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Här hittar du vart du ska vända dig 

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)

Tidningen Byggvästen
utkommer med fyra nummer per år
Adress: Byggvästen, Olof Palmes 
Plats 1, 413 04  GÖTEBORG 
Ansvarig utgivare: Tomas Emanuelsson 
Ställföreträdande ansvarig utgivare: 
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 Emanu-
elsson, Jack Rolka, Tomas Lundin, 
Magnus Olofsson, Stig Bengtsson 
och Henrik Fager.
Tryck: Sjuhäradsbygdens Tryckeri AB

A-kassan, 
Regionkontor
Byggnads a-kassa, Box 4013, 
(Besök: Andersbergsringen 104)
300 04  HALMSTAD
Telefon: 010-601 18 00
E-post: akassan@ 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

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 sök 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 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 på 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 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.

Platsannons
Ombudsman med placering i Trollhättan
De huvudsakliga arbetsuppgifterna 

består av förhandlingsverksamhet 
inom Byggnads samtliga avtalsområden 
med inriktning främst på lönefrågor inom 
Byggavtalet. Du som söker ska även vara 
beredd att arbeta med andra arbetsuppgif-
ter som avdelningsstyrelsen beslutar om. 

Eftersom Bygg 6:an Väst vid årsskiftet 
går in i en nybildad region förutsätts det 
att du är beredd på att arbetet bedrivs 
inom regionens område. 

Arbetet baseras på att du kan arbeta 

med datastöd. Du ska också kunna arbeta 
självständigt under ansvar, vara lätt att 
samarbeta med och kunna uttrycka dig väl i 
tal och skrift.  Vi förutsätter att du delar ar-
betarrörelsens värderingar.

• Tillgång till egen bil i tjänsten behövs.
• Lön enligt Byggnads avtal för lokalfunk-

tionärer.
 Tillträde sker efter överenskommelse.

Skriftlig ansökan med meritförteckning eller 
andra referenser måste vara Bygg 6:an Väst 
tillhanda senast den 9 sept 2011 under adress:

Bygg 6:an Väst
Benny Augustsson
Lasarettsvägen 9
461 52 Trollhättan

Eller via e-post: 
benny.augustsson@byggnads.se

Upplysningar om tjänsten lämnas av:

Benny Augustsson 070-59 78 138
Carl-Otto Widhja 070-59 78 150

Facklig kontakt: 
Morgan Karlsson 070-59 78 144

Omslagsbilden: Hugo Söderkvist och Claes Johansson bestämde sig för att tjäna pengar. Enligt avtalet är ackordet huvudlöneform. Läs på sid 8-9.



3      Byggvästen nr 3, 2011

Ledaren

Kort info
Nytt! Inträdesansökan på hemsidan 
Äntligen! Nu kan man söka medlem-
skap genom att fylla i sina uppgifter 
på Byggnads hemsida. Du som är 
medlem tipsa dem runt dig dom inte 
är det om att gå in på www.byggnads.se 
och klicka på fliken Medlemskap/Bli 
medlem. Snabbt och lätt.

Ny på bygget, bli medlem i a-kassan
Många tror att man blir medlem i a-
kassan samtidigt som man blir med-
lem i Byggnads. Så är det inte! Ansök 
därför om medlemskap i Byggnads 
a-kassa när du börjar jobba på en 
byggarbetsplats (se sid 2). Blankett 
kan också hämtas på www.byggnads.
se. Klicka på fliken A-kassan. 
Ha också koll på din utbildningsbok, 
en ny kostar 300 kr.  

Arbetslösheten
Den 31 maj 2011 var 1 515 personer i 
Västra Götaland öppet arbetslösa 
eller i program (jobb- och utveck-
lingsgarantin, ungdomsgarantin, 
arbetsmarknadsutbildning eller ar-
betspraktik) inom byggbranschen 
(många yrken). Därav var 558 lärling-
ar (444 under 25 år). För Halland var 
motsvarande siffror 161 personer öp-
pet arbetslösa eller i program, varav 
53 var lärlingar (42 under 25 år).

I GR-området (tretton samarbe-
tande kommuner i Västsverige) fanns 
970 personer arbetslösa/i program, 
varav 276 är lärlingar (185 under 25 år).

För arbetslösa i Trollhättan 
Gratis friskvårdskort till Älvhögs-
borg kan avhämtas på Klintv 9, eller 
på Kronogårdstorget kl 8 – 16.
Kortet gäller från 1 okt – 31 dec 2011 
Öppet månd och fred kl 13 – 15.00.
För information ring: 0520-300 90. 
E-post: kraft-centrum@telia.com  

Personalförändringar
Kim Hjoberg, ombudsman på 
Bygg 6:an Väst slutade sin anställ-
ning i maj 2011. Han har bland annat 
arbetat med löne- och avtalsbrotts-
förhandlingar och tvister.
Mathias Irvemo, ombudsman på Bygg 
12:an, slutade även han sin anställ-
ning i maj 2011. Han har arbetat som 
löneförhandlare. 

Ordföranden har ordet

riterat bland makthavare. Varför ska 
våra medlemmar behöva vara mer 
oroliga för att gå till jobbet än andra yr-
kesgrupper? Vilken annan yrkesgrupp 
accepterar så stora skaderisker? 

Media har tidigare inte uppmärk-
sammat våra arbetsmiljöfrågor mer än i 
små notiser. Vid vår ”tysta minut”-ma-
nifestation den 8 juni i år visade Bygg-
nads medlemmar stor uppslutning och 
styrka. Medias uppmärksamhet av det 
vi gör har i detta fall också skapat större 
möjlighet att påverka arbetsmiljöpoliti-
ken. Socialdemokraternas partiledare, 
Håkan Juholt, har exempelvis lyft ar-
betsmiljöfrågan som en stridsfråga till 
valet 2014. 

Nu har vi därför stora möjligheter 
att få mer gehör för våra krav. Vi ska 
inte bara hålla ihop på arbetsplatsen – 
vi måste också resa oss och säga ifrån 
mer. Hur vår bransch fungerar bygger 
på olika politiska beslut. 

Byggnads är efterfrågade i den poli-
tiska debatten – det vill vi fortsätta att 
vara. Byggnads är en röst att lyssna på. 
Vi Bygger, Berikar och Berör!

Bengt Karlsson
Ordförande Bygg 6: an Väst 

PS Läs om Jonas Nilsson och hans 
upplevelser och insikter på sid 11.

Byggare måste vara 
med i byggpolitiken

När du nu håller höstens första 
Byggvästen i din hand hoppas jag 

att du verkligen har njutit av en skön 
och behaglig semester.

Byggnads bedriver en ständig kamp 
för ett starkt kollektivavtal för att däri-
genom kunna påverka löneutveckling-
en och andra arbetsförhållanden.

Det är viktigt för våra medlemmar att 
vi tar vara på förmågan att påverka. Det 
är också viktigt att vi håller ihop för att 
skapa största möjliga inflytande. Fram-
tidsfrågor och politik hör ihop och an-
går oss alla. Att avstå från att göra ett 
politiskt ställningstagande ger till följd 
att vi försvagar vår möjlighet att påver-
ka – vill vi det? 

Det finns idag många politiska frågor 
som är av stor betydelse för Byggnads 
medlemmar. För att på bästa sätt på-
verka politiken är det naturligt att ha ett 
samarbete med Socialdemokraterna.

 En nära samverkan mellan den fack-
liga organisationen och Socialdemo-
kraterna har utvecklat den svenska 
modellen. I den tar arbetsmarknadens 
parter, facken och arbetsgivarorganisa-
tionerna, ansvar för lönebildning och 
spelregler kring arbetsmarknaden. Det 
har även bidragit till ett framgångsrikt 
företagande i Sverige. Näringslivet har 
därför också varit förskonat från strej-
ker och har samtidigt haft god tillväxt. 
Generell välfärd och en allt större jäm-
likhet har skapats med hjälp av politik. 

Men Socialdemokraterna driver för-
stås inte alltid våra, byggnadsarbetar-
nas, frågor – just därför är det viktigt 
att vi är med och påverkar politiken i 
rätt riktning. 

Bostadsproblematiken är till ex-
empel en politisk fråga där vi måste 
fortsätta att vara med och påverka och 
driva. Grundstenen att alla ska ha rätt 
till en bra bostad – där är våra medlem-
mar enormt betydelsefulla – är helt en-
kelt en mänsklig rättighet! 

Arbetsmiljöfrågan, som innefattar 
alla arbetsskador och dödsfall i bran-
schen, är något som länge varit oprio-
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Mötesplatser

Centrum, Sektion 1 
Onsd 7 sept kl 17
AFIGs lokaler, Järntorget 7, vån 5
Göteborg

Sydost, Sektion 2 
Torsd 8 sept kl 17
Viran, Mölndals Folkets Hus

Nord, Sektion 3 
Månd 5 sept kl 18, 
S-lokalen, Anders Prästg 1, Kungälv

NCC (Byggnads fackklubb)
Torsd 15 sept kl 16.30
NCCs kontor Kromet
Tomas Emanuelsson pratar om 
framtida organisation och avtal

Bengtsfors
Onsd 14 sept kl 16.30
Restaurang Freden, Bengtsfors

Ed
Torsd 15 sept kl 16.30
Gästhuset Tjuren, Ed

Lysekil
Onsd 14 sept kl 18.30
Folkets Hus, Lysekil 

Trollhättan/Lilla Edet
Tisd 20 sept kl 17
Bygg 6:an Väst, Swedenborg Center

Tidaholm-Hjo och Falköping
Torsd 15 sept kl 18.30
Trinnöjesg 27 D, Falköping
Tema: Nya regionen.

Vänersborg  
Tisd 13 sept kl 18.30 
Nygatan 14, Vänersborg
Tema: Nya regionen

Uddevalla 
Torsd 15 sept kl 18.30 
Folkets hus, Byggnads lokal, Uddevalla
Tema: Nya regionen/Avtalsrörelsen 2012
Mariestad
Tisd 13 sept kl 18.30
Tema: Nya regionen
Tisd 15 nov kl 18.30
Tema: Inför representantskapet
Sektionslokalen, Komministergatan 16, 
Mariestad

Skövde - Tibro - Karlsborg
Torsd 29 sept kl 17
Arenabadet Skövde, medtag badklä-
der. Mat serveras, anmäl senast 27 sept, 
0500-44 75 01 eller 0702-68 15 24.
Tema: Avtalsrörelsen 2012 och info om 
nya regionen

Skara
Onsd 21 sept kl 18
Kinnekullegården

Vara
Månd 12 sept kl 18.30
Månd 14 nov kl 18.30
Rosa Huset, Vara
Tema: Nya regionen och avtalsrörel-
sen 2012
Lidköping
Fred 9 sept kl 17.
Campingen Lidköping, minigolf/re-
lax/mat
Tema: Avtalsrörelsen 2012. Anmälan 
för mat 0703-967318
Grebbestad/Strömstad
Möten/besök efter önskemål. Vill du 
ha besök? Är det något du funderar 
över? Intresserad av fackliga studier? 
Rickard Kronlid, 0520-48 92 75
Åmål
Torsd 15 sept kl 18.30
ABF-lokalen, Åmål
Tema: Nya regionen och avtalsrörel-
sen 2012

Kom på medlemsmöte i september 
Alla medlemmar har ett möte att komma till. Osäker vart du ska gå? Ring (sid 2)!

Bygg 6:an Väst, Trollhättan/Skövde

Byggnads Borås
Alingsås, Sektion 01  
Torsd 22 sept  kl 18 
ABF:s lokaler, Södra Strömg 15, Alingsås.

Borås, Sektion 02  
Månd 19 sept kl 18 
Byggnads Borås expedition, Alidelundsg 9

Herrljunga - Vårgårda, Sektion 03  
Torsd 22 sept kl 18 
Anmälan Peter Andersen, 0708-13 61 56

Ulricehamn, Sektion 04  
Månd 12 sept kl 18
Focushuset, Limmared. 

Mark - Svenljunga, Sektion 05 
Månd 19 sept kl 18
ABFs lokaler, Fredenborgsg, Kinna 

Tema på alla möten: Byggnads RegionVäst

Bygg 12:an Göteborg

Byggnads avd 22 Halmstad
Getinge, Sektion 04
Fred 2 sept kl 18.30
Getinge Motell.

Hylte-Västbo, Sektion 06
Onsd 16 nov kl 18.30 
Simning i Örnahallen

Varberg, Sektion 11
Torsd 8 sept kl 18.30
Folkets hus, Varberg
 

Lokal del av hemsidan
På www.byggnads.se finns också en 
flik, Avdelningar. Via den hittar du just 
din avdelnings hemsida.

Logga in på hemsidan
Medlemmar, logga in på Byggnads hem-
sida, www.byggnads.se. Ha medlemsnum-
mer framme, finns på Byggnadsarbetaren.

Medlemsavgift efter inkomst 
Meddela vad du tjänar via www.bygg-
nads.se eller ring din avdelning, se sid 2. 
Välj gärna att betala via autogiro också.
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Kör hårt i höst

Jack vill ha motstånd
Jack Rolka älskar utmaningar. Och han brinner för bildning i arbetarrörelsens anda. Han ser 
fram emot höstens alla nyfikna och provokativa frågor.

Vad gäller när du går kurser

Deltagare på kurser får oftast er-
sättning (skattefritt stipendium) 

om de förlorar arbetsförtjänst. Man 
har rätt att få ledigt för fackliga stu-
dier om man informerar arbetsgiva-
ren senast 14 dagar innan kursstart. 
Ibland ersätts resor och så gott som 
alltid bjuds deltagarna på lunch.
Frågor och anmälan till:
Bygg 6:an Väst: Morgan Karlsson
Bygg 12:an: Thomas Nilsson
Byggnads Borås: Ronny Karlsson
Byggnads avd 22 Halmstad: Margit Bik
Telefonnr och mail se sidan 16. Läs gär-
na mer eller anmäl dig på hemsidan, 

www.fackligutbildning.se
Klicka på Västsverige och därefter på 
Byggnads.

En aha-upplevelse. Det vill Jack Rolka 
förmedla på kurserna han ska hålla i 
under hösten. Han hoppas, ihop med del-
tagarna, kunna reda ut vad facket är. 

Det är galet att vara med om man 
inte vet vad det är för förening, sä-

ger Jack Rolka som ett av motiven till att 
söka en plats på en av ”hans” endags-
kurser i höst.

– Är facket en medlemsorganisation? 
Har vi spelat ut vår roll? Är det bara ett 
administrativt tvång? utmanar han. 

Den här sortens provocerande frågor 
hoppas han ska ställas och debatteras 
på kurserna. De som riktar sig både till 
medlemmar i Byggnads och de som ar-
betar i byggbranschen men valt att inte 
vara med. Bägge grupperna är välkom-
na till en dags facklig introduktion. Er-
sättning ges för förlorad arbetsförtjänst.

Jack är snickare sedan tio år tillba-
ka men ska under hösten, efter ett drygt 
halvårs föräldraledighet, hålla i utbild-
ningar för byggare i västra Sverige. Han 
har under senare år genom teoretiska 
och praktiska studier skaffat sig en 
gedigen kunskap om vikten av fack-
lig närvaro och om hur människors liv 
styrs. Han vill nå ett solidariskt samhälle. 

Jack triggas av att bli konfronterad. 

Så skulle till exempel någon deltagare 
få problem med att arbetsgivaren nekar 
ledighet kan Jack hjälpa till att prata 
med ”chefen”. 

Innehållet under kursdagen är 
bland annat en beskrivning om hur 
fackförening och a-kassa startade. Och 
varför. Skälen är lika aktuella idag. Del-
tagarna resonerar också om att inne-
hållet i kollektivavtalet, som reglerar 
lön och andra villkor på jobbet, absolut 
inte är självklart och ristat i sten. Idag, 
på 2010-talet i Sverige, finns fackför-
bund som upplever att förmåner för-
svinner vid varje avtalsförhandling. 
Motståndet har blivit för svagt när an-
talet medlemmar är för få.

– Kom, åtminstone en dag! uppmanar 
Jack som hoppas öppna ögon, slå hål på 
missuppfattningar och väcka intresse. 
Han vet att alla har en åsikt, även de 
som inte hörs yttra sig i byssjorna.

Fyra kurstillfällen, där fler fackför-
bund deltar, är bokade i höst, 2 sept, 
7 okt, 4 nov och 2 dec. Det kommer 
även att anordnas kurser för endast 
Byggnads medlemmar liksom att du/
ni kan samla ihop ett gäng och boka en 
dags kurs, på jobbet till exempel. 
Jack nås för frågor och anmälan på 031-
774 33 45 eller jack.rolka@byggnads.se

Medlem i Bygg 6:an Väst 
och utan jobb? Gå en kurs 

Bygg 6:an Väst erbjuder sina ar-
betslösa medlemmar studiecirk-

lar gratis: facklig medlemsutbildning, 
data, internet, engelska, svenska, 
spanska, pengar för livet, keramik m m.

För info ring 0520-300 90.

Det finns fler kurser 
Det finns i höst även en tredagars 

innehållsrik Medlemsutbildning 
i Göteborg som medlemmar i hela re-
gionen kan söka till. Anmäl dig till den 
26-28 sept eller 5 -7 dec. Hör av dig med 
frågor till den avdelning du tillhör. Se 
kontaktpersoner i rutan här nedanför. 
Där ser du också vad som gäller när du 
går en facklig kurs.

För medlemmar under 30 år
Ännu fler utbildningstillfällen finns 

också för dig som inte passerat 30 år. 
Om facket, anordnas av LO, lär delta-
garna vad facket står för, vad du har för 
rättigheter på jobbet och hur du kan på-
verka både i organisationen och på ar-
betsplatsen. Välj ett av tillfällena nedan.

12-13 okt, Göteborg (externat)
27-28 okt, Axvalla folkhögskola (internat)
7-8 nov, Viskadalens folkhögsk (internat)
23-24 nov, Göteborg (externat) 
8-9 dec, Viskadalens folkhögsk (internat) 

För anmälan och frågor se rutan här 
nedanför. 
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Nu kan du verkligen vara med och bestämma

Hur ska facket fungera?
Var med och bygg nytt

Det är bara att erkänna, alla fackliga 
möten har inte varit väldigt inspire-
rande. Fram tills nu. Om du vill. 

En fackförening bygger på ett demo-
kratiskt tankesätt, det vill säga att 

varje medlem ska kunna påverka vad 
som beslutas. 

Här gör vi ett försök att reda ut hur 
regionorganisationen ska fungera. 

De fem verksamhetskontoren (se ruta 
här intill) ska geografiskt delas in i med-
lemskretsar. Varje medlem tillhör från 
och med kommande årsskifte en sådan. 
Medlemskretsarna har möten minst 
två gånger per år. Det är här man kan 
formulera förslag till förändringar (mo-

Facket förnyar
Byggnads fyra avdelningar i Väst-
sverige bildar vid kommande års-
skifte en enhet, en region. De fem 
kontoren som finns idag blir kvar.

Avsikten med regionbildandet, 
som sker i hela landet, är att 

arbetet ska bli ännu effektivare ad-
ministrativt. Den tid som då frigörs 
kommer medlemmar direkt till del i 
form av t ex ökat antal arbetsplatsbe-
sök och bättre bevakning av medlem-
mars lönenivåer och arbetsvillkor. 

De avdelningar som nu blir en 
enhet, Byggnads Väst, är Bygg 6:an 
Väst, Bygg 12:an, Byggnads Borås och 
Byggnads avd 22 Halmstad. Kontoren 
i Trollhättan, Skövde, Göteborg (regi-
onkontor), Borås och Halmstad kom-
mer att finnas kvar. Byggnads Väst 
blir den största regionen i Sverige 
med 23 000 medlemmar.

Arbetet med omorganisationen 
pågår för fullt. Många olika steg ska 
tas och det är viktigt i en demokratisk 
organisation att de tas i rätt ordning. 
Mycket att tänka på med andra ord. 

Sektionerna, som de ser ut idag, 
förvinner. Istället bildas medlems-
kretsar med betydligt friare former.  
Här kan alltså den medlem som vill 
påverka hur han/hon vill göra fram-
tidens fackliga möten attraktiva.

Förtroendevalda kan också sam-
las i klubbar med skiftande samman-
sättning. 

Ett regionfullmäktige och en re-
gionstyrelse ska väljas. 

Kom på sektionernas möten i sep-
tember, se sid 4,  och få information. 
Dela också med dig av dina idéer. 

Joakim 
Kahlman på 
Bygg 12:an

I maj 2011 började 
Joakim Kahlman 

på Bygg 12:an som 
ombudsman med 
löneförhandling som främsta arbets-
uppgift. Han kommer närmast från ar-
betet som träarbetare på Veidekke En-
treprenad AB. Där har han också varit 
lagbas. Joakim nås på 031-774 33 33 eller                 
joakim.kahlman@byggnads.se 

Det spelar roll, för dig, att vi blir fler
Strunta inte i om någon på ditt jobb 
inte är med i facket. Gör du det väntar 
snart sämre arbetsvillkor.

Facket. Det är alla medlemmar till-
sammans. Minskar antalet som 

är med i föreningen är det inte längre 
självklart att lönen höjs så gott som 
varje år. Eller att byggnadsarbetare får 
resorna till och från arbetet betalda, be-
talt på ”röda dagar” och arbetskläder. 
Sådant har under årens lopp skrivits in 
i allt bättre kollektivavtal. Arbetarpar-

ten förhandlar med makten att det är 
många som ”försvarar” avtalet.

Minskar då den skaran mattas styr-
kan i motståndet mot försämringar. Vi 
kan helt enkelt få det sämre på jobbet. 

Detta är ingen utopi. Det finns fack-
förbund som fått ”sälja” förmåner i av-
talsförhandlingar redan idag.

På avdelningarna finns material att 
hämta med argument som du kan an-
vända när du pratar med dem som inte  
är medlemmar. De samtalen spelar roll.

Prata och fundera ihop med arbetskamrater, på fackliga möten och i andra sammanhang om hur 
medlemmar bäst ska kunna kunna känna sig delaktiga i fackliga beslut när nya mötesformer ska 
bildas. 

tioner), och föreslå personer till beslu-
tande positioner. Demokratins grund.

Dessa förslag sänds till regionens 
högsta beslutande församling, region-
fullmäktige för att eventuellt sändas 
vidare till förbundsfullmäktige eller 
kongressen (hela förbundets högsta be-
slutande församling).

Hur medlemskretsarna ska arbeta är 
ännu inte klart formulerat. Det är här 
det finns chans för varje medlem att 
forma t ex möten som känns nödvän-
diga att vara med på.  

Frågor ställs till Tomas Emanuelsson,   
031-774 33 63 eller tomas.emanuelsson@
byggnads.se
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Får en rikare tillvaro

Blir inga döda stunder
Knepet är att man alltid gör något. 
Det menar plattsättare Lasse Olaus-
son, numera van vid bra lön.

Klockan närmar sig kvart över nio 
och de tre killarna i boden börjar 

skruva på sig. Att det är viktigt att hålla 
tiderna sitter i kroppen.

– Ta med dig kärran säger Lasse 
Olausson till André Olevald, som är 
närmast, när de sedan är på väg ut på 
bygget efter rasten.  

Att tänka framåt är nyckeln vid ack-
ordsarbete. Och att kunna förutse 
eventuella problem liksom att använda 
all tid.

– Istället för att bestämma att nu ska 
vi städa så tar vi med oss lite skräp när 
vi ändå passerar containern, förklarar 
Lasse hur de jobbar och han alltid har 
jobbat, med  tempo, under tjugo år som 
plattsättare. 

För ungefär fyra år sedan, då hade 
de en timpeng på 143 kr, ville de anställ-
da på Ulricehamns Kakel och Klinkers 
AB tjäna bättre pengar. De ville pröva 
att arbeta på ackord. Arbetsgivaren ställde 
sig positiv. Idag kämpar killarna ihop 
ca 220 kr/tim i snitt vilket innebär att 
de tjänar upp till 37 000 kr/mån. Det är 
lätt att konstatera att skillnaden är stor.

– När vi tjänar pengar tjänar arbets-
givaren pengar, påpekar Lasse.

Under en lång period framöver kom-
mer Lasse och hans ”team” Eddie Salo 
och André Olevald, som är lärling, ar-
beta på ett stort nybygge av lägenheter 
på Lindholmen i Göteborg. De sätter 
plattor i badrum, kök och trappupp-
gångar. Tre man gör två plan på en 
vecka. Det är bra förutsättningar för 
ackordsjobb. 

Medan Lasse väntar på hissen pas-
sar han på att räkna antalet paket med 
plattor och klatscha ut en stor klick 
med fixbruk. 

– På stora ställen finns alltid något att 
göra, menar han.

Därmed inte sagt att man måste 
”springa benen av sig”.

Ackordskritiker hävdar att arbeten 
blir slarvigt utförda på grund av stress. 
Det  avfärdar Lasse bestämt. 

– Det tar inte längre tid att göra job-
bet bra.

Snarare är det så att om något blir fel 
måste det rättas till och det tar tid. Inte 
heller blir arbetsmiljön sämre.

– Jag hade mer ont i ryggen och knän 
förr. Idag lyfter vi nästan ingenting.

Ett visst driv måste de förstås ha 
om de ska ”tjäna pengar”. Det är också 
viktigt att hålla tider, skriva ner i bok 
för att hålla iordning på allt de gör och 
genom planering se till att allt fungerar. 

Lasse Olausson låter ingen tid gå till spillo när han arbetar. Det ger resultat.

Lasse Olausson, Eddie Salo och André Olevald  
trivs med att jobba på ackord. De kan nu  
finansiera några av sina drömmar. 

Vill du börja mäta?

Kontakta någon av mätningsföre-
ståndarna på avdelningarna. 

Carl-Otto Widhja, Bygg 6:an Väst, 
Conny Johansson, Bygg 12:an, Magnus 
Carlsson, Byggnads Borås eller Tomas 
Sundqvist, Byggnads avd 22 Halmstad. 

Telefonnr och mail se sid 16. 

– Helst ska man ha facket inblandat. 
Med återkommande jobb kan ett da-

taprogram dessutom vara till hjälp med 
beräkningar. Likaså att jämföra sig med 
andra lag inom företaget. 

– Testa, så ser de själva. 
Det är Lasses svar på vilka tips han 

vill ge till dig/er som vill pröva att mäta 
första gången. Han tycker att du/ni ska 
välja ett hyfsat stort jobb. Ring sedan 
facket och säg att du/ni vill mäta. Ar-
betsgivaren kan och bör inte neka efter-
som det så gott som alltid gynnar även 
honom/henne.

Att ha en lärling med i laget är ingen 
belastning anser Lasse. Både André och 
Eddie, som är fullbetald, lär sig mycket 
och är väldigt nöjda med att jobba ihop 
med Lasse. De har tack vare sina för-
tjänster kunnat bygga, köpa eller reno-
vera sina bostäder.

Ackordsarbete är uppenbarligen det 
verkliga beviset på att tid är pengar.
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Ett sjungande samarbete

Golvläggare som sjunger ackordets lov, och andra sånger
Vänlig. Sådan är stämningen mellan 
Claes Johansson och Hugo Söderkvist. 
De tog ett gemensamt beslut för några 
år sedan. Som har gett klirr i kassan.

På tjugo snabba minuter tar en tio-
litershink med väggspackel slut 

alltmedan de nynnar Sjörövarfabbe 
och andra Astrid Lindgrenvisor. Raska 
rörelser på grund av yrkesskicklighet. 
Stressen är inte närvarande. Ordkargt 
kommunicerar de medan de arbetar 
som i takt. De befinner sig i ett blivande 
badrum hemma hos en familj utanför 
Trollhättan, där hunden stängs in i 
ett annat rum. De tackar artigt nej till 
kaffe. Killarna vet vem som gör vad och 
väntetider utnyttjas till att göra annat 
eller förbereda. I snart tio år har Claes 
och Hugo jobbat i par.   

– Men vi hänger inte ihop som Humle 
och Dumle. Ibland jobbar vi tio mil åt 
varsitt håll, berättar Claes.

Det var han som värvade över Hugo, 
då relativt ny i yrket, från ett annat 
golvföretag till Ejes Golv AB där de 
bägge blivit kvar.  

Innan semestern för ca fem år se-
dan annonserade arbetsgivaren att lö-
neformen skulle ändras från månads-
lön till timlön berättar de i bilen på väg 
till nästa adress, ett försäkringsjobb. 

– Då kan vi lika gärna mäta resone-
rade vi, säger Claes.

För de visste att det då fanns pengar 
att hämta och att arbetsgivaren inte 
kunde neka. De pratade och förberedde 
med Bengt Karlsson på Bygg 6:an Väst. 
Där har utarbetats en egen ackordslis-
ta, ursprungligen från Uddevalla.

– Efter det meddelade vi arbetsgiva-
ren att efter semestern trillar mätlap-
parna in.

I undertexten anas att arbetsgivarna 
först kände en tveksamhet men så är 
det inte idag.

– Bägge är positiva till att vi mäter.
Claes och Hugo arbeter till 90 % med 

”golv och vägg” och de gör många för-
säkringsjobb. Firman har ett tiotal 
”läggare” med olika specialiteter som 
trägolv, kakel och mattor. Många kun-
der är fasta. Det är bara Claes och Hugo 
som mäter. De har kunnat höja lönen  
per månad med ca 10 000 kr. 

– Vi har drivit upp lönen för de andra, 
menar Hugo som tror att ”man måste 
ha det lite i sig”.

– Vi vet var det går att ta in lite tid. Vi 
jobbar inte fortare men man håller far-

Bilen de far runt i är minst sagt välfylld.

Direkt efter utfört jobb skriver Claes, i bilen, 
nedlagd tid och material på arbetsordern.

De äter inne på firman. I sällskap av Ulf An-
dersson en av cheferna. Och dockan Gudrun.

Idag blir det ägg och bacon för en gångs skull.

Hugo Söderkvist och Claes Johansson är utan tvekan samarbetade

Nästa nummer av Byggvästen, nr 4 
2011, kommer i november 2011. Har 
du tips eller idéer om t ex arbetsplat-
ser att besöka ring 031-774 33 61 eller 
maila marie.thegerstrom@byggnads.se

ten uppe, utan att slita. 
Det skulle kunna kallas planering. 
– Vi två slår ihop våra ackord och de-

lar rätt av, säger Claes.
Målet är inte att tjäna hur mycket som 

helst. De vill inte bli giriga. Och arbetet 
får inte ske på bekostnad av kropp och 
själ. Oavsett löneform sliter yrket. Allt 
krypande på golv ger t ex ömma fotle-
der och valkar på ovansidan foten .  

Att gapet krympt till timlön är de 
överens om. Ackordslistan är inte höjd 
på länge. 

Bengt Karlsson har lovat att ordna ett 
möte för golvläggarna i höst där detta 
kan vara en av frågorna.

Det bör ocså påpekas att de bägge 
inte får några klagomål. Sånt tar tid.

– Slarvar du får du åka tillbaka göra 
om, säger de.

Inför dagens tredje arbetsplats, 
att lägga plattor, i ett kök på ett äldrebo-
ende måste de passera firmans lokaler i 
centrala Trollhättan. Plattorna, som ser 
ut som remsor av plastmatta, har va-
rit ”försvunna” i flera omgångar. Sånt 
som kan försena. Med många mindre 
jobb kan det vara svårt att få dagarna 
att fungera perfekt och att få tiden att 
gå jämt ut. Innevarande dag beskriver 
de något förvånande  som en seg stopp-
dag. Då de tjänar sämre. I själva verket 
far de runt och ”bäddar” genom att 
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Spiller ingen tid

Större byggen på gång
Arbetsplatserna redovisade här är 
de större av dem som arbetsgivarna, 
enligt gällande avtal, har anmält till 
Byggnads ca 15 mars –  30 juni 2011.

Bygg 6:an Väst
Backgårdens Bygg AB
Nyprod radhus, Vänersborg
KJ Byggnads AB
Nyprod gruppboende, Uddevalla 
NCC Construction Sverige AB
Om- och tillbyggnad lokaler, Skövde
Peab Sverige AB
Mark- och VA-arbeten, Lysekil
Sefa Byggnads AB
Om- och tillbyggnation, Strömstad
Skanska Sverige AB
Markarbeten för bostäder, Alingsås
Stenmarks Bygg Skaraborg AB
Utbyggnad av lager/kontor, Mariestad
Tommy Byggare AB
Nyprod lägenheter, Nossebro

Golvläggare som sjunger ackordets lov, och andra sånger
Mer flytspackel hämtas på lagret. Hugo häller upp flytspacklet han blandat. Claes fångar upp och häller snabbt ut det... 

...och med yrkesvana händer fixar han ett fall 
i våtutrymmet. Det ska göras i ordning till 
tidigare skick, efter en försäkringsskada. 

De äter inne på firman. I sällskap av Ulf An-
dersson en av cheferna. Och dockan Gudrun.

Idag blir det ägg och bacon för en gångs skull.

spackla, pensla primer, flytspackla golv 
med fall och annat för mer effektivt och 
mätbart jobb en annan dag. Material 
har torktider därför återkommer de of-
tast till arbetsplatserna. 

Tipset till dem som vill prova ackord 
är att ordna en träff med facket och sen 
testa en månad.

– De ska inte stressa utan arbeta i vanligt 
tempo. Och det är en fördel att vara två. 

De som har timpeng på firman har 
178 kr/tim. Hugo och Claes tjänar ca 
35 000kr/mån. 200 kr/tim är deras mål. 

Hugos telefon ringer med signalen 
”Jag är fattig bonddräng”. Hmm. Knap-
past.

Bygg 12:an Göteborg
AF Bygg Göteborg AB
Nyprod p-hus/ lokaler, Lindholmen, Gbg
BRA Bygg AB
Nyprod bostäder, Danska v, Gbg
Broddheimer Malmcrona AB 
Badrumsrenov, Mölndal
Byggnads AB Tornstaden  
Nyprod lägenh m m, Landvetter
Göteborgsbyggen AB 
Nyprod studentbost, Varberg
H.A. Bygg AB 
Betongkonstr bad- och ishall, Angered 
Jålab Bygg AB, Nyprod förskola, Gbg 
NCC Construction Sverige AB
Nyprod lägenh, V Frölunda 
Om- och tillbyggn, Landvetter Airport
Rydlers Bygg AB
Nyprod bostäder, Gråbo
Sefa Betong AB
Betongstomme bostadshus, Gbg

Teambuilder
Nyprod radhus, Stenungsund 
Tuve Bygg AB
Nyprod skola, Särö 
Nyprod lägenh, Kviberg, Gbg
Veidekke Entreprenad AB
Grund/källare/garage, Kvillebäcken, Gbg  

Byggnads Borås
Skanska, Ombyggn lärcentr, Svenljunga

Byggnads avd 22 Halmstad
NCC, Fönsterbyte, Östergård Halmstad
MTA
Nyprod bilhall o serviceanl, Halmstad 
Skanska
Nyprod lägenh, Solsidan Falkenberg 
Nyprod skola, Veinge

Läs senaste Byggnadsnytt på 
www.byggnads.se          
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Håll kropp och själ i god trim

Utbildning är som träning
Att träna gör himla gött för krop-

pen. När man har tunga och stress-
siga dagar kan en löprunda verkligen 
rensa skallen. Alla gånger man stressat 
genom en dag längtandes till sängen, 
för att i samma stund som man lägger 
huvudet på kudden märka att hjärnan 
vägrar somna. När man har det som 
hetsigast i vardagen är ofta träning det 
som ryker först, trots att det är precis 
det som behövs för att orka tuffa dagar.

Att bilda sig har samma funktion 
många gånger, man får en chans att 
rensa hjärnan från tankar. En chans att 
utbyta vardagsproblem. En utbildning 
kan ge näring åt ett hårt arbete. 

Att bilda sig ger styrkan och möjlig-
heten att kunna skapa en bättre arbets-
miljö. När utbildning rationaliseras 
bort likt ett träningspass för att hinna 
med lite mera just den dagen eller för 

Bra kämpat

Västsvensk laddning dagen innan. Pierre Pet-
tersson, Christian Nilsson, Jonas Nilsson, John 
Dahlqvist, Rebecca Lundkvist, Loke Rosen-
qvist, Janos Johansson Dadzys och Jonathan 
Haglund (som tävlade ihop med Västerbotten 2).

Byggnads tiokamp avgjordes i Stock-
holmstrakten även i år. Det gick bra 
för lagen från Västsverige. Igen. 

Förra året segrade Borås i Byggnads 
årliga tiokamp för medlemmar 

under 30 år. De 27 lagen tävlade i år i 
grenar som paintball, yxkastning och 
frågesport. Borås blev nia i en poäng-
mässigt tät resultatlista. Bygg 6:an Väst 
och Bygg 12:an tog hem bucklor (se 
bilden). Halmstads Jonathan Haglund 
blev femma med ”sitt” lag. Grattis alla! 

Vinn fyra trisslotter

Vad föreställer bilden ovan? 
Fyra trisslotter sänds till den 

medlem vars rätta svar dras först.  
Vinnare i nr 2, -11 blev Kjell Martins-

son, Jonsered. Rätt svar: Bilden före-
ställde en plastplugg. Förstås.

Skriv senast 30 sept till: Trisslottävling-
en, Byggvästen, Olof Palmes Plats 1, 413 04 
GÖTEBORG alt marie.thegerstrom@bygg-
nads.se (glöm ej personuppgifter)

Alla medlemmar som får den här 
tidningen kan för en billig peng  

hyra en av Bygg 12:ans fyra välutrus-
tade stugor på Gullholmsbaden och 
TanumStrand. Under hösten går det att 
hyra veckovis alternativt bara en helg 
eller ett dygn. Klara eller stormiga höst-
dagar ger vila från vardagsstress. 
Ställ frågor eller boka hos Yvonne Anders-
son, 031-774 33 76

Hämta kraft här

Naturens silverspegel en höstdag på Hermanö, 
den ö som sitter och hör ihop med Gullholmen.  

Viktig i vardagen och i förhandlingar.

att det inte passar just nu, kommer man 
vinna lite tid kortsiktigt. Men precis 
som den personliga orken blir bättre 
i det långa loppet om man motionerar 
lite då och då, kommer också arbetet 
och arbetsplatsen bli bättre om vi bil-
dar oss lite då och då. 

Vi har fortfarande bra möjligheter 
till bildning via våra fackförbund. Ib-
land är det lätt att hitta en ursäkt för 
att hoppa över träningen, men om man 
väl tvingat ut sig själv brukar det vara 
väl värt det. Hjälp varandra och peppa 
varandra att gå en utbildning på facket 
(se sid 5), det brukar kän-
nas jäkligt gött efteråt. Gå 
tillsammans några styck-
en om det känns trögt att 
komma iväg själv. 
Jack Rolka, snickare 

Apatiska för nybörjare, Kärleksbrev 
och Se oss flyga över scenen i fruk-
tansvärda hastigheter heter några av 
Folkteaterns föreställningar i höst.

Dessutom återkommer familjeföre-
ställningen om Katitzi i november.

Boka på 031-60 75 75. Säg att du är 
medlem. Ibland kan du då få billigare 
biljetter. Läs mycket mer om repertoa-
ren på www.folkteatern.se.

Premiär för teater

Två av de tre lag som gick till final kom från Västsverige, Bygg 6:an Väst slutade tvåa och Bygg 
12:an blev trea. Segrade gjorde Bygg 9:an Öst, Norrköping. Byggnads andre ordförande Johan 
Lindholm gratulerar Nicklas Hassel, Peter Andersson, Joakim Lagerqvist, Gustaf Mellwing, Pat-
rik Melin, Christian Nilsson, Pierre Pettersson och John Dahlqvist. Jonas Nilsson saknas på bilden.
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”Vet nu vem det är som hjälper mig”
Go respons. SSU-knappen brukar väcka känslor hos människor Jonas möter. Han välkomnar dessa samtal och är glad när folk inte håller med.

han gick andra året på gymnasiet. Ef-
ter det uppvaknadet har han gått flera 
fackliga kurser och på så sätt skaffat ett 
ännu bättre självförtroende.

Nu är han själv ibland ute och pratar 
med eleverna på byggprogrammet för 
att få dem att förstå vikten av att vara 
med i facket och gå utbildningar (sid 5). 

– Har du råd att inte vara med, bemö-
ter Jonas den som tycker att det är dyrt 
att vara medlem. Och då har han sin 
egen erfarenhet att härleda till. 

Jonas missar inte heller ett tillfälle 
att belysa skillnaderna i de olika poli-
tiska alternativen i Sverige. En skillnad 
som drabbat honom personligen. 

– En dag hade jag förbrukat mina da-
gar som sjuk och blev tillsagd att fr o m 
den dagen jobbar du heltid annars blir 
du uppsagd. Att jag hade fått en opera-
tionstid hade ingen betydelse. Reger-
ingen hade beslutat att jag var frisk.

Det är en stor klyfta mellan de poli-
tiska blocken. Moderaterna har stulit 
ord och uttryck och låter som om de är 

Att säga att Jonas Nilsson vill och 
kan övertyga är bara förnamnet. Han 
kallar sig för facklig sosse.  

Det svåraste är att få folk att förstå 
att de kan påverka. Det är inte 

toppstyrt. Inte i vårt parti, inleder Jo-
nas Nilsson när vi träffas för att prata 
om hur viktigt det är att också via egna 
insatser forma hur ”världen” ska se ut.

Han är en 23-årig snickare som den 
hårda vägen fått möta hur samhället 
fungerar idag. Vid 18 års ålder, ny på 
bygget bara dagar innan studentdagen, 
råkade han ut för en riktigt allvarlig 
olycka med en teleskopgaffeltruck. Det 
som hände gav honom ansenliga men 
för livet med bland annat ständig värk. 
I Byggnadsarbetaren nr 9, juni 2011, 
finns det otäcka förloppet beskrivet.

– Företaget har inte gjort något.
Det att företaget är som en familj 

var inte ”värt ett skit” efteråt menar 
han. Där han till slut fick hjälp, av bl a 
jurist och med försäkringsersättning, 
var hos facket där han skrivit in sig när 

Känner kraften när många går samman

Träffa Jonas och/eller   
andra fackliga ungdomar
Kontakta någon nedan, se sid 16
Bygg 6:an Väst: Rickard Kronlid
Bygg 12:an: Anders Johansson
Byggnads Borås: Ronny Karlsson 
Byggnads  avd 22 Halmstad: Henrik Fager

sossar tycker han. Han tror sig veta skälet.
– 80 % av befolkningen är sossar.
Med det menar han att de flesta av oss 

vill ha ett samhälle där vi hjälper var-
andra och vi fördelar stöd och medel 
efter vad människor behöver.  Man ska 
t ex få vara sjuk tills man är frisk.

Jonas, som gör politiska termer be-
gripliga, har under året valts till SSU-
ordförande i Trollhättan, sitter i Soci-
aldemokraternas styrelse i Trollhättan 
och är på väg in i Byggnads- och Trafik-
nämnden, där byggare bör vara.  

– Politik är ett intresse likaväl som 
fotboll. Som förresten också är politik.
SSU=Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
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Kom tillbaka

Pengar att hämta?
Missa inte att få ut ersättning från 
dina avtals- och medlemsförsäkringar. 

Premiebefrielseförsäkring
Vid föräldraledighet övertar premie-
befrielseförsäkringen arbetsgivarens 
inbetalning av pensionspremie till Av-
talspension SAF-LO (för lön intjänad 
2011 motsvarar premien minst 4,3  % på 
lönen) Men du måste ansöka om det. 
Läs på www.afa.se 
AGS-försäkringen
Denna ger minst 12,5 % av betald sjuk-
penning i ersättning vid sjukskrivning 
från dag 15 om man varit anställd i 
minst 90 dagar. Läs på www.afa.se.
AGB-försäkringen
Ersättning betalas ut i form av ett en-
gångsbelopp till dig som är 40 år eller 
mer om du blir uppsagd p g a arbets-
brist. Du ska ha varit anställd minst 50 
mån under fem år i företag anslutna till 
försäkringen. Skattepliktigt åldersba-
serat belopp för uppsägningar under år 
2011 är minst 27 900 kr, om du arbetat 
heltid. Läs på www.afa.se.
Medlemsolycksfall-fritid
Används vid fritidsskador. Läs på  
www.folksam.se/byggnads
Medlemskvart
Många medlemmar går miste om för-
säkringsersättningar de har rätt till.  
Boka tid för genomgång av ditt försäk-
ringsskydd på www.medlemskvart.lo.se/.

Kontaktpersoner (tel/mail se sid 16)
Morgan Karlsson, Bygg 6:an Väst
Charlotte Bejmyr, Bygg 12:an
Tomas Lundin, Byggnads Borås
Jesper Carlsson, Byggnads Halmstad

Bra att det 
här sprids
Husvagn på husvagn i långa rader. 
Det finns på träarbetaren Anders 
Vahlströms arbetsplats, där han kom-
mit igång efter  lång sjukkrivning.

Verktygen hänger prydligt på väg-
gen ovanför bänken inne i den hall 

som är Anders Vahlströms verkstad. 
Den fanns inte för tio månader sedan. 
Då lämnades allt rekonditioneringsar-
bete på Trollvagnen ABs inbyteshus-
vagnar ut till andra firmor. Men från 
den 1 nov 2010 arbetar Anders, som har 
en Galaxenanställning i botten, med 
bl a detta. (Läs om Galaxen på sid 13.) 

Anders är 54 år och har sedan 
40-årsåldern arbetat som snickare med 
byggservice och senare även på entre-
prenadsidan. (Då bodde han för övrigt 
en tid i husvagn.) Arbetsbrist uppstod 
och 36 man fick gå. 2009 opererade han 
ett troligen arbetsrelaterat diskbråck. 
Sen bar det sig inte bättre än att han 
”gick åstad och ramlade”, ett fall som or-
sakade honom ischiasvärk i bl a armar 
och nacke. Byggjobb, med tunga lyft 
över huvudet, var inte längre att tänka 
på. Han var sjukskriven en lång period 
och ”klättrade på väggarna hemma”.

– Nu är jag en snällare gubbe!
För via arbetsförmedlingen fick 

han kontakt med Robert Hornell som 
raskt konstaterade att ”Det här är en 
Galaxengrej”. Att, som Anders, bli 
Galaxenanställd innebär att den som 
arbetat som byggare får chans att kom-
ma tillbaka till arbetsmarknaden, inte 
nödvändigtvis i byggbranschen. Före-
taget får från början ett lönebidrag men 
Anders får en full månadslön. Det görs 
en handlingsplan som ständigt stäms 
av och bidraget omprövas varje år. Må-
let är en fast anställning utan bidrag.

Anders, som är ”cykeltokig” fick först 
pröva i en cykelhandel men ”där var en 
cirkus utan dess like.”

Därefter dök det här arbetet på Troll-
vagnen AB upp. Det är varierande och 
han har nytta av sin snickerierfarenhet.

– Man får inte ha tummen här säger 
han och pekar i handflatan.

– Galaxen är kanon. Robban och 
Tommy (Hassel) ska ha en stor eloge. 
De ställer alltid upp och hjälper till. 

Anders upplever inte att han ses som 
en ”sämre anställd” och han hoppas få 
stanna. Han vill sprida till alla utslitna 
på byggena att den här chansen finns.    

Pensionärsmöten
Kort information om höstens möten 
för Bygg 12:ans pensionärer.
12 oktober kl 11-14: Guidad tur på 
Emigranternas hus, Packhusplatsen, 
Göteborg
16 november kl 12-15: Bygg 12:an in-
formerar om omorganisation, AFIGs 
lokal, Järntorget 7 (5 vån), Göteborg
7 december kl 11-14: Lucia från Ha-
gaskolan, AFIGs lokaler (se ovan)
Kaffe, smörgås och lotteri varje gång..
Frågor ställs till Bertil Abrahamsson, 
031-26 69 97

Anders Vahlström kunde inte arbeta kvar på 
byggena. Då blev Galaxen en räddning. Idag  
jobbar  han med att rekonditionera husvagnar. 
På lilla bilden mäter han fukthalt vid takluckan
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Sikta mot stjärnorna

Regionala skyddsombud (telnr sid 16)
Bygg 6:an Väst: Bengt Karlsson, Ben-
ny Augustsson, Carl-Otto Widhja, 
Mikael Holmqvist, Morgan Karlsson, 
Hans-Erik Lidén, Örjan Bolin och 
Björn Åkesson
Bygg 12:an: Jan Thell, Hans Stevan-
der, Dan Berggren och Jan-Erik Berg
Byggnads Borås: Ronny Karlsson och 
Peter Hellberg
Byggnads Halmstad: Stefan Bengtsson, 
Henrik Fager och Jesper Carlsson

Byggnads anordnade den 8 juni en 
tyst minut på byggarbetsplatser 

runt om i landet för att hedra alla som 
fått sätta livet till i arbetsplatsolyckor.

Detta uppmärksammades i media 
och Byggnads arbetar ständigt med att 
förbättra arbetsmiljön. Men människor 
fortsätter att skadas på jobbet. Jag var på 
en arbetsplats i veckan där man arbeta-
de med att riva utan skyddsutrustning, 
varken ställning eller skyddsräcke.

Vi måste bli bättre på att ställa krav 
och inte tolerera att arbeta utan ordent-
lig säkerhet. Du har alltid rätt att avbry-
ta arbetet och påtala för arbetsledning-
en om det inte känns säkert. Får du inte 
gehör för dina krav hör av dig till Bygg-
nads så kommer någon och hjälper till.

År 2006 minskade regeringen ansla-
gen till Arbetsmiljöverket med 160 mkr. 
100 av myndighetens 400 arbetsmiljö-
inspektörer fick då sluta. I Sverige finns 
idag 0,65 inspektörer/10 000 anställda. 
I Danmark är siffran 1,75 0ch Norge 
1,85. LO har i många år kämpat för att 
utöka Arbetsmiljöverkets resurser. 

Regeringen la även ner Arbetslivsin-
stitutet som bedrev forskning i syfte att 
förbättra arbetsmiljön för anställda.

Man behöver idag inga kunskaper för 
att starta företag och anställa personal 
i Sverige. Vad man än ska göra annars 
ska man ha licenser eller körkort men 
för att starta företag och anställa perso-
nal krävs ingeting.

Så, kamrater, vi måste bli tuffare och 
säga ifrån. Det är så vi dri-
ver frågan med att förbätt-
ra vår arbetsmiljö framåt.  

Mikael Holmqvist
Regionalt skyddsombud
Bygg 6:an Väst

Våga ställa kravVill ta tillvara kunskap
Det är före detta arbetslösa personer-
nas tacksamhet som är Tommy Has-
sels glädje och drivkraft i arbetet som 
Galaxenuppföljare.  

Yrkeskunskap ska inte ligga på 
sofforna. Det är Tommy Hassels 

grundinställning. Yrket som betongare 
tvingades han lämna för att kroppen 
protesterade för tio år sedan. Han fick 
då jobb som uppföljare i Galaxen. Där 
hjälper han andra i samma situation. 

Galaxen Bygg AB är unikt. Det har 
funnits sedan 1986 och initierades av 
f d finansminister Allan Larsson. Verk-
samheten finns endast tillgänglig för 
människor med anknytning till bygg-
branschen. Den bereder arbete och re-
habilitering för arbetstagare som p g a 
funktionsnedsättning har svårt att få en 
anställning på ordinarie arbetsmark-
nad. Vackra ord, som fungerar. Fysiska 
och psykiska skador eller sjukdomar, 
dyslexi eller sociala problem kan vara 
skäl till att bli anställd i Galaxen. 

Galaxen Bygg AB ägs av landets fem 
största byggföretag och av staten. Fina-
siering sker med statliga pengar. Det får 
inte gå med vinst. Varje Galaxare som 
kan lämna sjukskrivning sparar dock 
staten 200 ooo kr om året. Det är alltså 
en god affär samhällsekonomiskt

– Konstigt att det inte finns i andra 
branscher, men de har svårt få folk att 
sitta i anpassningsgruppen.

Tommy Hassel är en social person, som klippt och skuren för uppgiften  att  ”ragga” jobb.

I Galaxen Bygg AB är den gruppen 
sammansatt av personer från arbets-
givarorganisationer, arbetsförmedling-
en, försäkringskassan, fackföreningar 
och Galaxenuppföljare. I denna grupp 
tas beslut för berörda individer.

För att få tillgång till stöd, krävs utö-
ver branschtillhörighet ett läkarintyg, 
gärna detaljerat.

– Det kan t ex stå ”bör ha anpas-
sat arbete som ej belastar knät”, säger 
Tommy Hassel.

Företag som vill anställa en person 
från Galaxen måste ha kollektivavtal. 
De kan ringa in själva eller bli kontak-
tade. Ligger det en industri längs vägen 
svänger Tommy Hassel t ex gärna in 
där för att höra om det finns ett arbete. 

När en person får en Galaxenanställ-
ning, som inte måste vara i byggbran-
schen, får han/hon avtalsenlig lön och 
företaget får ett lönebidrag, som om-
prövas årligen. Det ska kompensera 
bortfallet i arbetsförmåga. Den som an-
ställs bör berätta för arbetskamrater na 
att han ska undvika vissa moment. Det 
finns en handlingsplan som följs upp 
vid de täta besök som Tommy gör på 
arbetsplatsen. Arbetsplats kan också 
anpassas efter funktionshinder. Målet 
är att den Galaxenanställde efter en tid, 
i snitt idag 2,5 år, ska ha en vanlig an-
ställning. Väldigt få blir arbetslösa igen.

Läs mer på www.galaxenbygg.se



14 Byggvästen nr 3, 2011

Många kan mer

Genomsnittsförtjänst per timme prestationslön och tidlön 1:a kvartalet 2011
Prestationslön (fördelningsförtjänst) Tidlön (normtidsförtjänst) 

Bygg 6:an 
Väst

Bygg 12:an Byggnads 
Borås

Byggnads 
Halmstad

Bygg 6:an 
Väst

Bygg 12:an Byggnads 
Borås

Byggnads 
Halmstad

Trä/Betong 0/0 174:60/0 0/0 0/0 153:10* 155:41* 158:39* 152:31*

TBM* Ackord 181:94 183:66 177:15 175:69 – – – –

TBM* Resul-
tatlön

171:41 178:70 0 177:53 – – – – 

Anläggning 178:92 186:67 0 0 139:90 166:75 142:26 207:56

Maskin 156:90 157:77 0 164:07

Kran/Maskin 0 0 168:70 0

Rör 239:97 195:32 0 205:33 170:56 176:49 163:86 162:98

Industrirör/
Isolering

0 0 0 0 161:75/0 0/156:62 0/173:60 0/160:38

Plåt 178:67 178:67 178:67 191:19 Görs ingen tidlöneredovisning

Papp 151:11 0 0 0 0 0 0 140:76

Undertak 0 163:52 155:00 0

Plattsättning 0 0 239:93 230:75 0 144:10 161:92 157:71

Sten 0 0 0 0

Golv 215:00 236:69 209:34 199:70 169:11 161:80 144:16 164:74

Ställning 143:79 149:09 118:00 148:98

Glas 0 152:90 0 0 145:63 146:76 159:24 147:43

Städ 129:15 0 134:21 120:41

Obs! Förtjänststatistiken i Byggnadsarbetaren kan skilja sig från den ovan. Här redovisas fördelningsförtjänst och fler TBM-ackord.
* TBM=Trä Betong Mur

Frågor om lön, lönestatistik 
och avtalshöjningar
Kontakta någon av mätningsföre-
ståndarna på avdelningarna. 
Carl-Otto Widhja, Bygg 6:an Väst, 
Conny Johansson, Bygg 12:an, Magnus 
Carlsson, Byggnads Borås eller Tomas 
Sundqvist, Byggnads, avd 22, Halmstad. 
Telefonnummer och mail se sid 16. 

Nu har de fyra snabbaste veckorna 
på året passerat. Jag syftar givetvis  

på byggsemestern.
Den är vår chans att vila upp oss från 

den pressade och stressade vardagen, 
för att komma tillbaka till jobbet i god 
form. Nu kan vi orka att ta nya tag.

Det är nu fyra månader kvar tills fyra 
Byggnadsavdelningar i Västsverige  blir 
regionen Byggnads Väst. Arbetet med 
hur vi ska organisera oss går under 
hösten in i slutfasen. 

En styrka i regionen kommer att bli 
att vi skapar en grupp som jobbar mer 
specialiserat med ackords- och timlö-
ner. Det krävs eftersom vi vet hur vår 
motpart, arbetsgivarnas organisation, 
jobbar med detta.

Lönenivåmässigt hör vår region till 
de sämsta i Sverige. Gör man en liknel-
se med en fotbollsmatch spelar vi idag i 
eget straffområde och det vet alla att det 

Vi behöver vara fler på plan
inte håller. Då förlorar vi varje match. 
Bra organistaion, välutbildade spelare, 
smarta strategier och hårt jobb krävs 
för att lyfta och förlägga spelet till mot-
ståndarens planhalva. Det är målet för 
Byggnads Väst. 

För att nå det målet måste vi, utöver 
ovan nämnda, också ha fler spelare. 
Idag spelar vi inte alltid med fulla lag 
och reserver saknas. För att kunna flyt-
ta fram positionerna krävs ivriga spe-
lare med stor vilja att få bästa möjliga 
förtjänst för sitt krävande arbete. 

Så välkomna in på plan för att hjälpa 
till med kampen att höja lönenivåerna. 
Utan kämpande medlem-
mar lyckas vi inte med 
det. Med ett starkt lag är 
vi oslagbara.
Carl-Otto Widhja
Mätningsföreståndare
Bygg 6:an Väst

Vi tecknar avtal
Bygg 6:an Väst: Benny Augustsson, 
Mikael Holmqvist, Bengt Karlsson, 
Jan Nyqvist och Hans-Erik Lidén
Bygg 12:an: Jan-Erik Berg, Dan 
Berggren, Mats Gröndahl, Anders 
Johansson och Ingemar Rönn
Byggnads Borås: Ronny Karlsson och 
Tomas Lundin 
Byggnads avd 22 Halmstad: Jesper 
Carlsson och Tomas Sundqvist 
Telefonnummer och mail se sid 16
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Förtjänstfullt

Prestationslönestatistik VVS 1 mars – 30 juni -11

Vad medlemmar förtjänat

Prestationslönestatistik TBMA* 1 mars – 30 juni -11 
Företag Objekt, ort Fördel-

ningstid
För-
tjänst

Löne-
form

Avd

1 PSAB (Protective 
System AB)

Timmerslätt,     
Partille

1 724 tim 258:00 Ackord 12

2 PSAB Sagogången, Gbg 1 740 tim 247:00 Ackord 12

3 Asplunds Bygg i 
Falköping AB

IVC KSS, Skövde 1 808 tim 228:91 Ackord 6

4 Göteborgsbyggen Backegårdsskolan 1 623 tim 220:15 Ackord 12

5 Göteborgsbyggen Backegårdsskolan 1 075 tim 210:15 Ackord 12

6 Liljedahl & Co Ut-
siktsbyggarna AB

Brf Tibrohus 3, 
Tibro

2 049 tim 209:02 Ackord 6

7 Göteborgsbyggen Kahls kaffe, Gbg 2 327 tim 208:90 Ackord 12

8 Granova Lokatten   459 tim 208:68 Ackord 12

9 Granova Björkekärr, Gbg   564 tim 208:33 Ackord 12

10 Calles Byggnads i 
Skövde AB

Brf Kronolotsen, 
Uddevalla

3 834 tim 206:87 Ackord 6

11 Göteborgsbyggen Kahls kaffe 1 951 tim 206:25 Ackord 12

12 Granova Björkekärr, Gbg   836 tim 205:68 Ackord 12

13 NCC AB Fyrbodal UVA Näl, Troll-
hättan

2 535 tim 205:52 Ackord 6

14 Tage & Söner 
Halmstad

Halmstad 1 420tim 204:88 Ackord 22

15 Calles Byggnads i 
Skövde AB

Byte tak kallager 
Beijer, Skövde

  245 tim 204:04 Ackord 6

Företag Objekt, ort Fördel-
ningstid

För-
tjänst

Löne-
form

Avd

1 Bravida Tornhuset, Halmstad 69 397:29 Ackord 22

2 Radiator VVS AB Kv Ärlan Korpen, Hjo 119 288:00 Ackord 6

3 YIT Kv Gråstenen, 
Halmstad

869 284:59 Ackord 22

4 YIT SPC Nordstan, Gbg 217 253:03 Ackord 12

5 Västgötarör AB KSS, avd 77-78, 
Skövde

1 938 242:64 Ackord 6

* TBMA=Trä Betong Mur Anlägg

De flesta jobb kan mätas. Det är inte ovanligt att lönen ökar med 20 kr/tim, 
vilket dessutom också höjer både semesterlönen och pensionen. Siffrorna 

nedan, som informerar om regionens högsta förtjänster, talar sitt tydliga språk. 
Har du frågor, vill du börja mäta eller vill du veta mer om övriga yrkesgruppers 

mätningar se kontaktinfo på sid 14.

Ferielöner
Elever på gymnasiernas olika pro-
gram ska enligt arbetsgivarnas och 
Byggnads gemensamma rekommen-
dationer ha följande lön vid praktik 
under loven.

Byggprogrammet (även Glas)
Elev som gått två år 83 kr/tim
Elev som gått ett år 75 kr/tim
Övriga elever 67 kr/tim

Energiprogrammet (VVS/Kyl)
Elev som gått två år 79 kr/tim
Elev som gått ett år  70 kr/tim
Elev som sökt energiprogram 61 kr/tim

Plåt
Fanns inga rekommendationer presen-
terade vid tidningens tryckning. Ring 
plåtansvarig på din avdelning (se sid 2)

Entreprenadmaskin
Elev som gått två år 86 kr/tim
Elev som gått ett år 75 kr/tim
Övriga elever 67 kr/tim

Lagstadgad semesterersättning tillkom-
mer med 12 %.

Konkurser

Följande konkurser har kommit till 
avdelningarnas kännedom under 

våren 2011 (inga konkurser rapporte-
rade till Byggnads Borås).

Bygg 6:an Väst
556687-5661 Lundgrens Rör i Trollhät-
tan AB
556564-9752 Stenqvists Plattsättning AB
Bygg 12:an, Göteborg
556330-6314 WorkForce Skandinavia AB
969733-3988 Göteborgs Bygg och Lokal-
service
556658-9650 Stivéns Sverige AB
556677-3163 Vibrato AB
556754-4563 N Bemanning AB
556680-2806 Genci Bygg, Mark & An-
läggning AB
556520-2321 Almedals Byggnads AB
556770-0231 BAS VVS Hjälpmedel AB
556796-8861 Göteborgs Konsult & 
Snickerifirma AB
556788-3045 GO Entreprenad AB
556706-9504 Alafors Bygg & Interiör AB
556569-9914 Angereds Marin Service AB 
Byggnads avd 22 Halmstad
556772-1807 Golventreprenad i Halm-
stad AB

Tiden flyger, en ny avtalsrörelse väntar runt hörnet
Den 31 mars 2012 ska de flesta av Byggnads avtal vara omförhandlade. Byggavta-
lets löneöverenskommelse gäller t o m febr 2013, övriga villkor till 29 febr 2012. 
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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
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
Jan Nyqvist  0733-37 94 19
Carl-Otto Widhja  0520-48 92 86
Skövdekontoret
Örjan Bolin, TBM  0500-44 75 03
Sofia Fredriksson  0500-44 75 01
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
Rita Ekman  031-774 33 95
Tomas Emanuelsson, ordf
   031-774 33 63
Mats Gröndahl  031-774 33 67
Anders Johansson 031-774 33 75

Conny Johansson* 031-774 33 94
Conny Jan Johansson* 031-774 33 91
Joakim Kahlman  031-774 33 33
Anders Karlsson  031-774 33 71
Leif-Johan Karlsson 031-774 33 92
Mikolaj Kosieradzki 031-774 33 86
Ann Lundberg  031-774 33 22
Mikael Lundell  031-774 33 74
Thomas Nilsson  031-774 33 59
Parham Pour Bayramian  031-774 33 42
Marianne Ratajc  031-774 33 57
Jack Rolka  031-774 33 45
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 Johans-
son har ett j i mailadressen:
conny.j.johansson@byggnads.se

Du kan givetvis också maila frågor till av-
delningarnas ”brevlådor” för vidarebeford-
ran till person med rätt kunskap. Se sid 2

bygg6an@byggnads.se      
bygg12an@byggnads.se
boras@byggnads.se 
halmstad@byggnads.se

Direktnummer till personalen på avdelningarna 

Posttidning B
Postens returadress
Byggvästen
Olof Palmes Plats 1
413 04  GÖTEBORG

Tystnad som måste fortsätta höras
Byggnadsarbetare  i hela landet höll 
i juni en tyst minut för att ge uttryck 
för frustrationen över det stora anta-
let dödsolyckor i branschen. Nu är det 
dags att börja prata om det.

Säkerheten på byggarbetsplatserna 
ligger i allas intresse och alla har 

ett ansvar. Men det yttersta ansvaret 

har företaget. Under senare år har det 
förolyckats en byggnadsarbetare i må-
naden och 7 500 (!) personer har på fem 
år skadats så illa att de fått vara hemma 
längre än 14 dagar. Utöver en rent per-
sonlig tragedi, inkomstförlust eller an-
nan livspåverkan i många av dessa fall 
är det en stor ekonomisk skada för före-

taget och för landet. 
Dags att alla parter skärper sin upp-

märksamhet på risker och att politiker 
och byggherrar ger tid och förutsätt-
ningar för att skapa en säker miljö på 
byggena. Var och en ska kunna vara sitt 
eget, och andras, skyddsombud. Höj 
din röst! Ingen ska behöva dö på jobbet.

Sänkta huvuden Södra Älvsborgs Sjukhus, 
Borås och Drottningtorget, Göteborg. Manifes-
tationen med en tyst minut gav eko i debatten 
som aldrig får tystna mer.
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