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Omslag: Simon Bylund bygger i ett hus han
själv kommer att använda. Läs på sid 13.

A-kassan
Regionkontor
Byggnads a-kassa, Box 4013, 
(Besök: Andersbergsringen 104)
300 04  HALMSTAD
Telefon: 010-601 18 00
E-post: a-kassan.syd@ 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 Emanuelsson 
Ställföreträdande ansvarig utgivare
detta nummer: Bengt Karlsson
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, Jack Rolka, Tomas Lundin,
Magnus Olofsson och Stig Bengts-
son.
Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB

Bygg 6:an Väst
Swedenborg Center 
Lasarettsvägen 9
461 52  TROLLHÄTTAN
Tel: 0520-48 92 70, direktnr på 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, direktnr sid 16
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: 010-601 10 22, direktnr på sid 16
Fax: 010-601 13 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 på 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
Alidelundsgatan 9
506 31  BORÅS 
Tel: 033-10 01 50, direktnr på 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.

Maila om medlemskap
och avgifter m m
Uppge namn, telefonnummer och
medlems- eller personnummer.
Bygg 6:an 
bygg6an@byggnads.se
Bygg 12:an
medlemsservice.12@byggnads.se 
tel: 031-774 33 27
Byggnads Borås
boras@byggnads.se
Byggnads, avd 22, Halmstad
halmstad@byggnads.se

Obs! Byggnads Borås har
inte flyttat men har ny
adress, se ovan

Byggnads, avd 22
Halmstad, har bytt telnr
010-601 10 22

Betala gärna via autogiro

Om du betalar medlemsavgiften
till Byggnads och a-kassan via

autogiro överförs pengarna direkt
från ditt konto. Vill du veta mer kon-
takta din avdelning, se ovan.

BBeerräättttaa  oocckkssåå  oomm  dduu  bbyytteerr  fföörreettaagg..
Ring eller maila. Se aktuell ruta ovan.

Det finns lediga perioder att hyra
under hösten (dag, helg eller
vecka) för Bygg 12:ans medlem-

mar, i Göteborgsavdelningens stugor.
Njut av vindens sus och vågornas brus.
Ring Yvonne Andersson, 031-774 33 76 för
bokning och mer info.

Oktoberspegel. I närheten av stugorna på Gull-
holmsbaden är höstnaturen svindlande skön.

Höstsus i fritidshus



Arbetslöshet 
Arbetsförmedlingen Bygg i Göte-

borg (har ett stort upptagningsområ-
de) hade 31 maj 2010 totalt 1 434 per-
soner med byggyrken inskrivna,
varav öppet arbetslösa var 499 per-
soner. I GR-området (tretton samar-
betande kommuner i Västsverige)
fanns 2 705 personer med bygg-
yrken inskrivna varav 1 078 var öppet
arbetslösa. 760 var lärlingar. Av dem
var 556 under 25 år (GR-området).

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.
Fackmöte en rättighet

Alla medlemmar har rätt att få fem
timmars facklig information på betald
tid varje år. De s k UVA-mötena kan
hållas under ordinarie arbetstid eller
på kvällstid, med övertidsersättning.
Ring din avdelning, se sid 2. 

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

mation, mailadress och mobilnr till
din avdelning, se gul ruta på sid 2.

A-kassan har ny mailadress
a-kassan.syd@ byggnads.se

YTP-provet tillfälligt borta
Gymnasielärlingar som har upp-

nått minst 6 800 lärlingstimmar
under perioden 1 april-31 dec 2010
kan få sitt yrkesbevis utan att skriva
det yrkesteoretiska provet (YTP).
Ifylld lärlingsbok sänds till din regio-
nala BYN, Byggindustrins Yrkes-
nämnd. Läs på www.byn.se. 

Ferielöner
Elever från bygg- och energipro-

grammen som feriearbetar kan finna
de rekommenderade lägstalöner som
arbetsgivare och fack kommit över-
ens om på www.byggnads.se. Klicka
överst på sidan: För dig som
är.../Välj Lärling.

6F på turné, kom ihåg 14 sept
Sex fackförbund, Byggnads är ett,

genomför en gemensam valaktivitet.
Halmstad och Borås får besök 14 sept.

Ledaren lägger riktningen
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Rösta den 19 sept!

Jag hoppas att ni verkligen har njutit
av en skön sommarvila. Nu har vi ett

val, ett ödesval, framför oss. Din röst
kommer att kunna göra skillnad.

Vård, skola och omsorg, välfärden,
står i centrum i valet den 19 sept. 

"Varje ny krona som Fredrik Reinfeldt
utlovar till fortsatta jobbskatteavdrag
eller sänkt skatt för höginkomsttagare vill
vi använda till välfärden" säger Mona
Sahlin och Thomas Östros.

Det är ett tydligt budskap i valrörel-
sen. Rika och fattiga, röda och blå,
sjuka och friska, män och kvinnor,
invandrare och ursvenskar, alla vill ha
en lättillgänglig välfärd med kvalité. 

För att klara detta måste vi också
klara jobben. När alliansen tog över
regeringsansvaret 2006 var drygt
290 000 personer arbetslösa. Då ansåg
högeralliansen att det gränsade till
skandal. Nu, fyra år senare, är 434 000
människor arbetslösa och i utanförskap.

Fler och fler möter stängda dörrar.
Ungdomsarbetslösheten är en av Euro-
pas högsta. Och de flesta unga står utan-
för a-kassan vilket ger kraftiga ökning-
ar av socialbidragsutbetalningar. Resur-
serna till skola, vård och omsorg minskar.

Regeringen har genom att låta
arbetslöshetsrisken påverka a-kasse-
avgiften fått nära en halv miljon män-
niskor att lämna a-kassan. Detta utma-
nar även den fackliga solidariteten,
många som är med och delar risktagan-
det. En stark fackföreningsrörelse är
förutsättningen för den svenska model-
len med en ansvarsfull lönebildning.  

Nu behövs riktiga insatser. Vi, de röd-
gröna, ska investera i nya jobb genom
en omfattande modernisering av infra-
struktur, bostäder och energisystem.
Vi vill utöka rotavdraget och bygga kli-
matsmarta bostäder. Vi ska rusta upp
och energieffektivisera bl a miljonpro-
gramsområdena, skolor och
idrottshallar. Viktigt är också att satsa
på fler utbildningsplatser i komvux
och högskola och en modern yrkesut-
bildning. Istället för dagens coachning
och experiment med ofinansierade
skattesänkningar och försämringar i

sjuk- och a-kasseförsäkringarna.
Den moderatledda regeringens poli-

tik tvingar ut sjuka människor ur sjuk-
försäkringen för att de passerat en
administrativ tidsgräns. De hänvisas
av socialförsäkringsministern till soci-
albidrag. Samtidigt har regeringen
sänkt skatten kraftigt för de rikaste i
befolkningen. Det är inte anständigt.

Vi, de rödgröna, vill ha en sjukförsäk-
ring som ger människor hjälp och stöd
att snabbt komma tillbaka till arbete.
Med ekonomisk trygghet under den tid
det tar. Sjukförsäkringen ska ersätta
inkomstbortfall, omfatta alla och vara
solidariskt finansierad. Den ska också
vara en bro tillbaka till arbetslivet, där
alla människors vilja och förmåga till
arbete tas tillvara.

Ytterligare ett argument för att rösta
är hotet från Sverigedemokraterna, ett
främlingsfientligt, rasistiskt och anti-
demokratiskt parti. De måste mötas
med diskussion om allas lika värde och
lika rätt. Ta den diskussionen överallt! 

Det är viktigt att rösta. Jag påstår att
det är din skyldighet. Mer än hälften av
jordens befolkning kan inte påverka
sin och sitt lands framtid i allmänna
och demokratiska val. I Sverige avstår
många. De har inte tid, de ska handla,
åka till landet eller tvätta bilen... Visst
har du tid! Vallokalerna är öppna från
8 till 20. Det tar högst 10 min. Så rösta
19 sept (eller förtidsrösta fr o m 30 aug).
Rösta rött om du delar mina och social-
demokraternas värderingar och åsikter!

Bengt Karlsson, 
ordförande Bygg 6: an Väst

KortinfoOrdföranden har ordet



ALLA medlemmar har ett möte att gå till. Vet du inte var ditt möte är? 
Oftast är det mötet som hålls närmast där du bor (se orter och platser nedan). Ring din avdelning om du är osäker, se sid 2. 

Hitta till din mötesplats
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Medlemsträffar i september

AAlliinnggssååss,,  SSeekkttiioonn  0011  
Tisd 7 sept kl 18. 
ABF:s lokaler Södra Strömg 15 Alingsås.
BBoorrååss,,  SSeekkttiioonn  0022  
Månd 6 sept kl 18. 
Anmälan till Magnus Carlsson 0708-13 61 57
HHeerrrrlljjuunnggaa  --  VVåårrggåårrddaa,,  SSeekkttiioonn  0033    
Torsd 16 sept kl 18. 
Mikaelsgården, Vårgårda
Anmälan Peter Andersen, 0708-13 61 56
UUllrriicceehhaammnn,,  SSeekkttiioonn  0044    
Torsd 9 sept kl 18
Folkets Hus Ulricehamn. 
MMaarrkk  --  SSvveennlljjuunnggaa,,  SSeekkttiioonn  0055  
Månd 13 sept kl 18 
ABFs lokal, Fredenborgsg, Kinna

Tema på alla möten: Kongressen, nya avtalen,
valet och organisationsförändringen i Bygg-
nads.

BBeennggttssffoorrss
Onsd 15 sept kl 16.30
Restaurang Freden, Bengtsfors
Tema: Riksdagsvalet

EEdd
Torsd 16 sept kl 16.30
Gästhuset Tjuren, Ed
LLyysseekkiill
Onsd 22 sept kl 18.30
Folkets Hus, Lysekil 
TTrroollllhhäättttaann//LLiillllaa  EEddeett
Tisd 14 sept kl 17.00
Bygg 6:an, Swedenborg Center
Tema: Riksdagsvalet
SSkköövvddee  --  TTiibbrroo  --  KKaarrllssbboorrgg//
TTiiddaahhoollmm--HHjjoo--FFaallkkööppiinngg
(även övriga sektioner välkomna)
Tisd 14 sept kl 17.30 
Mat på Restaurang Parnassen, Skövde

FFaallkkeennbbeerrgg,,  SSeekkttiioonn  0033  
Tisd 31 aug kl 18.30 
Bergåsavägen 1A, Falkenberg
Tema: valet
GGeettiinnggee,,  SSeekkttiioonn  0044  
Torsd 2 sept kl 18.30
Getinge Motell
HHaallmmssttaadd,,  SSeekkttiioonn  0055  
Onsd 1 sept kl 18.30
Fackens hus, Andersberg,
Halmstad
Kongressen och valinfo

HHyyllttee--VVäässttbboo,,  SSeekkttiioonn  0066  
Onsd 3 nov kl 18.30
Miniracing i Smålandsstenar,
samling torget kl 18.15
VVaarrbbeerrgg,,  SSeekkttiioonn  1111  
Torsd 9 sept kl 18.30
Folkets Hus, Varberg.

REPRESENTANTSKAPSMÖTE 
Tisd 7 sept kl 18.30
Folkets hus Falkenberg
Inför valet

Byggnads, avd 22, Halmstad

Bygg 6:an Väst, Trollhättan/Skövde

Bygg 12:an, GöteborgByggnads Borås, avd 13

Möte i lokal Balder (samma hus)
Anmälan 0500-44 75 01, senast 13 sept
Tema: Matchen om anställningstrygg-
heten den 19 sept, medverkan av LO-
distriktets ordf Dan Gabrielsson
UUddddeevvaallllaa  
Torsd 23 sept kl 18.30
Anmälan till Rickard Kronlid 0520-
48 92 83 senast månd 20 sept
Värmeverket i Uddevalla
Tema: Försäkringar
VVäänneerrssbboorrgg
Tisd 14 sept kl 18.30 
Nygatan 14, Vänersborg
Tema: Riksdagsvalet
MMaarriieessttaadd  --  TTöörreebbooddaa
Tisd 7 sept kl 18.30 
Sektionslokalen, Mariestad
Tema: Riksdagsvalet

MMeelllleerruudd
Torsd 16 sept kl 18.00 
ABF-lokalen i Mellerud
SSkkaarraa--GGöötteennee
Onsd 22 septkl 18.30 
Kinnekullegården
LLiiddkkööppiinngg//VVaarraa
Fred 24 sept kl 17.00 
Bowlinghallen, Lidköping
GGrreebbbbeessttaadd
Tisd 21 sept kl 18.30 
Folkets hus Hamburgsund
SSttrröömmssttaadd
Möten och besök efter önskemål, Ring
Rickard Kronlid, 0520-48 92 75
ÅÅmmååll
Torsd 16 sept kl 18.30 
ABF lokalen, Åmål
Tema: Riksdagsvalet

CCeennttrruumm,,  SSeekkttiioonn  11
Onsd 1 sept kl 17
Gäster: Författarna till boken
Bokslut Reinfeldt (se sid 7)
Onsd 24 nov kl 17
AFIGs lokaler, Järntorget 7, vån 5
SSyyddoosstt,,  SSeekkttiioonn  22  
Onsd 8 sept kl 17
Onsd 17 nov kl 17
Viran, Mölndals Folkets Hus, 

NNoorrdd,,  SSeekkttiioonn  33  
Månd 30 aug kl 17
Månd 15 nov kl 17
Anders Prästg 1, Kungälv

NNCCCC  ((BByyggggnnaaddss  ffaacckkkklluubbbb))
Torsd 2 sept kl 17
Torsd 25 nov kl 17
Anders Prästg 1, Kungälv
NCCs kontor, Kromet, hörsalen

LLääss  äävveenn  eevveennttuueellll  uuppppddaatteerraadd  iinnffoo  ppåå
rreessppeekkttiivvee  aavvddeellnniinnggss  hheemmssiiddaa..  SSee  ssiidd  22..



Lönsammare helger framöver
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När företag behöver teckna ett kol-
lektivavtal kan de, beroende på

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

Bygg 6:an Väst
Bengt Karlsson, Benny Augustsson,
Mikael Holmqvist, Hans-Erik Lidén och
Mattias Gustafson
Bygg 12:an
Jan-Erik Berg, Dan Berggren, Anders
Johansson, Thomas Nilsson, Jan Nyqvist
och Ingemar Rönn 
Byggnads Borås, avd 13
Tomas Lundin och Ronny Karlsson
Byggnads, avd 22, Halmstad
Tomas Sundqvist och Jesper Carlsson 
Mail och telefonnummer se sid 16

Vi hjälper till att teckna
kollektivavtal

Helglönen förbättrad
Alla texter i det nya Byggavtalet är
inte klara än. Men det som gäller nu
och närmaste tiden presenteras i
denna korta sammanfattning över
innehållet i de nytecknade avtalen.

BByyggggaavvttaalleett  ((ttvvåå--  oocchh  ttrreeåårriiggtt))
(f d Bygg- och Anläggningsavtalen)
Lönebestämmelserna träder i kraft
1 juni 2010 och gäller i två år. Övriga
villkor gäller 1 nov till 28 febr 2013. 
Löneökningar, 1:65 kr/tim från 1 juni
2010, 2:65 kr/tim från 1 april 2011
(därutöver lokal lönebildning, 0,8 %) 
Följande gäller från 1 april 2010
Arbetstidsförkortning. Man börjar tjäna
in ytterligare två timmar att tas ut
under år två och tre av avtalsperioden.
Bibehållen lön vid permission och helg-
lön istället för tidigare grundlön 128 kr.
Obs! Detta gäller från 1 april.  Bevaka
påsk och midsommar!
Semesterersättningen för semester som
tjänas in från 1 april höjs till 13 %. 
Från 1 nov 2010 börjar fler förändringar
att gälla, bl a ytterligare en månads
föräldralön, OB-tillägg införs, över-
tidsersättning höjs, en ny arbetstids-
överenskommelse, förändrad stup-
stockslön (fastställd utbetalningsnivå
gäller), skärpta villkor för arbetsgivarin-
tygets lämnande... (Mer info nästa nr.)
Lönegranskningen kvarstår.
En bemanningsuppgörelse gör det svå-
rare att kringgå återanställningsrätten.

VVVVSS--aavvttaalleett  ((ttvvåååårriiggtt))
Följande gäller från 1 juni 2010
Utgående lön/tim höjs med 1:65 kr
(1 april 2011 med 2:65 kr)
Lägsta lön/tim, yrkesarbetare, 132 kr
(1 april 2011, 135 kr)
Restid lön/tim = lägsta lön
Permissionslön = bibehållen lön
Föräldralön ytterligare en månad 
Helglön = bibehållen lön från 1 jan 2011
Arbetstidsförkortning, en timme ytter-
ligare (totalt 33 tim) från 1 jan 2011
Sparad semesterlön, 13,1 %

KKyyllaavvttaalleett  ((ttvvåååårriiggtt))
Månadslön höjs 1 juni 2010 med 345 kr
och höjs 1 april 2011 med 516 kr
Certifikatstillägg 1 juni 2010, 0,9 % och
1 april 2011, 1,5 %
Föräldralön ökar en mån fr 1 juni 2010
Arbetstidsförkortning 33 tim från
uttagsåret 2011
Arbetsgrupp om ett gemensamt Kyl-
och VVS-avtal

GGllaassmmäässtteerriiaavvttaalleett  ((ttvvåååårriiggtt))
År 1 från 1 maj 2010 , år 2 från 1 april 2011
Lön år 1, höjs 1:90 kr/tim, grundlön
130 kr
Lön år 2, höjs 3:25 kr/tim, grundlön
133 kr 
Arbetstidsförkortning 2 tim år 1, ytter-
ligare 2 tim år 2 (totalt 36 tim)
Helglön= utgående lön från 1 maj 2010
Ackord år 1: Fast del 92 kr, rörlig 36:50,
år 2: Fast del 91 kr, rörlig 38:50

Lägsta lön höjs till 1,3 normtimmar
Betald "Dagens lunch" ersätts om
arbetstagare saknar möjlighet att hålla
mat och dryck varm/kall
Hepatit A+B-vaccinering
Föräldralön en mån till från 1 nov 2010

PPllååttaavvttaalleenn  ((ttvvåååårriiggaa))
Utgående lön för yrkesarbetare höjs
med 1:65 kr/tim från 1 juni 2010 och
med 2:65 kr/tim från 1 april 2011
Ackordslistor höjs med 1,5 % den
1 april 2010 och med 2,5 % den 1 april 2011
Permission bibehållen lön fr 1 juni 2010
Föräldralön en mån till från 1 nov 2010
Vägtullar/trängselavgifter ersätts vid
resa i tjänst
Arbetstidsförkortning 33 tim från
uttagsåret 2011
Bibehållen lön för arbetstidsförkort-
ning och helglön från 1 jan 2011
Arbetsgivaren är skyldig utfärda
arbetsgivarintyg vid anställnings upp-
hörande
Bemanningsöverenskommelse vid
återanställningsrätt
Arbetsgrupp tillsättes för avtalens
sammanslagning

Frågor? Ring den avdelning du tillhör och
be att få prata med den ombudsman som
är ansvarig för ditt yrkesområde.

Eller logga in på medlemssidorna och läs,
www.byggnads.se. Du behöver person- och
medlemsnr (se bak på Byggnadsarbetaren) 

Mats Johansson får det som alla avtal nu innehåller, en kraftigt höjd helglön.

A
rk

iv
bi

ld



Valet är ditt!
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Se skillnaden - innan valet 
Allt i din vardag är beroende av poli-
tiken. Från bensinen du tankar till
sjukvården du anlitar. Ta därför reda
på fakta. Om skatterna till exempel.

Av det man får in blir det en kaka
pengar att fördela, börjar Bengt
Karlsson, Bygg 6:an Västs ord-

förande och kommunfullmäktigeleda-
mot i Trollhättan. Det är skillnaden på
hur fördelningen av skattemedel görs
som Bengt vill belysa, inför valet.

Maskiner är i full gång utanför bod-
fönstret. Bengt har åkt till bygget av
Torpaskolan i Vänersborg för att prata
om de olika valalternativen med bl a
Anders Fransson fackligt förtroende-
vald på Backgårdens Bygg AB.

Anders bekräftar att de rödgröna poli-
tikernas annonserade höjda bensin-
skatt, om de får makten, har upprört
känslorna vid bodborden. Bengt har
hört det förut och har svar.

– Arbetspendlarna skonas helt
genom sina ökade avdragsmöjligheter.
Och de som kör runt 1 500 mil om året
får en merkostnad på ca 29 kr/mån.
Skattepengar som kommer att läggas på
bl a att utveckla rotavdraget, investera
i infrastruktur, bostäder, alternativa
energisystem och annan forskning.

Att de rödgröna också lovat en
betydligt större satsning, än vad Alli-
ansen gör, på kommunerna har enligt
Bengt inte fått samma genomslagskraft
i mediaflödet. 

– Trollhättan får t ex 37 mkr. Som
främst går till löner i den offentliga

Mona Sahlin får
långa, långa
applåder av Bygg-
nads kongressleda-
möter.

Av var och en efter förmåga åt var
och en efter behov. Det är enligt

Mona Sahlin bland de vackraste for-
muleringar som finns. På Byggnads
kongress presenterar hon tio argu-
ment för att rösta på det rödgröna
blocket. Och hon ber alla sprida bud-
skapet till grannar, vänner, släkt...
Varje röst är viktig. Jens Stoltenberg,
Norges statsminister, vann med endast
2 000 rösters övervikt. 

Förmåga
och behov

sektorn (t ex till vård, barn- och
äldreomsorg, utbildning). 

Istället för att bli arg över en uppgift
i media, ifrågasätt och ta reda på hur
politikerna har tänkt är Bengts råd. 

Vi vill ha en bra socialförsäkring,
bra kollektivavtal och en bra offentlig
sektor. Det får vi inte gratis. 

– Med skattemedel skapas arbeten i
den offentliga sektorn. Under den
snart avslutade mandatperioden har
skatterna sänkts med 100 mdr kr och
landet har nu ett underskott på
70 mdr kr. 25 000 personer har vars-
lats inom vård, skola och omsorg.
Människor far då illa, säger Bengt. 

Han vill avstå skattesänkningar och
istället prioritera en garanterad väl-
färd som är lika för alla. Det ska vara
självklart att få hjälp om man ringer
112. Oavsett om man är hemlös eller vd.
Är människor inte nöjda med vården
kan utvecklingen bli att de som har råd
köper privata försäkringar som gör att
de går före i kön. 

– Det ökar lavinartat idag, berättar
Bengt som vill lägga kraften på att ut-
veckla samhället, inte öka skillnaderna.

A-kassa- och sjukförsäkringen är
inga bidrag. Med en rödgrön politik ska
en sjukförsäkring skapas där männi-
skor ska tillåtas få tid att bli friska. 

En återupprättad (efter fyra års raser-
ing) a-kasseförsäkring som medlem-
mar har råd att betala och som gör att
den som mist jobbet slipper gå från hus
och hem är ett löfte från de rödgröna. 

Anders Fransson, Backgårdens Bygg AB, och Bengt Karlsson, Bygg 6:an Väst, är överens om
mycket. Men det finns frågetecken att räta ut. Bensinskatten har diskuterats mycket i bodarna.

Tio argument/löften i korthet:
1. Riv upp Lavallagen. Svenska kollek-
tivavtal ska gälla i Sverige. Du ska ha
samma rättigheter oavsett varifrån du
kommer. Ingen lönedumpning.
2. A-kassan är inget bidrag. Det är en
försäkring. Vi ska tillbaka till att 80 %
av löntagarna får 80 % av sin lön.
Taket höjs. Ingen ska betala mer än
80 kr/mån. De som löper störst risk
att bli arbetslösa ska inte straffas med
hög avgift till a-kassan.
3. Investering i Sveriges ungdomar. De
erbjuds 20 000 jobb-, praktik och
utbildningsmöjligheter.
4. Rotavdraget utvidgas till hyres- och
bostadsrätter och ska gälla för klimat-
effektiviseringar. 
5. Företrädesrätten vid återanställning
får inte sättas ur spel när personal
hyrs in från bemanningsföretag.
6. De fackliga rätterna måste skyddas. I
offentliga upphandlingar vill jag att
arbetstagarnas löner, arbetstider och
andra villkor ska kunna garanteras
7. En mänskligare sjukförsäkring. De
sjuka ska ges chans att bli friska. Stup-
stocken tas bort och ersättningen höjs. 
8. Pensionärer ska inte förlora på att ha
arbetet. Det betyder sänkt skatt för
pensionärer. Pension och lön ska
beskattas lika
9. Vård efter behov aldrig efter plånbok. 
10. Vårdnadsbidraget avskaffas i strä-
van mot ett jämställt samhälle. 

Mona Sahlin lovar också på kongres-
sen att aldrig någonsin göra politiken
beroende av Sverigedemokraterna.



Bengt Karlsson rekommenderar
alla medlemmar att läsa boken Bok-
slut Reinfeldt av Persson, Carlén,
Suhonen (Ordfront förlag). Den visar
hur politiken i Reinfeldts regering
under fyra år inriktat sig på att rasera
den svenska modellen. 

TTrrääffffaa  eenn  ppoolliittiikkeerr  ppåå  jjoobbbbeett??

Kontakta någon här (ej telnr se sid 16)
Bygg 6:an Väst: Bengt Karlsson eller
Peter Andersson, 0707-53 42 03 
Bygg 12:an: Dan Berggren eller
Jonas Attenius, 031-774 33 32. 
Byggnads Borås: Ronny Karlsson eller
Johan Hallin, 0707-68 63 60
Byggnads, avd 22, Halmstad: Margit
Bik, Tobias Ålund (ring växeln se sid 2)

"runda LAS" och anlita bemannings-
företag när det finns personer med till-
räcklig kompetens som har företrädes-
rätt till återanställning. 

Så nu krävs det hårt valjobb. Ända in
i kaklet. Väljer vi fyra år till med den
blå högerkartellen blir resten av den
svenska trygghets- och välfärdsmodel-
len mer eller mindre sönderriven. 

Valet är ditt! Du bestämmer om du
vill ha ännu mer orättvis klasspolitik
eller om du vill ha tillbaka en politik
för rättvisa och lika behandling, oav-
sett bakgrund och tjocklek på plånbok.
Nu vinner vi den här fajten tillsam-
mans! Varje röst är viktig,
varje röst räknas! 

Claes-Göran Brandin
träarbetare och riksdags-
ledamot (S)

Känn efter vad som känns rätt, och fel.
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Claes-Göran Brandin kommenterar
här Mona Sahlins rödgröna löften.

Valet handlar ytterst om den svens-
ka arbetsmarknads- och välfärds-

modellens vara eller icke vara. Vinner
den blå alliansen igen är det "slut" med
den modellen. Den som vi, den fackliga
och politiska arbetarrörelsen, byggt upp.

Fyra år till med Reinfeldt vid makten
medför ännu fler skattesänkningar.
Målet är faktiskt att sänka skatterna
med ytterligare 190 000 mkr. Gissa hur
det då blir!? Jo, ännu mer till välmåen-
de och rika. 

-I grunden handlar det här om män-
niskosyn, sa Mona Sahlin på Byggnads
kongress nyligen. Hon gav tio skäl till
att rösta på de rödgröna i höst, läs sid 6.
De viktigaste är, enligt mig, följande:

Vi får åter en anständig a-kassa. För a-
kassan är inget bidrag utan en omställ-

Lars Johansson, Bygg-
nadssnickare, Skövde

Lagen om anställ-
ningsskydd (LAS)

Vad är den viktigaste
frågan inför valet?

Björn Jansson, bygg-
nadssnickare, Tibro

Välfärden

Peter Johansson, vvs-
montör, Trollhättan 

Välfärdsfrågorna samt
rotavdraget

Jan Andersson, murare,
Stenstorp

Lagen om anställ-
ningsskydd (LAS)

ningsförsäkring som vi avstått löneut-
rymme till. En trygghetsförsäkring för
inkomstbortfallet om vi förlorar jobbet. 

Sjukförsäkringen har förstörts av
högerregeringen. De rödgröna tar bort
stupstocken. Cancersjuka ska inte
utförsäkras och tvingas söka jobb i hela
landet. Viktigare än skattesänkningar
är återgång till en trygg försäkring
med högre ersättning. 

Pensionärer och löntagare ska behand-
las lika. Pension är uppskjuten lön och
ska beskattas som sådan.  

Lavallagen rivs upp om de rödgröna
vinner valet. Den svenska modellen
med partssamverkan kring kollektiv-
avtalet ska fullt ut gälla även utländska
företag som bedriver verksamhet i Sve-
rige.

Företrädesrätt garanteras vid återan-
ställning. Det ska inte vara tillåtet att

Det är skillnad. Välj det Sverige du vill ha. Nu ger vi järnet i valrörelsen! 

– Arbetslöshetsavgiften, för bygg-
nadsarbetare 250 kr/mån, tas bort. Och
80 % av löntagarna ska få 80 % av sin lön. 

En låg ersättning från a-kasseför-säk-
ringen skapar lönedumpning. Räcker
inte ersättningen kan den arbetslöse
tvingas acceptera ett sämre betalt jobb.
Då blir det svårare för dig som har
arbete att kräva högre lön. Med mindre
pengar kan vi inte heller konsumera, en
förutsättning för att ”hjulen ska rulla”.

Bengt Karlsson, kandiderar till riks-
dagen (S) för distrikt Norra Älvsborg.  

– Alla, även de rika, tjänar på ett mer
jämställt samhälle. Med ökade klyftor
ökar också oroligheterna, tror Bengt.

Av liknande skäl är det viktigt att
kollektivavtalens villkor gäller fullt ut
för alla arbetstagare i landet. Oavsett
varifrån man kommer. Eller om man
arbetar i bemanningsföretag.

Hur ska de rödgröna skapa fler jobb? 
– Vi ska satsa på teknikinnovationer,

forskning och utveckling av bl a en
högteknologisk tjänstesektor. Arbeten
skapas också via ett utökat rotavdrag.
Det ska gälla även vid upprustning av
miljonprogramshusen och offentliga
byggnader och för miljöeffektiviseringar.

Bengt nämner också bl a bidrag till
arbetsgivare vid anställning av unga.

– Alla försämringar de här fyra åren
lovade Alliansen, med skicklig retorik,
inför förra valet. Vi får lyssna bättre
nu. Och prata om politik var vi än är.

Spontant uppstår frågor när Bengt Karlsson
besöker bygget av Torpaskolan i Vänersborg.

Sök information på hemsidorna
Gå in på www.byggnads.se, leta där
eller klicka dig vidare via Avdelningar
och välj den du vill ”besöka”.



K-G Malm från Göteborg,
som arbetat som byggnadsar-
betare, var en av dem som på
kongressen fick motta Bygg-
nads kulturstipendium.

Nybörjare i Folkets hus i Stockholm
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Anders var ”rookie” på kongressen
Innan kongressen var Anders Kööh-
ler mest nervös för att han skulle
trycka på fel knapp vid omröstningar.
Han fick annat att tänka på.

En känsloresa. Så kan Anders
Kööhlers, träarbetare från Varg-
ön utanför Vänersborg, intryck

från kongressen sammanfattas. Han är
kongressombud för Bygg 6:an Väst för
första gången och upplever fyra dagar i
Stockholm som bygger, berikar och
berör (kongressens tema).

Hur man trycker rätt på knapparna
undrar inte bara Anders. Det reds till
slut ut av de fyra ordförandena på podiet.

Hur Byggnads ska agera i framtiden
har en arbetsgrupp haft till uppgift att
lämna förslag och sammanställa till en
rapport, Arbete och trygghet, till kon-
gressen. Den tar lång tid att behandla.
Många vill förändra eller förtydliga.

– Jag är förvånad att det blev så
mycket diskussion. Jag trodde det bara
var att klubba igenom den, säger
Anders en bit in på andra dagen.

Han upplever att kongressen är pro-
fessionell. Större än han trodde.

Som förberedelser, innan Bygg
6:ans delegation åkte till Stockholm,
har man samlats ett par gånger. Men
inte, som många andra avdelningar,
gjort sig redo att beträda talarstolen för
att få igenom en motion (förslag till för-
ändring) som förbundsstyrelsen avslagit.

– Vi har fått bifall på många motio-

ner. De har varit bra utförda. Och de
som är besvarade har fått bra svar.

En besvarad motion innebär t ex att
frågan redan hanterats eller åtgärdats.

Att förstå alla nya ord lär man sig
snart tycker Anders. Men han blir irri-
terad när ett ombud begär votering för
att han är missnöjd med beslut. 

– Då föll det professionella pladask.
Direkt efter personvalen till förbunds-

styrelsen är Anders besviken. Han tyck-
er inte om de föregående diskussionerna
och att andre ordförande Thomas Gus-
tavsson var tvungen gå ut bakvägen. 

Fredagens förhandlingar pågår länge.
– Man kan ifrågasätta hur kloka

beslut som fattas efter kl 12 på natten.
Bl a Mona Sahlin och Wanja Lund-

by Wedin höll bejublade anföranden.
– Att se politikerna var positivt. De

imponerar. Man får inte sån närhet när
en ser dem på tv. Samma om att se för-
bundstopparna.

Anders är också imponerad av kon-
gressens alla förberedda duktiga talare. 

– De skulle kunna jobba politiskt.
Lördagskvällens fest ger enda tillfäl-

let till umgänge och för Anders att
rensa det han upplevt frustrerande.

– Men har en del att lära sig när man
är med första gången.

På söndagen kan han tänka sig att
medverka på nästa kongress, som ska
kortas till tre dagar. Då ser Anders att
ett extrafilter i motionsförfarandet

VViikkttiiggaa  bbeesslluutt  ppåå  BByyggggnnaaddss
kkoonnggrreessss  33--66  jjuunnii  22001100

Byggnads indelas i 11 regioner istället
för 24 avdelningar senast 1 jan 2012.
Lokalkontoren blir till stor del kvar.
Nytt inkomstbaserat medlemsavgifts-
system. Medlem som tjänar mer än
29 000 kr/mån, plåtslagare och kyl-
montörer får höjd avgift, övriga sänkt
i olika grad.
Inkomstförsäkringen avvecklas. Vid
eventuellt regeringsskifte hoppas sty-
relsen på en förbättrad a-kassa. Egen-
finasierad inkomstförsäkring utreds. 
Byggnads ska verka för kortare arbets-
tid och arbeta för att se över a-kassans
organisation, effektivitet och service.
Johan Lindholm väljs till andre ordfö-
rande. Nya i förbundsstyrelsen: Christi-
an Bengtzelius och Roland Ljungdell 
Läs mer på: www.byggnads.se/bygg-
nads-kongress-2010/

Det gäller att hänga med i svängarna när motioner behandlas. Här sker votering med röstkort.
Fredag kl 20. Hemkontakten fick skötas i en
paus i överläggningarna som höll på till 00.35

Anders väntar på sin tur, att lägga i röstse-
deln vid ett personval, efter Rickard Kronlid.

behövs. Men än ser han inte hur.
En tid senare säger han eftertänksamt. 
- Det är bra att vi kan ha en kongress.

Utan att någon stormar in. Att vi kan
tycka utan att puckla på varandra. Det
är en STOR förmån.



Ensam är inte alltid stark
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Tävling om kloka ord

Ta vara på ditt liv för nu är det din
stund på jorden. Citatet är från en

känd arbetarförfattare. Vem? Vi
skickar fyra trisslotter till den med-
lem vars kort/brev/mail dras först av
de rätta svar (med namn, adress och
helst medlems- och/eller födelsenr) vi
fått in senast 30 sept 2010.

Vinnare i nr 2 -10 blev Jonas Claes-
son från Lysekil. Rätt svar: ställ-
ningsspiror.
Skriv till: Trisslottstävlingen, Byggvästen,
Olof Palmes Plats 1, 413 04  GÖTEBORG
alt: marie.thegerstrom@byggnads.se

Många turer för att få rätt 

Leif-Johan Karlsson, Dennis Jakobsson och Hans Stevander har haft många sittningar, med och
utan motparten Skanska Sverige AB, för att komma tillrätta med Dennis Jakobssons ärende.

Dokumenten kring snickaren Dennis
Jakobssons nära fem år långa tvist
med Skanska fyller en hel pärm. 

I40 år har har Dennis Jakobsson, från
Floda, varit yrkesverksam, nästan
uteslutande som snickare. Många,

många år också som handledare för
lärlingar. Jobbstarten efter lumpen blev
på Skånska Cementgjuteriet som sede-
mera blev Skanska där han är anställd.
Det finns det papper på. Äntligen. 

I augusti 2005 hade Dennis Jakobs-
son fått så ont i ryggen att han till slut
var tvungen att sjukskriva sig. En peri-
od samma vår, hade Dennis vikarierat
på Lerums Gymnasium och nu dök en
ny chans upp för honom att arbeta
med byggeleverna där igen.

– Det fungerade för det var inte tungt
arbete på skolan, berättar Dennis.

På Skanska gjorde samtidigt per-
sonalsamordnaren en rehabiliterings-
utredning (den ska fyllas i tillsammans
med arbetstagaren) där han konstate-
rade att ”inga arbeten som snickare
kan utföras”. Men om inte jobbet på
gymnasieskolan skulle fungera ”kom-
mer vi att arbeta vidare med annan lös-
ning än snickare”. I juni 2006 träffades
också en överenskommelse om att
Dennis skulle vara anställd i Galaxen
(byggsektorns företag för prevention
och rehabilitering). Han skulle arbeta
på Lernia som bygglärare för vuxna.
Och han skulle ha kvar sin anställning
i Skanska Sverige AB. ”Parterna är
överens om att anställningen i Skans-
ka Sverige AB ej kan brytas utan att
man först har upptagit sedvanlig för-
handling enligt MBL:”

Så långt nästan allt gott. Men i

december 2006, när Dennis blir viss-
tidsanställd på Lernia, dimper ett brev
ner där personalsamordnaren skriver
att Dennis anställning upphör eftersom
det var det man kommit överens om. 

– En ren lögn. Vi var inte överens.
Samtidigt informeras Skanskas MB-

grupp. Dennis får också en blankett
hem där han ska underteckna att han
säger upp sig på egen begäran. Han ring-
er då Leif-Johan Karlsson på Bygg 12:an. 

Efter överläggning med personal-
samordnaren konstaterade bägge par-
ter att man inte var överens. Sen hände
- ingenting. Post från Skanska, till de
anställda, fortsatte komma de dryga
två år Dennis var kvar på Lernia innan
arbetsbrist uppstod där hösten 2008. 

Dennis meddelade personalsamord-
naren att han var på väg tillbaka. ”Du
jobbar inte längre hos oss” blev svaret.

Några förhandlingar senare accepte-
rade Skanska att Dennis var anställd.
Han började arbeta i ett lärlingsprojekt. 

Ryggen var återställd men en kom-

plicerad, yrkesrelaterad, skada i väns-
ter handled måste opereras i juni 2009.
Dags för ny runda. Uppsägning p g a
personliga (medicinska) skäl kom som
ett brev på posten. Leif-Johan Karlsson
hävdade att Skanska inte gjort en reha-
biliteringsutredning med avseende på
handen. Uppsägningen tas tillbaka.

Efter ett halvårs sjukskrivning
nekar försäkringskassan sjukpeng.
Dennis ska stå till hela arbetsmarkna-
dens förfogande. Överklagan avslås.

Dennis står utan inkomst och
måste ha jobb. Han meddelar Skanska
att han står till förfogande. Nya för-
handlingar (Leif-Johan överlämnar en
lista med förslag på 136 arbetsuppgifter
Dennis kan utföra på ett bygge), rehab-
samtal och besked som Bygg 12:an
betraktar som ett avsked. Som Dennis
ogiltigförklarar. I samband med det
blir regionchefen varse ärendet. Och
”proppen går ur ”.

I slutat av april 2010 börjar Dennis
jobba. I juni avgörs frågan om skade-
stånd för kränkande behandling och i
juli får Dennis utbetalt det Skanska är
skyldig honom. Och han arbetar som
snickare. Tummen fungerar hyfsat 

– Ett av världens största företag
borde inte fara med lögner och bete sig
så här. Det är anmärkningsvärt, menar
Leif-Johan Karlsson och Hans Stevan-
der, ombudsman också insatt i ärendet.

Dennis har varit medlem sen 1966. 
– Tack och lov att man har en facklig

organisation som har resurser. Jag vill
berätta den här historien eftersom kom-
pisar också kan råka illa ut. Har man
ingen bakom sig orkar man inte hålla
på. Jag hade inte klarat att driva detta
själv, att stångas mot ett så stort företag.

Teaterhösten igång
Besök Folkteatern i Göteborg i höst. 

Folkteatern i Göteborg, där tidnin-
gens avdelningar är medlemmar,

startar säsongen med Lars Noréns
nya pjäs Skalv ett drama om att inte
våga/kunna, lyssna. Urpremiär 11/9.

Två fattiga rumäner som talar polska
är en tragikomisk roadmovie. ”Det
började med en fest...” Premiär 16/10.

Katitzi, efter Katarina Taikons böcker,
en familjeföreställning om fördomar,
överlevnad och hopp. Urpremiär 27/11.

Boka biljetter på 031-60 75 75. Säg att
du är medlem i Byggnads.



Att se om sitt hus
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Glöm inte försäkringen

Värsting

Inte är det så här
ett omklädnings-
rum ska se ut? 
En ny överens-
kommelse om
personalutrym-
men började
gälla 1 jan 2010. 
Ställ krav på
värdiga utrym-
men att klä om i.
Och att det ska
finnas dusch att
tillgå.
Problem trots att
du påtalat bris-
ter? Ring ett
regionalt skydds-
ombud, se rutan
till vänster.

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, Dan Berg-
gren 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.

Bild: Hans Stevander

Olyckan kan vara framme
Byggnads medlemmar har via kol-

lektivavtal och medlemskap för-
säkringar som ofta inte används. 
AGS-försäkringen ger 12,5 % av betald
sjukpenning i ersättning vid sjukskriv-
ning, från dag 15 om man varit anställd
i minst 90 dagar. 
Medlemsolycksfall-fritid ska du använda
vid fritidsskador, blankett på www.bygg-
nads.se/Verksamhet/Pension&försäkringar
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 eller
flera företag anslutna till försäkringen. 
Omställningsstöd (TSL) är ett sätt att
komma vidare för dig som blir upp-
sagd på grund av arbetsbrist. En coach
hjälper till att hitta en ny sysselsätt-
ning. Villkoren är bl a ett års anställ-
ning i företag som omfattas av avtalet
och har kollektivavtal. 
Läs mycket mer om försäkringar och pen-
sion på www.byggnads.se, www.afaforsak-
ring.se, www.folksam.se/byggnads,
www.tsl.se, www.fora.se 
Frågor om allt ovan kan Morgan Karls-
son, Bygg 6:an Väst, Charlotte Bejmyr,
Bygg 12:an, Tomas Lundin, Byggnads
Borås eller Jesper Carlsson, Byggnads,
avd 22, Halmstad svara på. 
Telnr och mailadresser finns på sid 16.

Morgan Karlsson får ofta frågor efter information i bodarna. Han återkommer med svar om han
inte kan svara direkt. Mathias Hellqvist vill prata om skador han råkat ut för och inte anmält.

När Morgan Karlsson informerar om
försäkringar på byggena brukar
många få aha-upplevelser.

Byggnadsarbetarna i boden inspek-
terar fingrarna när Morgan berät-

tar att man t ex kan ha rätt till ersätt-
ning för ärr. Några försäkringar gäller
retroaktivt ända tillbaka till 70-talet. 

– Är man osäker på när man var sjuk
kan man begära utdrag från försäk-
ringskassan, upplyser Morgan. 

Den här dagen besöker han ett
bostadsbygge i Trollhättan för att infor-
mera om försäkringar. Det är synnerli-
gen viktigt att arbeta i företag med kol-
lektivavtal eftersom då är anställda

försäkrade per automatik exempelvis
vid arbetsskada (TFA).  

Flera i byssjan uttrycker oro för sin
hörsel. Morgan påpekar att skador kan
växa fram. Spara resultat från hörsel-
test, jämför för att se ev försämringar.

Via medlemskap i facket har du också
försäkringar bl a vid fritidsolycksfall.

Morgan rekommenderar även att välja
och ha koll på var avtalspensionen sätts
in (arbetsgivaren betalar in minst 4,1 %
av lönesumman 2010), www.fora.se. 

Se kontaktpersoner i spal-
ten här intill om du vill ha
försäkringsinformation
eller hjälp med blanketter. 



kompetensutveckling inom bran-
schen, vilket skulle leda till säkrare
ställningar. 

När vi regionala skyddsombud kon-
trollerar ställningsbyggandet på
arbetsplatser upptäcker vi allt som
oftast att infästningar och underlägg
under ställningsfötterna saknas. Och
istället för tillhörande trappor används
stegar som tillträdesleder. Det är heller
inte ovanligt att "gröna skyltar", som
upplyser om vad ställningen är god-
känd att användas till och vilka belast-
ningar den tål, helt enkelt saknas.

Det är av största vikt att ingen
anställd utan utbildning arbetar med
att bygga ställning och att anställda
ställer krav på att ställningen som ska
beträdas är godkänd. Man har alltid

Lär mer och tyck till
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Dessutom har Byggnads lagbaskurser-
och träffar (för olika yrkesgrupper),
utbildning för skyddsombud, fackliga
förtroendemän, MB-ledamöter, m m.

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

pendium) om man förlorar arbetsför-
tjänst. 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.
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 här nedan.

Kurs istället för rusk
Hösten är på ingång. Välj att gå en
facklig kurs några dagar. Du har
mycket att vinna. Och slipper kanske
höstrusket några dagar.

Välj tex att gå en tredagars Med-
lemsutbildning (en dag i veckan)
med deltagare från flera fack-

förbund. Kursen innehåller pass om
löner, försäkringar, vad facket gör,
lagar och avtal och mycket annat. Lär-
dom du kan använda hela arbetslivet.
Läs mer om anmälan och tid på sidan 16.

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
en överblick över vad facket står för,
vad du har för nytta av facket och var-
för medlemskap lönar sig. Du kan bo
på internat eller sova hemma (externat).
Under hösten hålls kursen här:
11-13 okt, Göteborg (externat)
13-15 okt, Axevalla folkhögskola
20-22 okt, Viskadalens folkhögskola
29 nov-1 dec, Göteborg (externat)
24-26 nov, Axevalla folkhögskola
1-3 dec, Viskadalens folkhögskola

Fortsättningskursen (efter Fackets
Grunder) Facket och Politiken hålls den
24-26 nov i Stockholm.

Läs mer och anmäl på: www.fackligutbildning.se

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

Arbetsmiljö, 
ett ställningstagande!

Byggnadsställningar är varje år in-
blandade i många arbetsplats-

olyckor. Ett fall från en ställning leder
ofta till allvarliga skador. I värsta fall
till döden. Det är av yttersta vikt att vi
kommer tillrätta med dessa problem.

Arbetsmiljöverkets ändrade utbild-
ningskrav för ställningsbyggande gäl-
ler fr o m 1/7 2006. Trots detta är det
oerhört många som fortfarande inte
uppfyller kravet. Många av utbildning-
arna genomförs på en dag, vilket i sig
är en katastrof. Under förmiddagspas-
set går man igenom svaren och under
eftermiddagen skrivs provet. Tanken
med utbildningskravet var att få en

Bygg 6:an Västs lagbasar får avtalsinformation
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rätt att neka att gå upp på en ställning
som inte känns säker.   

Det är arbetsgivarens ansvar att se till
att ställningarna är godkända och att
informera de anställda, innan de ger sig
upp på ställningen, om vad som gäller. 

Ställningsbyggnad som uppförts på
felaktigt eller riskfyllt sätt måste stop-
pas. Vi, alla tillsammans, måste bli
bättre på att informera om risker, rät-
tigheter och möjligheter! Vi måste bli
bättre på att utbilda i säkerhet. Varje
människa som skadas eller dör på
grund av sitt arbete med exempelvis
ställningsbyggande är ett
katastrofalt misslyckande!

Mikael Holmqvist, 
Bygg 6: an Väst
Regionalt skyddsombud

Insändare från medlem 

Kommuner, kräv avtal!

Kollektivavtal och justa anställ-
ningsvillkor måste bli ett krav vid

all kommunal upphandling. Det borde
vara självklart. Men det är det inte.

Dumpning av villkor och löner är ett
växande bekymmer i byggbranschen.
Problemet håller våra ombudsmän
sysselsatta. De gör så gott det går för
att skipa rättvisa och likvärdiga vill-
kor. Men det är som att ösa vatten med
ett såll. Arbetsgivarna har intresse av
att skapa splittring och utnyttjar EU:s
regler för att nå sina syften. Även stat-
liga Vägverket medverkar. De favorise-
rar bemanningsföretag, som Uniflex,
vid upphandlingar till stora planerade
infrastruktursatsningar. Att en stor del
av personalen nu kommer att rekryte-
ras i Polen, baltstaterna eller Rumäni-
en är ingen särskilt djärv gissning.

Göteborgs kommun driver på. Man
låter t ex företaget BoTrygg bygga hyres-
rätter. De lämnar låga anbud men är
kända för att strunta i regler. De utnytt-
jar ofta arbetskraft från det polska
bemanningsföretaget Kormal, ökänt
för hur de behandlar sin personal.

Att bygga billigt till priset av bristan-
de säkerhet, osäkra villkor och löner
under avtal borde vara förbjudet! 

Det behövs en politisk kraft som utma-
nar EU:s upphandlingsregler. Rösta bort
borgarna i riksdagsvalet! Stöd en antika-
pitalistisk och EU-kritisk oppo-
sition som ifrågasätter. 

Ulf Nilsson, plåtslagare (K)



Unga kämpar
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Större byggen på gång

Anmälda arbetsplatser med beräk-
nad högre entreprenadkostnad
15 mars-30 juni 2010

Bygg 6:an Väst
Backgårdens Bygg AB, Utbyggn ten-
nishall, Lidköping
Calles Bygg AB, Om- och tillbyggn
skola, Mariestad
NCC Construction AB, Nyprod fler-
bostadshus, Strömstad.
Sefa Byggnads AB, Nyprod
idrottshall, Kungshamn
Skanska Sverige AB, Ny- och om-
byggn Ållebergsgymnasiet, Falköping

Bygg 12:an
Adesso Bygg AB, Nyprod lägenheter,
Kyrkenorum, Stenungsund
AF Bygg Göteborg AB, Nyprod
idrottshall o löparbana, Bohus
Nyprod moské, Göteborg
AF Bygg Syd AB, Nyprod avloppsre-
ningsverk, Lerkil (anläggning)

Bergman & Höök, Nyprod
idrottshall, Biskopsgården, Göteborg
Nyprod villa, Hovås
Biab, Nyprod flerfamiljshus, motions-
anläggning /konferens, Stora Höga 
Bra Bygg AB, Nyprod idrottshögsko-
la, Göteborg
Fönsterbyte m m, SKF, Gbg
Byggnadsaktiebolaget Tornstaden,
Nyprod lägenheter, Kungsbacka 
Freab Bygg i Göteborg AB, Renove-
ring m m lägenh, Carl Grimbergsg, Gbg
H.A. Bygg AB, Nyprod småhus,
Ljungskile
JM AB, nyprod lägenh, Kvibergsv, Gbg
NCC Construction Sverige AB,
Nyprod flerbostadshus, Kungsbacka
Nyprod kontrollrum Preem, Göteborg
Peab Sverige AB, Nyprod lägenhe-
ter, Kvilleg, Göteborg
Nyprod bostäder, Mölndal
Nyprod lägenheter, Öckerö
Robusta Stenhus AB, Hovås

Sefa Byggnads AB, Nyprod äldrebo-
ende, Kaggeledsg, Göteborg
Nyprod Brottkärrsskolan, Billdal
Skanska Sverige AB, Nyprod
bostäder, Västra Tuvev, Göteborg
Nyprod småhus, Vallda
Veidekke Entrepr AB, Reg Väst,
Nyprod utveckl/lab Mölndal
Wäst-Bygg AB, nybyggn förskola,
Kviberg, Göteborg (lärlingsbygge)

Byggnads Borås
Peab Sverige AB, Ombyggn Kultur-
huset, Borås
Wäst-Bygg AB, Ombyggn Industrifil-
ter, Borås

Byggnads, avd 22, Halmstad
NCC Construction Sverige AB, Nyp-
rod lägenheter, Söderkaj Halmstad 
Peterson & Hansson Byggnads AB,
Tillbyggn m m, Långavekaskolan, F-berg
Skanska Sverige AB, Nyprod lägen-
heter, kv Solsidan, Falkenberg

Det gick  riktigt bra för de västsvenska
lagen i Byggnads tiokamp i år. 

Borås lag försvarade sin förstaplats
och Byggnads, avd 22, Halmstad

kom tvåa. Grattis! Umeå blev trea,
Göteborg slutade sexa och Bygg 6:an
Väst tolva av totalt 27 lag. Klart godkänt!

I tremannalag, ingen får vara över
trettio år, tävlas i allt från paintball och
karaoke till mer teoretiska grenar.

Kampen hölls 30 juni-4 juli, som
vanligt på Rönneberga kursgård på
Lidingö. Deltagarna fick resa, kost och
logi och ett skattefritt stipendium. 
Läs mer och se bilder på www.byggnads.se.

Fantastiskt finfina framgångar i tiokampen

Fotbollscup i Halmstad 
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Höjda bucklor. Tvåan Halmstads Krister
Jakobsson, Christian Carlsson, Jonas Cullsjö
står vänster om Johan Lindholm, Byggnads
andre ordförande. Till höger står Borås Kim
Ahlmalm, Linus Berg och Klas Gustavsson.
Umeås Marcus Dahlin, Isak Johansson och
Björn Alenius firar bronset längst till höger.

Cup Byggnads, en pojklagsturnering i
fotboll liknande TV-cupen, påbörja-
des i nov 2009. Nu har det varit final.

Istrålande julisol spelades, inför en
tusenhövdad publik, finalen i Cup

Byggnads under ett pågående elitpojk-
läger i Halmstad. 

Arrangör, för distriktstävlingen för
16-17-åringar, är Svenska Fotbollsför-
bundet och Byggnads är för första året
samarbetspartner.

Byggnads, avd 22, Halmstad stod för

Du är inte automatiskt
med i a-kassan. Ansök!

Är du ny lärling på bygget? Om du
inte gjort det, ansök direkt om a-

kassa (se kontaktuppgifter sid 2) och
lärlingsbok, ihop med arbetsgivaren.
Lärlingsansvariga (tel m m se sid 16)
Bygg 6:an Väst: Hans-Erik Lidén,
Rickard Kronlid, Mikael Holmqvist
(plåt), Mattias Gustafson (vvs)
Bygg 12:an: Peter Wensberg
Byggnads Borås: Peter Hellberg/
Ronny Karlsson
Byggnads, avd 22, Halmstad: Jesper
Carlsson/Henrik Fager

Husbygge i Yrkes-SM 

Imaj hölls Yrkes-SM i Göteborg. Nytt
var att murare, plåtslagare, träarbe-

tare och plattsättare byggde ett hus
ihop. Få mer info och resultat:www.byn.se

Västra Götaland mötte Stockholm i finalen.

uppskattade kringarrangemang med
bl a spiktävling, såga stock, armering,
rörkrökning och korvförsäljning.

Vem som vann? Stockholm slog
dessvärre Västra Götaland med 3-1.

Kommunal stödjer en motsvarande-
flicklagsturnering.



Fångar ljudet i vinklar och vrår
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Ljudjakt i nytt kulturhus

På väg ut på bygget efter rasten passerar Fredrik Larsson och Simon Bylund den s k svarta boxen.

Nu går det att se hur Kulturhuset ska se ut.

Gammal och ny bebyggelse blandas.

Inte många räta vinklar i entrén eller i övrigt.

Alla på bygget av Trollhättans kul-
turhus, N3, pratar om ljudkraven.
Simon Bylund och Fredrik Larsson är
lärlingar får prova på det mesta. 

Här ska jag vara sedan, pekar
Simon Bylund när han och
Fredrik Larsson ska visa vad

de jobbar med på bygget. I dagsläget är
det svårt att mer än ana att det utpeka-
de gipsbåset är en blivande inspel-
ningsstudio, som Simon ser fram emot
att få börja använda. Musiken är hans
fritidsintresse vilket innebär att han
kommer att ”använda” huset i framti-
den. Fredrik väljer dock andra arenor
eftersom han idrottar på sin lediga tid.
Han har nyss lämnat skolan och är
årets lärling hos totalentreprenören
Sefa Byggnads AB. Företaget har som
policy att anställa en lärling varje år.
Simon började år 2009. Bägge kommer
från Magnus Åbergsgymnasiet.

Efter en lång politisk process togs
beslutet att bygga kulturhuset, N3 (läs:
Entré). Logisk plats blev Innovatum-
området där bl a Film i Väst redan
huserar. N3 kommer att ersätta bl a
ungdomshuset M15 och kulturskolan i
Trollhättan. Det nya huset, i fem
våningar, byggs ihop med befintliga,
låga tidigare Nohabbyggnader. Projek-
tet diskuterades först som ett ungdo-

mens hus men det beslutades att alla
åldrar är välkomna.

– Ljudet! är det samstämda svaret
på vad som är speciellt med bygget.
Grannar får inte bli störda och ljudet
får inte läcka mellan lokalerna. Inner-
väggar muras med betongsten eller görs
30-35 cm tjocka med tre lager gips på
varje sida och reglarna tightas. Gipsski-
vor träs t ex ner under golvet (se bild).
Flytande golv, sneda vinklar och vrår,
nedpendlat undertak med dubbel gips... 

I de testrum man började med att
göra fattades först ett par decibel till
aktuellt gränsvärde. Specialföretag
testar löpande att ljud- och akustikkra-
ven klaras. Fördelen är att man får ett
bra brandskydd med på köpet.

Genom fönster ut mot gatan ska för-
bipasserande kunna se de pågående
aktiviteterna. Byggnaden kommer att
fyllas med konsert-, bild- och balettsa-
lar, studios, replokaler, en restau-
rangdel m m. Men husets hjärta är den
s k Blackboxen, ett stort fönsterlöst
rum med högt, högt i tak. Helt svart.
Här ska bl a konserter hållas. 

– Det är ett roligt bygge, speciellt
Blackboxen tycker Simon och Fredrik
som just nu gipsar väggar respektive
klär fasaden med s k Steniskivor.

Till våren kan de börja bruka huset.

FFaakkttaa  NN33
(uttalas Entré)
Byggstart: juli 2009
Färdigt: februari 2011. En sträng vin-
ter orsakade en månad längre byggtid
Totalentreprenör: Sefa Byggnads AB 
Entreprenadkostnad: ca 70 mkr
Byggherre: kommunala Trollhättans
Tomt AB.
Yta: 5 000 m² i nybyggda delen och
ca 2 000 m² i gamla tegelhusdelen
Bemanning: Drygt 30 personer både
”egna” yrkesarbetare och från
bemanningsföretag
Lönen: stäms av när bygget är klart 
Kulturhuset i bruk kommer att ha ett
40-tal anställda 

Gipsplattorna träs
ner under golvet
för ljudets skull.

Nästa nummer av Byggvästen kom-
mer i nov 2010. Tipsa om arbetsplatser
eller annat du vill läsa om. Tel 031-
774 33 61 alt marie.thegerstrom@bygg-
nads.se. Hör av dig senast 15 sept 2010.



Vårstatistik är vår statistik 
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Löner medlemmar i väst förtjänat

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

Genomsnittförtjänst per timme prestationslön och tidlön 1:a kvartalet 2010

BByygggg  66::aann  Bygg 12:an Byggnads Byggnads 
VVäässtt Borås Halmstad

Mur 0 179:72 0 215:75
Trä/Betong 0 169:84/186:50 0 0
Anläggning 176:99 175:54 0 0
Maskin 0 0 0 0
Kran/Maskin 0 0 0 0
Rör 228:55 234:94 0 204:50
Industrirör/Isoler 0 0 0 0
Plåt 180:12 180:12 180:12 140:84
Papp 179:45 0 0 0
Undertak 0 0 0 0
Plattsättning 172:71 0 0 200:78
Sten 0 0 0 0
Golv 0 201:72 214:39 186:74
Ställning 0 0 0 0
Glas 0 150:11 0 0
Städ 0 0 0 0
TBM* Ackord 180:11 176:91 173:62 175:94
TBM* Resultatlön 173:06 169:41 0 169:79

BByygggg  66::aann  Bygg 12:an Byggnads Byggnads
VVäässtt Borås Halmstad
Saknas tabell specifikt för murare
148:96* 149:63* 149:66* 148:23*
143:52 163:90 146:04 148:18
147:40 153:61 162:16 169:39
0 0 0 150:12
162:30 171:49 154:97 150:45
158:85/162:43 0/153:16 0/283:33 0/0
Görs ingen tidlöneredovisning
145:68 171:58 145:15 146:08
0 0 150:00 0
0 147:65 154:70 143:34
0 0 0 0
143:82 161:22 142:53 155:15
138:92 126:31 145:50 154:13
142:40 143:36 145:34 149:52
110:85 105:21 0 103:44

* TBM=TräBetongMur

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.

Prestationslön (fördelningsförtjänst) Tidlön (normtidsförtjänst)

PPrreessttaattiioonnssllöönneerr  ttrrää,,  bbeettoonngg,,  mmuurr,,  aannlläägggg  ((TTBBMMAA))  oocchh  vvvvss  11//33--3311//55  22001100

TBMA, femton högsta mätningarna tim kr avd
PSAB (Protective System Sv Prod AB), Reläg, Gbg 537 229:00 ack 12
NCC Fyrbodal, ombyggn sjukhus, Lysekil 1 368 219:21 ack 6
Veidekke Entreprenad AB, ombyggn ögonkliniken, U-valla 1 048 214:00 ack 6
Asplunds Bygg i Falköping AB, ombyggn Hela Ph, F-köping 908 210:09 ack 6
Jålab Bygg AB, nyprod, förskola, Hakefjordsg, Gbg 973 209:50 ack 12
Skanska Direkt AB, fönsterbyte sjukhus, Lidköping 1 076 208:10 ack 6
PSAB (Protective System Sv Prod AB), Västerg, Gbg 597 206:00 ack 12
Calles Byggnads i Skövde AB, nyprod Kv Ventilen Skövde 1 392 205:05 ack 6
Tage & Söner Varberg, ombyggn, Varbergs Sjukhus 500 204:57 ack22
NCC Fyrbodal, väg E6, Solhem-Pålen, Strömstad 6810 203:34 anl.ack6
Göteborgsbyggen Bernander & Co, bostäder, Hallen 828 202:25 ack 12
Göteborgsbyggen Bernander & Co, Hallens förskola 1 612 202:06 ack 12
Hansson & Söner, ombyggn kontor m m, Mölndal 4 073 200:00 ack 12
SK Bygg Falkenberg, nyprod Engelssons Falkenberg 3 421 197:41 ack22
Göteborgsbyggen (se ovan), ombyggn Syster Astrids G, Gbg 1 940 196:58 ack 12
VVS, fem högsta mätningarna
Falkenbergs Rör, Solsidan Falkenberg 843 244:93 ack22
Bravida Sverige AB, Kv Järnbanan Halmstad 2 808 232:11 ack22
Falkenbergs Rör, Ishallen Falkenberg 1 285 230:00 ack22
Jonssons Rör, Kv Tärnan 616 224:08 ack 6
Kungälvs Rör, Lidl 394 202:91  ack 12

FFrrååggoorr  oomm  llöönneerr  oocchh  llöönneessttaattiissttiikk
Kontakta Carl-Otto Widhja, Bygg 6:an
Väst, Conny Johansson, Bygg 12:an,
Magnus Carlsson, Byggnads Borås,
Thomas Sundqvist, Byggnads avd 22,
Halmstad. Telnr och mail se sid 16. 
På www.byggnads.se finns mer sta-
tistik. Likaså finns den periodvis på
de lokala hemsidorna, se sid 2. 

NNyy  mmäättnniinnggssfföörreessttåånnddaarree
Magnus Carlsson har

sedan i mars axlat uppgif-
ten som mätningsförestån-
dare, efter Peter Hellberg,
på Byggnads Borås. Vill du
komma i kontakt med honom, se sid 16.

Hösten för pensionärer

Bygg 12:ans pensionärer välkom-
nar gamla och nya medlemmar

till höstens tre träffar. Föredrag m m
varvas med andra aktiviteter. Kaffe
och smörgås serveras. Höstens datum:
13 okt kl 11-14, Bengt Lidnersg 5, Gbg
Föredrag om Ostindiefararen 
10 nov kl 11-14, Bengt Lidnersg 5, Gbg
Aktivitet ej fastställd
8 dec, plats och tid senare. Luciafirande
Frågor ställs till Bertil/Maj-Britt Abra-
hamsson 031-26 69 97, 070-300 10 38.



let kommer. Jag har hört många kom-
mentarer om att det "bara" blev 1:65 i
höjning, men kom ihåg att vi fått unge-
fär lika mycket ytterligare i och med att
helglönen nu är samma som utgående
lön, en väsentlig förbättring. 

Byggnads kongress har beslutat att
vi fyra västsvenska avdelningar ska bli
en region. Det arbetet startar upp
under hösten. Jag känner att det finns
stora fördelar med att jobba med för-
handlingsfrågorna om bl a löner över
ett större område. Att samordna och
ha samsyn gör oss starkare.

Sist men inte minst. Gå och rösta den
19 sept! Varje enskild röst
väger tungt.

Carl-Otto Widhja 
mätningsföreståndare,
Bygg 6:an Väst

H
oppas semestern varit skön och
avkopplande. Efter den kalla
och mörka vintern behövde vi

verkligen värme och ljus. Ljuset ser vi
dessutom på byggmarknaden. Det
kommer fler och fler positiva signaler
från både stora och små företag.
Arbetsplatsanmälningarna är betyd-
ligt fler än motsvarande tid förra året. 

Byggeleverna som gick ur skolan i
juni, kommer ut till en bättre arbets-
marknad än de som lämnade skolan i
fjol. Men jag vill med kraft uppmana
företagen att fundera över om de inte
har jobb för ytterligare en eller flera
lärlingar. Utan ungdomarna ingen
byggbransch i framtiden. 

Så har vi ett nytt Byggavtal att i detalj
sätta oss in i under hösten. Det börjar
ju gälla den 1 nov i år. Det blir kanske
en "bestseller" när det nytryckta avta-

Det går att se ljust på framtiden

15Byggvästen nr 3, 2010

Ljuspunkter när hösten snart tar fart

Konkurser

Följande konkurser har kommit till
avdelningarnas kännedom under

våren (inga rapporterade till Byggnads
Borås och Byggnads, avd 22, Halmstad).
Några konkurser är av äldre datum.
Bygg 6:an Väst
556628-9848, Totalinstallationer i Väst AB
556705-4696, F Evaldsson AB
556661-4391, Comfortinstallationer i
Väst AB
Byggnads Borås
556698-4174, Perfect Solutions i Sv AB
Bygg 12:an
556667-9568, Afasep AB
556683-7463, Bergö Smid & Byggserv AB
556535-2118, Särö Golv AB
630526-1015, P.L.AB Consultation
556223-6892, Bohlin Natursten AB
556688-2493, Bygg & Transport Gbg AB
556668-5078, Robus Byggbemanning AB
556740-0949, Västkustens Riv och
Sanering AB
556507-3474, Sweden Yachts Försälj-
ning i Stenungund AB
556592-8917, Wall & Floor Scandinavia AB
556108-9177, Johansson's Arbetskraft AB
556570-8418, Kungsbacka Bygg &
Inredning AB
556225-6791, Pilegårdens Bygg &
Anläggning AB
556684-1192, Auto Store i Partille AB
556663-8663, Göteborgs Inlyft AB
556469-5251, Gbgs Fog & Byggservice AB
556595-4061, BM Projekt AB 
556654-1214, B & K Support AB
556672-3598, Rolf Olsson Byggnads AB
556745-6107, Havidsson Bygg AB
556737-9895, ZeBra Ut Aktiebolag
750510-3999, Städresurs i Göteborg
556716-3794, Centro Consulting Swe AB

”Byggnads svarar alltid”
Av en tillfällighet fick golvläggare
Lennart Lundgren reda på att hans
arbetskamrat tjänade nära 4 500 kr
mer. Då ringde Lennart till facket.

Det fanns en överenskommelse
med arbetsgivaren om att de två
arbetskamraterna skulle ha

samma lön. De utförde ju samma jobb.
Men Lennart fick alltså kännedom om
att arbetskamratens lön var betydligt
högre. Han var inte medlem i facket.

Carl-Otto Widhja, se nedan, har
stämt möte med Lennart på Conditori
Nordpolen i Vara. De betraktar nöjt
den infällda kompassrosen i mattan
som Lennart varit med och gjort. Det
är i Varatrakten Lennart mestadels är
och arbetar. Idag vill han berätta, med
hjälp av Carl-Otto, om den hjälp han
fått via facket. 

När Lennart konfronterat sin dåva-
rande arbetsgivare och denne ljög
honom rakt i ansiktet tog han kontakt
med Carl-Otto på Bygg 6:an Väst. Det
blev förhandling och vid sittande bord
krävde Carl-Otto att få granska de
senaste tolv månadernas lönespecifi-
kationer. Efter att ha konsulterat en
jurist kom företagaren, märkbart
besvärad, fram till att det hade han inte
rätt att säga nej till. 

När parterna rett ut även påståendet
om ett ”tekniskt fel” fick Lennart ut den
summan som skilde i de bägge yrkes-
arbetarnas löner plus ett skadestånd
för den kränkning han fått utstå.

– Ende säkerheten en har idag är
facket. Annars kör de över en så det
visslar om det, säger Lennart.

– Alla ska vara med. För mig är det
självskrivet. All hjälp en kan få, det är
otroligt. Och de finns alltid till hands.

Ett bevis på det är att Carl-Ottos tele-
fon idag. Den ringer ofta. Och han svarar.

Lennart ska egentligen gå i pension i
februari. Men den ”härliga sammanhåll-
ningen” nu gör att han kanske fortsätter.

Lennart Lundgren använde Byggnads för att
få rätt gentemot tidigare arbetsgivare. Han
har tagit för vana att ringa när frågor upp-
står på jobbet. Och upplever att han får svar.

Ombudsmän svarar
på fackliga frågor
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 010-601 10 22

Det är riskfyllt att arbeta i avtalslösa
företag. Berätta om du vet/misstänker
att kollektivavtal saknas där du jobbar.
Kontakta en avtalstecknare se sid 5,
för din och arbetskamraternas skull.
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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, ordf 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, ordf 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, ordf 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, avd 22, Halmstad

Agneta Adgård 010-601 13 91
Stefan Bengtsson 0708-29 93 57
Stig Bengtsson, ordf 0708-29 93 51
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 010-601 13 90
Tomas Sundqvist 0708-29 93 54

Vill du hellre maila? Ersätt första delen i
mailadressen nedan med namnen ovan:

fornamn.efternamn@byggnads.se*

* Eftersom två ombudsmän på Bygg 12:an
heter Conny Johansson skiljs deras mail-
adresser åt genom att Conny Jan Johansson
har ett j i mailadressen:
conny.j.johansson@byggnads.se

Du kan förstås också maila frågor till avdel-
ningarnas ”brevlådor” för vidarebefordran 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

Anmäl dig och/eller läs om facklig kurs

www.fackligutbildning.se

Direktnummer till personalen på avdelningarna

Du har rätt till ledigt för fackliga stu-
dier och får ersättning för förlorad
arbetsinkomst. Ring idag!

Under hösten hålls medlemsutbild-
ningar på flera platser i regionen.

Alla är inte datumbestämda men du
kan alltid anmäla intresse. Följande är
dock ”spikat”:
BByygggg  66::aann  VVäässtt

Under planering, se www.facklig
utbildning, eller ring Morgan Karlsson,
0520-48 92 83.

BByygggg  1122::aann
Startdagar: 27 sept, 1 nov och 6 dec

Varje kurs pågår tre måndagar. Anmäl
dig hos Thomas Nilsson, 031-774 33 59.
BByyggggnnaaddss  BBoorrååss

Tre dagars kurs: 22 sept, 30 sept och
6 okt. Anmäl dig genast, 033-10 01 50.
BByyggggnnaaddss,,  aavvdd  2222,,  HHaallmmssttaadd

Tre måndagar: 30 aug, 6 och 13 sept i
Fackens hus, Andersberg i Halmstad.
Anmäl dig genast, 010-601 10 22.

Läs mer om fackliga kurser på sid 11.

Misstro mot facket eller bara nyfiken vart pengarna går?

Gå en medlemsutbildning

Rollspel på medlemsutbildning med politisk in-
riktning. Gorm Lind, ”avhoppad” sverigedemo-
krat från Trollhättan, argumenterar iklädd sin
tidigare roll, med deltagare. Lyssnar gör Jack
Rolka och Sonny Andersson Rask (ryggen).


