Andersen 0708-13 61 56
Rolf Andersson 0708-13 61 58
Magnus Carlsson 0708-13 61 57
Gunilla Haag 033-20 55 70
Peter Hellberg 0708-13 61 55
Ronny Karlsson 0708-13 61 59

Tomas Lundin 0708-13 61 54
Eija Thorsén 033-20 55 69

Byggnads Halmstad
Agneta Adgård 035-17 41 91
Stefan Bengtsson 0708-29 93 57
Margit Bik 0708-29 93 58
Lennart Björnkvist  0708-29 93 59
Jesper Carlsson 0733-30 09 68
Henrik Fager 0733-30 09 67
Britt-Inger Fransson 035-17 41 90
Tomas Sundqvist 0708-29 93 54

Vill du hellre maila? Ersätt första
delen i mailadressen nedan med nam-
nen ovan:

fornamn.efternamn@byggnads.se*

* Eftersom två ombudsmän på Bygg
12:an heter Conny Johansson skiljs deras
mailadresser åt genom att Conny Jan
Johansson har en 2:a i mailadressen:
conny.johansson2@byggnads.se

Du kan förstås också maila frågor till
avdelningarnas ”brevlådor” för vidarebe-
fordran till person med rätt kunskap.
bygg6an@byggnads.se
bygg12an@byggnads.se
boras@byggnads.se 
halmstad@byggnads.se

Postens returadress
Byggvästen
Olof Palmes Plats 1
413 04  GÖTEBORG

Posttidning B

Kollektivavtalets dag

Gå en facklig kurs
Vill du veta mer om t ex hur det här
med kollektivavtal fungerar, sid 7 eller

www.fackligutbildning.se

17 mars
Lön, arbetstider, förmåner med mera
vi har på jobbet är inte självklart. 

Runtom i landet anordnas manifes-
tationer den 17 mars 2010 för att

uppmärksamma kollektivavtalet. Håll
utkik i efter tider och platser i media.
Ställ upp och visa ditt stöd.

530 ljus tändes på Järntorget i Göteborg den
10 december 2009. Varje ljus symboliserade
100 arbetslösa i Västsverige. LO kallade till en
manifestation för att uppmärksamma det stora
antalet personer som saknar jobb i Sverige idag.

Det fackliga löftet

Vi lovar och försäkrar att aldrig
någonsin och under några omstän-

digheter arbeta på sämre villkor eller till
lägre lön än det vi nu lovat varandra.

Vi lovar varandra detta i den djupaste
insikten om att om vi alla håller detta
löfte så måste arbetsgivaren uppfylla
våra krav

Ovanstående löfte är formulerat för
många, många år sedan men är lika
aktuellt i dag. Vi kan nå våra krav om
vi är enliga. För om löntagarna tving-
as konkurrera med varandra ställs
kvinnor mot män, sjuka mot friska,
unga mot gamla, invandrad arbets-
kraft mot svensk, arbetslösa mot
anställda... 
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