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Var med och påverka

KONTAKT
Alla kontor: 010-601 10 09 
Medlemsservice: 010-601 14 14
vast@byggnads.se 
byggnads.se/vast

KONTOR
Göteborg (regionkontor)
Olof Palmes Plats 1
413 04  GÖTEBORG 
Fax: 031-774 33 77

Borås
Norrby Tvärgata 3, 2 tr
504 37  BORÅS 
Fax: 031-774 33 77

Halmstad
Andersbergsringen 104
302 55  HALMSTAD 
Fax: 010-601 13 98

Skövde
Box 417 (Besök: Torggatan 18, vån 3)
541 28  Skövde
Fax: 0500-44 75 09

Trollhättan
Swedenborg Center 
Lasarettsvägen 9
461 52  TROLLHÄTTAN 
Fax: 0520-48 92 99

Öppettider på kontoren:
Månd–torsd 8–12, 13–16, fred 8–12 
(8-12 även dag före ”röd dag”/afton) 
Obs! Skövde Må–to 9–12, 13–15,  
fred 9–12
Har du svårt att komma dessa tider? 
Ring! Vi hittar en tid som passar bättre.
 
Telefontider på samtliga kontor:
Månd–torsd: 8–12, 13–16
Fred: 8–12, 13–15  
(Medlemsservice 9–12)

A-KASSAN
Telefon: 010-601 18 00
E-post: a-kassan@ byggnads.se

Telefontider 
Ersättning, medlemskap och avgifter
Månd- fred: 9–11

Utlandsarbete
Månd, onsd och fred: 9–11

Omprövning eller överklagan
Månd–fred: 9–11

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

På omslaget syns Daniel Lundqvist som 
arbetar på RO-Gruppen och just nu jobbar 
på ett Vita jobb-projekt i Borås. Läs mer om 
projektet på sidorna 10–11.

FLER LÄRLINGSJOBB!ORDNING OCH REDA!

SÄKRARE ARBETSPLATSER!

BÄTTRE ARBETSTIDER

Det finns många sätt för dig som 
medlem att påverka vilka frågor 
som Byggnads ska driva. Snart drar 
dessutom avtalsrörelsen igång igen. 
Så ta chansen och tyck till!

Gå på medlemsmöten 
Du hittar mötestider på sidan 16.

Skriv avtalsmotioner 
Information och blanketter på  
byggnads.se/vast under Avtalsrörelsen. 

Skriv kongressmotioner 
2018 hålls nästa kongress där det be-
slutas om Byggnads långsiktiga verk-
samhet. 
Information och blanketter  
byggnads.se/vast under Kongress 2018.

Mejla oss 
Mejla dina förslag och funderingar till 
tycktillvast@byggnads.se 
Ange ditt namn och om du vill att vi 
ska kontakta dig eller vill ha besök från 
Byggnads på din arbetsplats. 

TYCKTILLVAST@BYGGNADS.SE
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Ordförande har ordet

För att driva rätt 
frågor i avtals

rörelsen behöver vi dina 
åsikter och funderingar 

Gör din 
röst hörd!  

Medlemskapet och däri-
genom en hög organisa-
tionsgrad är skyddet mot 
försämrade villkor på ar-

betsmarknaden. Det och demokratin i 
Byggnads är vår styrka. Därför arbetar 
vi hårt med att nå ut till de som ännu 
inte valt att bli medlem, så att även de 
kan vara med och påverka hur arbets-
platserna ser ut och fungerar. 

För det är viktigt att vi har ett starkt 
fackligt engagemang och kan vara en 
motkraft till de försämringar som ar-
betsgivarna vill införa. Nu senast hörde 
jag till exempel Mats Åkerlind, vice VD 
i arbetsgivareorganisationen BI, prata 
i radion om att minska möjligheten till 
semester på sommaren. 

Apropå det, varför tror sig arbetsgi-
vare och politiker veta hur dagens unga 
vill ha det på arbetsmarknaden? En del 
arbetsgivare jag möter  påstår att unga 
inte är så noga med lönen eller trygg-
heten, därför behöver vi inget skydd 
mot godtagliga uppsägningar, tillfäl-
liga lönesänkningar eller uteblivna lö-
nehöjningar. Jag tvivlar dock starkt på 

att det finns någon ungdom som skulle 
välkomna sådana försämringar.

Det jag däremot kan konstatera är 
att arbetsplatserna och villkoren har 
förändrats de senaste åren. Flera av 
förändringana är negativa, som ökad 
stress, osund konkurrens, utnyttjande 
av arbetare och oschysta arbetsvillkor.

Ja, frågan är hur vi vill att det skall 
se ut på våra arbetsplatser framöver. 
Vad funderar du över? Hur vill du som 
medlem att det ska se ut? Är det OK 
med varierande arbetstider som regle-
ras genom efterfrågan? Att arbeta lör-
dagar och söndagar i över 10 timmar 
utan övertidersättning, vill du ha skift-
gång liknande den som är i industrin. 
Att lönesättning och påverkansmöjlig-

heten på vad som kommer i lönekuver-
tet minskar. Vad vill du?

För att underlätta för alla medlem-
mar att påverka och uttrycka sin vilja 
har Byggnads Väst öppnat en e-post 
tycktillvast@byggnads.se där du har 
möjlighet att skicka in dina fundering-
ar. Det är inte bara arbetsgivarnas rös-
ter som skall höras. 

Det enda du behöver göra är att skri-
va vem du är så att vi kan se att du är 
medlem. För det är bara medlemmar 
som kan påverka. Vill du att vi kontak-
tar dig eller din arbetsplats, skriv då 
hur vi kommer i kontakt med dig. 

Det går givetvis även att ringa och att 
skicka vanliga brev. Vi vill nämligen ha 
dina åsikter inför kommande avtals-
rörelse. Det behöver inte enbart vara 
avtalsfrågor utan kan även vara andra 
saker du vill förändra eller förbättra.

Använd ditt medlemskap för att på-
verka!

Tomas Emanuelsson
Ordförande Byggnads Väst
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Byggare utsätts  
för dolda hälsofaror

DAMM

=KOL 

=Silikos (stendammslunga)

=Cancer

=Allergier 

=Kronisk bronkit

Hälsorisker

ASBEST

=Lungcancer 

=Asbestos (asbestlunga)

=Pleuraplack (förkalkning på 
lungan)

Hälsorisker

KEMIKALIER

=Allergier 

=Astma

=Cancer

=Irriterade slemhinnor

Hälsorisker

De är ofta osynliga, men kan skada 
din hälsa allvarligt. I byggsektorn 
förekommer många farliga ämnen, 
som damm, asbest och skadliga 
kemikalier.  

Nu gör Byggnads en extrasatsning 
i oktober för att förebygga riskerna.

Stenlunga, lungcancer, astma och al-
lergier. Det är några av de sjukdomar 
som byggare kan drabbas av efter att 
ha exponerats för farliga ämnen på job-
bet. Och ibland räcker det med att man 
utsätts för små doser under kort tid.  
Asbest är ett sådant ämne.

– Asbest är livsfarligt att andas in. 
Även små mängder kan ge skador, 

säger Ulf Kvarnström, arbetsmiljö-
ombudsman på Byggnads.

Asbest har varit totalförbjudet se-
dan 1982 i Sverige, ändå minskar inte 
dödsfallen i lungcancersjukdomen Me-
soteliom som är kopplat till asbestex-
ponering. När nu miljonprogrammen 
rivs och renoveras släpps återigen livs-
farliga ämnen fria och det är inte alltid 
byggherren har koll på vilka farliga 
ämnen som finns på arbetsplatserna. 
Senaste exemplet är fönsterkitt där as-
best påträffades i 7 av 45 prover, vilket 
Byggnads nu slagit larm om.

Därför kommer Byggnads skydds-

ombud genomföra viktiga skyddsron-
der under Arbetsmiljöveckan 43 (24–28 
oktober) för att kartlägga vilka hälso-
risker som finns på arbetsplatserna. 

Även skyddsutrustningen är en vik-
tig del i det förebyggnade arbetet, för 
det är inte alltid den håller måttet eller 
används korrekt. Exempelvis visade 
Arbetsmiljöverkets kontroll 2016 att 60 
procent av provade halv maskerna inte 
uppfyller kraven för att säljas på den 
svenska marknaden.

Du hittar mer information om riskerna 
på jobbet och Arbetsmiljöveckan på  
byggnads.se/arbetsmiljoveckan2016.

Foto: Marie Thegerström
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Hänt i Byggnads Väst

12 maj. Yrkes-SM går av stapeln. En av 
finalisternaärByggnadsVästsmedlemplåt-
slagaren Hugo Salming.

13 juni. Detta härliga gäng gick Påfarten i Göteborg. 
Bli jobbsmart och anmäl dig till Påfarten i höst!  

27 juni. Arbetsplatsbesök på Västra Tunhems kyrka. Snickaren Lennart 
Andersson och muraren Sebastian Tåqvist från Brunbergs Bygg.

11-12 maj. VVS-are går på kurs i Varberg för att lära sig mer om hur 
ackordssystemet. I höst anordnar vi en ny kurs, du hittar mer information 
på sidan 15.

15 juni. Arbetsplatsbesök på Riksbyggens projekt på Stensjöberget i 
Mölndal. Det är Tornstaden som bygger suterränghus.

Vi vill ha din bild!
Har du fotograferat någon facklig aktivitet? Skicka in en 
bild till johanna.lundstrom@byggnads.se så kanske 
den kommer in i Byggvästen. Tänk på att bilderna ska 
hålla bra kvalité och vara högupplösta (ca 1 mb). När 
du skickar din bild till Byggvästen ger du samtidigt ditt 
tillstånd till publiceringar i Byggnads olika medier.

26 maj. Eleverna på byggprogrammet på Ållebergs-
gymnasiet i Falköping gör ett studiebesök på Marie-
holmstunneln i Göteborg.

Foton: Johanna Lundström
, Joakim
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Full fart. Trots att snickaren Bertil Abrahamsson fyllt 65 år har han valt att fortsätta jobba ett tag till. 
”Jag tror inte det alltid är så bra att sluta tvärt, bättre att trappa ner och vänja sig vid att vara ledig” säger han.

Byggare i ett halvt sekel  
– och Bertil Abrahamsson fortsätter jobba 
Bertil har jobbat som snickare i 
drygt 50 år och trots att 65-årsda-
gen har passerat åker han fortfa-
rande till jobbet varje vardag.

– Men i höst ska jag nog börja 
trappa ner och vara ledig en dag i 
veckan, säger han.

Vi är ute på den halländska landsbyg-
den för att träffa en byggare som jobbat 
i drygt ett halv sekel. Men inne i byssjan 
uppstår några sekunder av osäkerhet, 
då ingen av de tre killarna runt fika-
bordet ser ut att vara i pensionsåldern. 
Möjligen kan han till höger vara runt 

50, men knappast 65 år.  
Den uppstådda osäkerheten släpper 

dock när ”50-åringen” reser sig upp 
och presenterar sig, och jo det är Bertil  
Abrahamsson, 65 år ung och fortfaran-
de byggare på heltid.

Det var den 13 juni 1966 som Bertil 
Abrahamsson började som snickarlär-
ling. Då var han 15 år och yrkesvalet var 
glasklart.

– Jag bestämde mig tidigt för att 
snickare var det jag skulle bli. Jag är en 
bonnapojk och det byggdes en hel del 
hemma och var jag ofta med.

Bertil började som lärling på en firma 
som hade varit hemma och byggt hos 
familjen Abrahamsson och det är för  
övrigt fortfarande Bertils arbets givare, 
¬– A Börjessons Bygg.

Bertil tillhör en av de lyckligt lottade 
då många av Byggnads medlemmar 
lämnar branschen de fyllt 65. Ofta är 
det kroppen som tagit slut, rygg, axlar, 
knän tillhör de kroppsdelar som tar 
mycket stryk av årtionden av kroppsar-
bete. Även Bertil känner av lite kräm-
por i axlar och knän, men inte såpass 
att det hindrar honom i jobbet.
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Utbyter erfarenheter. Bertil Abrahamsson pratar med Byggnads Västs ombudsman Henrik 
Fager, som precis som Bertil är snickare i grunden.   

Känner sig pigg. Trots drygt 50 år av 
kroppsarbete känner sig Bertil Abrahams-
son fortfarande i förhållandevis bra form.

Erfaren. Bertils erfarenhet är en stor till-
gång för hans yngre kollegor. 

Dessutom har han en erfarenhet så 
det räcker och blir över. När vi ses är 
han och hjälper två yngre kollegor att 
bli klara med en tillbyggnad av ett hus. 
När Bertil får frågan om han är något 

av en mentor för de yngre generatio-
nerna blir han dock en smula blygsam. 
Men efter lite trugande medger han att 
han samlat på sig en hel del erfarenhet 
under årens lopp.

– Egentligen har man ju varit med om 
allting, säger han och ler.

I höst är planen att vara ledig på freda-
garna och han tänker nog gå i pension 
nästa år.

– Jag tror inte det alltid är så bra att 
sluta tvärt, bättre att trappa ner och 
vänja sig vid att vara ledig.

Vi går in i huset som han jobbar på 

just nu. Bertil ska såga till några ply-
woodskivor som ska användas till de 
nya takfönstren. Han måttar ut bitarna 
och hämtar cirkelsågen. När han gör 
sig i ordning för att köra den högljudda 
maskinen kommer han på en sak som 
faktiskt har fått ta stryk – hörseln.

– De första åren var det inte tal om att 
använda hörselskydd, det kom först i 
början av 70-talet, säger han och tar på 
sig hörselkåpan och börjar såga.

Under de dryga 50 år han jobbat i 
branschen har mycket förändrats. 

– I början gjorde vi allt för hand. 
Bara en sån sak som att behöva blanda  
betongen själv i tombolas, i dag kom-
mer ju betongen färdig i bilar och det är 
bara att fylla.

Han är också tacksam för alla hjälp-

medel som har blivit allt fler med 
åren.  

– Nu lyfter vi ju inget tungt längre,  
säger han lättat.

Vissa saker har dock gått åt fel håll, 
som stressen

– Det är ett helt annat tempo idag och 
mycket kommer färdigt och bara ska 
monteras ihop. En gång byggde jag ett 
hus som skulle vara färdigt på en dag, 
det var inte så roligt. 

Att yrket är så varierat är en av de sa-
ker som gjort att han blivit kvar i 50 år. 

– Jag varit med och byggt allt från 
små friggebodar till stora hallar.  
Senaste åren har jag faktiskt gjort tre 
platsbyggda hus också, vilket inte är så 
vanligt längre. Den sortens jobb är de 
roligaste, när man får göra allting själv.

– och Bertil Abrahamsson fortsätter jobba 
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KRÖNIKA

När man ser på fackens styrka är 
andelen av anställda som är fackför-
eningsmedlemmar en viktig faktor. I 
Europa varierar nivån av fackligt med-
lemskap kraftigt, från 74 procent i Fin-
land ner till åtta procent i Frankrike.                           

Men det måste samtidigt påpekas att 
fackligt medlemskap inte är den enda 
indikatorn på styrka.  I Frankrike har 
facken  upprepade gånger visat att de 
med framgång, trots låg medlemsans-
slutning, kan mobilisera arbetare i 
masstrejker och demonstrationer 

Danmark, Sverige och Finland är i 
toppen av tabellen när det gäller fack-
ligt anslutna.  Det visar att fackligt 
medlemskap ses som en naturlig del av 
en anställning, och att den så kallade 
svenska modellen, med arbetsmarkna-
dens parter som gör upp villkoren på 
arbetsmarknaden, har ett starkt fäste.

På andra håll i Europa har fackför-
bunden ett mer fientligt klimat, vilket 

är tydligt i några av de nyare EU-län-
derna i Central- och Östeuropa, som i 
allmänhet har lägre genomsnittliga ni-
våer av fackligt medlemskap. Åtta av 
dessa elva stater har en organisations-
grad under EU-genomsnittet. 

Endast sex stater – Belgien, Cypern, 
Italien, Luxemburg, Malta och Norge – 
har sett en ökning av fackliga medlem-
mar bland de sysselsatta senaste åren.  

I Tyskland, till exempel, där den fack-
liga konfederationen, DGB, har förlorat 
48 procent av sina medlemmar sedan 
toppnoteringen 1991. De senaste siff-
rorna visar dock bara en 0,7 procent 
förlust över två år.  En dämpning av 
tappet märks också Storbritannien, där 
fackföreningarna led stora förluster 
under 1980-talet och första halvan av 
1990-talet. Men nu har antalet medlem-
mar mer eller mindre stabiliserats, och 
det var till och med en liten ökning mel-
lan 2011 och 2012. 

När man tittar på vårt eget förbund 
Byggnads så ser vi en liten ökning av 
medlemsantalet i år, och då pekar det 
på samma trend som kan ses i till exem-
pel Storbritannien, med en viss ökning 
av antalet fackligt anslutna. 

Frågan man kan ställa sig är dock, 
hur stor är egentligen byggbranschen i 
Sverige, och därmed den faktiska ande-
len som är fackligt anslutna? 

I EU är bara var fjärde med i facket

 Endast sex länder 
har sett en ökning  
av fackliga medlem
mar senaste åren

Facklig anslutning i EU

Finland 74%
Sverige 70%
Danmark 67%
Kroatien 35%
Rumänien 33%
Slovenien 26%
Spanien 19%
Tyskland 18%
Polen 12%
Estland 10%
Litauen 10%
Frankrike 8%
EU-snitt 23%

Jesper Carlsson
Avtalsansvarig

”Som skyddsombud behöver du skapa ett  förtroende hos  
de som man jobbar med.  Det räcker inte att säga att  man 
ska skydda sig. Vi måste också kunna  förklara varför.”

Rasmus Larson 
Skyddsombud, Halmstad

UNG OCH FÖRTROENDEVALD
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Tillsammans  
gör vi skillnad

Få med din  
kompis i facket!

byggnads.se/vast
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”Jag var på intervju på torsdagen, 
fick provjobba på fredagen och 
sen var det bara att börja här”
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– Jag måste få göra något, jag har så 
svårt att sitta still.

Peter Lindroth visar runt i förrådet 
som tillhör tunnelbygget i Marieholm 
i Göteborg. Sedan han började job-
bet som förrådsansvarig för ett och ett 
halvt år sedan har han ägnat en hel del 
tid åt organisera upp utrymmet så att 
allt har sin plats och det går så snabbt 
som möjligt att ta fram verktyg, mate-
rial, kläder och annat  som behövs på 
det gigantiska bygget av en sänktunnel 
under Göta Älv.

Han ägnar också en stor del av ar-
betsdagen att leta upp och beställa ma-
terial så att logistiken flyter på.

Peter Lindroth en bakgrund på 
hockey spelare i division 1. Men idrotts-
karriären hade ett högt pris, han drog 
på sig en kronisk knäskada som hittills 
krävt 23 operationer och han är fortfa-
rande inte återställd.

Det var också knäet som gjorde att 
han fick sluta som isolerare.

– Under ett och ett halvt år gjorde jag 
tre knäoperationer som alla blev miss-
lyckade. Jag jobbade med att isolera 
hus, med allt vad det innebär som att 

behöva krypa på knä och till slut gick 
det inte längre, berättar Peter.

Så en dag stod han utan jobb. En er-
farenhet som lämnade honom väldigt 
frustrerad.

– Arbetsförmedlingen har en egen 
enhet för rehabilitering, men de jobb 
som kom in där var korta, ofta bara 
några veckor och det kändes som att en 
del arbetsgivare använde förmedlingen 
som ett sätt att få billig, tillfällig arbets-
kraft. De var inte intresserade av något 
långsiktigt.

– Dessutom började jag närma mig 
50-årsåldern och saknade dokumen-
terade utbildningar, viket påverkade 
min chanser negativt, trots att jag har 
mängder med arbetslivserfarenhet och 
har haft flera olika yrken

Därför bestämde han sig för att ta 
kontakt med Galaxen. Det är byggsek-
torns eget företag som bland annat hjäl-
per byggare att komma tillbaka till ar-
betslivet efter exempelvis en skada eller 
en sjukdom.  Galaxen kan bland annat 
ordna en rehabiliteringsanställning där 
arbetsgivaren får ett lönebidrag via Ga-

laxen vilket kompenserar bortfallet i 
arbetsförmåga.

När Peter tog kontakt med Galaxen 
gick det blixtsnabbt. 

– Jag ringde på måndag, fick komma 
dit på tisdagen, fick tips om jobbet här, 
var på intervju på torsdagen, kunde 
provjobba redan på fredagen och sen 
var det bara att börja här.

Första halvåret var han anställd av 
Galaxen, men sen valde Züblin, som 
är huvudentreprenör på Mariehols-
bygget, att anställa Peter eftersom allt 
fungerade så bra. 

Arbetsuppgifterna fungerar på det 
stora hela bra med Peters knäproblem, 
men han brottas ibland med att hålla 
igen och inte ta ut sig för mycket. 

– När jag ser att det blir lite för myck-
et, så säger jag till, berättar Peters  
arbetsledare Gerry Svensson. 

De delar rum och jobbar tätt ihop.  
Peter känner sig väldigt välkommen 
och backad av sina kolleger och arbets-
givare.

– Och jag behöver nog någon som sä-
ger ifrån när det blir för mycket, säger 
han och ler. >>

Peter fick en  
andra jobbchans 
Efter 23 knäoperationer sa kroppen stopp. Att jobba som isolerare 
gick inte längre och Peter Lindroth riskerade att stå utan jobb. 
Men tack vare Galaxen fick han chansen till en ny karriär.
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Är du byggare och har någon slags 
funktionsnedsättning som påver-
kar dina möjligheter att jobba? Så 
här kan du få hjälp av Galaxen.

DåfinnsGalaxenByggsomordnar
arbetsförlagd rehabilitering genom 
anpassat arbete för personer med 
bakgrund från byggsektorn. Målet för 
verksamheten är att arbetstagaren 
ska kunna återvända till ordinarie 
arbete utan lönestöd.

Galaxen Bygg ägs gemensamt av 
fleraarbetsgivareparter.

Anställningen är en rehabiliterings-
anställning där arbetsgivaren får ett 
lönebidrag som beslutas av arbetsför-

medlingen och betalas ut via Galaxen 
Bygg. Lönebidraget ska kompensera 
den nedsatta arbetsförmågan.

Rehabiliteringsanställning med 
stöd varar i genomsnitt 2,5 år. 

Vill du veta mer kontakta Byggnads 
Väst:  
Hans-Erik Lidén, 010-601 14 24   
Morgan Karlsson, 010-601 14 20. 

Byggbranschens rehabiliteringsmodell

Grafik: Galaxenbygg.se

Galaxen hjälp tillbaka till arbetslivet

Ordning och reda. Som förrådsansvarig på 
tunnelbygget i Göteborg ser Peter Lindroth 
blandannattillattutrustningfinnspålager
och är lätt att hitta.

Kollegor och stöd. Gerry Svensson är POE Manager på Marieholmsbygget 
och jobbar tätt ihop och delar rum med Peter Lindroth.  
”Vi har bra kemi” säger Gerry. 
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Ansökan om att hyra Tanumstugan på sportlovet vecka 7 2017
Sista ansökningsdag den 31 oktober 2016

Jag är medlem i Byggnads Väst och vill hyra Byggnads Västs hus på Tanumstrand  
under sportlovsveckan 2017 (12 februari – 19 februari)

Namn....................................................................................................................................

Person- eller medlemsnummer..........................................................................................

Adress..................................................................................................................................

Postadress..........................................................................................Telefon........................................................................................

Sänd talongen i frankerat kuvert till:
Byggnads Väst, att: Karin Byström, Olof Palmes Plats 1, 413 04  GÖTEBORG

Om utlottningen: Då efterfrågan 
att hyra Tanumstugan under sport-
lovet är stor anordnar vi numera en 
utlottning. Lottningen sker i början 
av november 2016. Inbetalningskort 
och information skickas till de som 
fått stugveckan. Alla som sökt får 
svar på hur det gått i utlottningen. 

Du kan  
även göra din  

ansökan direkt på  
byggnads.se/vast

Du hittar priser och mer information om stugorna på  
byggnads.se/vast. Vid frågor kontakta Karin By-
ström, 010-601 14 40 eller stugor.vast@byggnads.se

#

Byggbranschens rehabiliteringsmodell

KRÖNIKA

Då flera medlemmar hört av sig när 
deras arbetsgivare krävt sjukintyg från 
första sjukdagen för att få rätt till sjuk-
lön, ett så kallat förstadagsintyg, vill jag 
delge er min uppfattning i frågan.

Att man är skyldig att uppvisa ett 
sjukintyg för rätt till sjuklön från dag 
sju känner säkert de flesta till. Sen är 
det så att en arbetsgivare kan begära ett 
intyg om sjukdom innan den sjunde da-
gen. Den rätten beskrivs både i Byggav-
talet och sjuklönelagen. Om särskilda 
skäl föreligger kan hen begära detta. 
Arbetsgivaren skall också kunna redo-
göra vad de särskilda skälen består av.

Denna begäran skall vara skriftlig 

samt vara tidsbegränsad, max 12 må-
nader. I kollektivavtalet finns dessutom 
beskrivet att kostnader som det begärda 
intyget innebär, ska betalas av arbetsgi-
varen. Här har också arbetsgivaren rätt 
att anvisa vårdinrättning.

Här tycker jag att man självklart vän-
der sig till avtalad företagshälsovård av 
minst två orsaker. För det första kan 
beskriven åtgärd vara första steget för 
en lyckad rehabilitering. För det andra 
kan det vara svårt att få ett intyg från 
en vårdcentral, om man nu lyckas få en 
akut läkartid första dagen.

Några medlemmar har beskrivit hur 
arbetsgivare generellt begärt första-

dagsintyg, vilket i mina ögon tyder på 
ett otillbörligt nyttjande av lag och av-
tal. En lag som är ett arv från den tidi-
gare alliansregeringen.

Hör av er om ni på ett godtyckligt 
sätt utsätts av arbetsgivaren med detta 
okynne.

Förstadagsintyg kräver särskilda skäl

Anders Karlsson
Regionalt skyddsombud
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Vad medlemmarna tjänar
Deflestajobbkanmätas.Detärinte
ovanligt att lönen ökar med 20 kr/tim eller 
mer. Det höjer dessutom både pension och 
semesterlön. Regionens högsta förtjänster 
redovisashär.Samtligamätningarfinns

bakom medlemsinloggningen på Byggnads 
hemsida, byggnads.se. Frågor om statistik 
och prestationslön kontakta  
Conny Johansson, 010-601 14 13.

Företag Objekt,ort Fördel-
ningstid

För-
tjänst

Löne-
form

Golv Assmundssons Golv Arb.pl. 21028 5 422,03 Ackord
Golv Assmundssons Golv Älvängen 115 359,79 Ackord
Golv Sandå Sverige Keramikplatsen 5b/HM 

30114948
5 345,68 Ackord

Glas Kortedala Glasmästeri Div 3 18 265,82 Ackord
Glas Kortedala Glasmästeri Div 1 12 244,79 Ackord
Glas Kortedala Glasmästeri Div 4 9 219,14 Ackord

VVS Bravida Sverige Getinge Förskola 456 275,54 Ackord

Prestationslönestatistik TBMA* 1 maj 2016– 31 juli 2016

Företag Objekt, ort Fördel-
ningstid

För-
tjänst

Löne-
form

1 GH Olofsson Bygg & 
Entrepr 

Våglängdsgatan badrum 1 968 281,63 Ackord

2 Konceptbyggen i Väst JM Kviberg etapp 2 1 092 262,62 Ackord

3 Per Jacobsson Bygg Kv Amazon 342-2 3 242 256,04 Res

4 Majvik Bygg SGS Volrat Tham hus S6 1 092 248,89 Ackord

5 Veidekke Entreprenad Hovås Park 1 105 245,30 Ackord

6 Veidekke Entreprenad Hovås Park 810 245,04 Ackord

7 Asplunds Bygg  
i Falköping 

Kv Strömmen 1 047 241,91 Ackord

8 Asplunds Bygg  
i Falköping 

Kv Strömmen 2 883 239,90 Ackord

9 Majvik Bygg Puketorp hus P1, P2, P3 1 208 238,53 Ackord

10 Calles Byggnads  
i Skövde 

Axvalla Travbana 1 084 237,24 Ackord

11 Hökerum Bygg Norra Stranden 2 2 688 236,38 Ackord

12 Peterson & Hansson 
Byggnads 

Falkenberg Arena 1 935 236,17 Ackord

13 Calles Byggnads  
i Skövde 

Övre Hasselbacken 3 014 235,24 Ackord

14 Per Jacobsson Bygg Tak- och Balkongrenov  
Storken

748 232,43 Ackord

15 Asplunds Bygg  
i Falköping 

Tidanskolan 1 349 231,67 Ackord

* TBM
A=Trä Betong M

ur Anlägg     

Prestationslönestatistik övr. yrk. 1 maj 2016– 31 juli 2016

Vad gäller  
på arbetsplatsen?

Hur många får man sitta i en 
vanlig byggbod?
Ni får sitta max 6 stycken i en 
vanlig byggbod. Minst 3,4 kva-
dratmeter per person (toalett ej 
inräknad)

Hur många toaletter ska det 
finnas på arbetsplatsen?
Enligt Arbetsmiljöverkets fö-
reskrift 102§ bör det finnas en 
toalett per femton personer. För 
högskolestuderande finns andra 
regler liksom för manliga ar-
betstagare om det finns urinoar. 
På arbetsstället ska det finnas 
tillräckligt antal toaletter för de 
arbetstagare som arbetar samti-
digt

När ska det finnas hiss på 
byggarbetsplatsen?
Om din arbetsplats har nivåskill-
nader på mer än 10 meter eller 
om du måste gå mycket i trappor 
ska det också finnas tillgång till 
hiss.

Måste jag använda hjälm och 
skyddsskor på arbetsplatsen?
Ja, det ska du för din egen sä-
kerhets skull och dessutom är 
Arbetsmiljölagen (AML) tyd-
lig: Skyddshjälm med hakrem 
samt skyddskor med spik-
trampskydd och skyddstål-
hätta skall användas om det 
inte är uppenbart obehövligt. 
Det är arbetsgivaren som har an-
svaret för i vilken grad personlig 
skyddsutrustning inte behöver 
användas.

Ingår rasterna i arbetstiden?
Nej en rast är tid som inte är  
arbetsplatsbunden.
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ACKORD
UTBILDNING  
FÖR VVS
Ta chansen att lära dig mer om att jobba och räkna på ackord.  
I oktober anordnar vi en ackords tagarutbildning för vvs:are i Göteborg.  
När: 17–18 oktober
Var: Göteborg, Byggnads Väst studielokal. Heurlins Plats 9. 
Anmälan: Mejla namn, personnummer, kontaktuppgifter och kursens 
namn till fackligutbildning.vast@byggnads.se.  
Du kan också anmäla dig på sms 073-0121261.
Begränsat med platser. Sista anmälningsdag 3 oktober
För frågor kontakta:
Peter Hellberg, 010, 601 14 10 peter.hellberg@byggnads.se
Patrik Johansson, 010-601 13 91, patrik.j.johansson@byggnads.se 
Parham Pour Bayramian, 010-601 14 32, parham.pour@byggnads.se

Företag Objekt, ort Fördel-
ningstid

För-
tjänst

Löne-
form

1 GH Olofsson Bygg & 
Entrepr 

Våglängdsgatan badrum 1 968 281,63 Ackord

2 Konceptbyggen i Väst JM Kviberg etapp 2 1 092 262,62 Ackord

3 Per Jacobsson Bygg Kv Amazon 342-2 3 242 256,04 Res

4 Majvik Bygg SGS Volrat Tham hus S6 1 092 248,89 Ackord

5 Veidekke Entreprenad Hovås Park 1 105 245,30 Ackord

6 Veidekke Entreprenad Hovås Park 810 245,04 Ackord

7 Asplunds Bygg  
i Falköping 

Kv Strömmen 1 047 241,91 Ackord

8 Asplunds Bygg  
i Falköping 

Kv Strömmen 2 883 239,90 Ackord

9 Majvik Bygg Puketorp hus P1, P2, P3 1 208 238,53 Ackord

10 Calles Byggnads  
i Skövde 

Axvalla Travbana 1 084 237,24 Ackord

11 Hökerum Bygg Norra Stranden 2 2 688 236,38 Ackord

12 Peterson & Hansson 
Byggnads 

Falkenberg Arena 1 935 236,17 Ackord

13 Calles Byggnads  
i Skövde 

Övre Hasselbacken 3 014 235,24 Ackord

14 Per Jacobsson Bygg Tak- och Balkongrenov  
Storken

748 232,43 Ackord

15 Asplunds Bygg  
i Falköping 

Tidanskolan 1 349 231,67 Ackord

Följ oss på Facebook
facebook.com/byggnadsvast

Missa inte  
livsviktiga 

försäkringar 
Blir du sjuk, skadad på jobbet 
eller arbetslös har du ett gott 
skydd genom Afa-försäkringar. I 
höst kommer vi besöka arbets-
platser för att informera om hur 
dessa avtalsförsäkringar fung-
erar.

Har din arbetsgivare kollektivavtal 
så har du en rad förmånliga av-
talsförsäkringar. De ger dig ersätt-
ning om du blir sjuk, arbetslös, 
föräldraledig eller råkar ut för en 

arbetsskada. Avtalsförsäkringarna 
ger dig även ett personligt pen-
sionssparande, premiebefrielse 
vid föräldraledighet, graviditet eller 
sjukdom samt även ersättning till 
efterlevande om du avlider.

Vi vill att våra medlemmar ska 
få bättre koll på vad som ingår i 
avtalsförsäkringarna och hur de 
fungerar. Därför vässar vi i höst vår 
försäkringsinformation så att våra 
medlemmarvilketstödsomfinns
om något händer. Med start i sep-

tember och med avslut december 
genomför vi ett försäkringsprojekt 
där två försäkringsinformatörer 
kommer ut till arbetsplatser och 
informerar om Afa-försäkringar. 

Försäkringsinformatörerna heter 
Mikael Ljungdahl och Magnus Olofs-
son. Boka ett besök och få mer info: 
Kontakta Charlotte Bejmyr,  
charlotte.bejmyr@byggnads.se,  
010-601 13 95 eller Lars-Göran 
Johansson, 010-601 15 07,  
lars-goran.johansson@byggnads.se 

Kort och gott



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

Så blir du  
medlem i facket

Bildgåtan

Vad företställer bilden? Fyra 
trisslotter sänds till den med-
lem vars rätta svar dras först 
ur mejl/brevhögen. 
Svara senast 12 oktober  
till johanna.lundstrom@
byggnads.se eller till post-
adress i Göteborg, se sid 2. 
Uppge namn, adress och per-
son- eller medlemsnummer. 
Rätt svar i förra numret var 
sloda. Vinnare blev Martin 
Eremark. Grattis!

Inträdesansökan 
Enklast är att fylla i dina 
uppgifter på hemsidan 
byggnads.se. Klicka på 
fliken Medlemskap/Bli 
medlem.

Medlemsavgiften
Lönen avgör storleken på 
din medlemsavgift. Ange din 
inkomst på byggnads.se. 
Logga in på medlemssidor-
na och följ instruktionerna. 
På hemsidan ser du också 
de olika avgiftsstegen. Du 
kan också ringa för att få 
hjälp: 010-601 14 14.

Autogiro
Att betala avgift via auto-
giro är bekvämt. Skriv ut 
blanketten från hemsidan 
eller ring telefonnumret 
ovan så skickar vi en blan-
kett till dig.

Välkommen på medlemsmöte

Varje medlem tillhör en medlemskrets och bostadsorten avgör vilket möte som är 
ditt.Kontaktpersonerochmerinfofinnspåhemsidan,byggnads.se/vast(klicka
på Medlemskretsar). De medlemskretsar som inte har med sina möten här kan 
ha lagt in dem på vår hemsida. Eller ring närmaste Byggnadskontor (se sidan 2). 

Våra pensionärer i Göteborgs området, 
PRO Byggnads, anordnar flera träffar 
varje termin. Kaffe och smörgås bjuds 
på vid varje träff. 
Alla möten hålls i Byggnads lokal på 
Heurlins Plats 9, vån 2 (baksidan Fol-
kets Hus), Göteborg
12 oktober
Kl. 11:00 
Föredrag om Göteborgs Spårvägar

9 november
Kl. 11:00  
Föredrag om hur man levde för 100 år 
sedan

7 december
Kl. 11:00 Luciafirande

PRO Byggnads

Bengtsfors/Ed
15 september. Kl. 16.30  
Restaurang Tjuren, Ed 

Fyrbodal 
20 oktober. Kl. 18.00 
Byggnads Västs lokaler, Swedenborg 
Center, Trollhättan

Halland
26 oktober. Kl 18:00 
Fackens Hus, Halmstad

Hylte
17 november. Kl. 19.00  
Bowlingshallen Hylte

Göteborg
26 oktober. Kl. 17:00, fika kl. 16:30 
Byggnads Väst, v. 4,  
Olof Palmes plats 1, Göteborg

Lidköping
25 november. Kl. 17.00  
O’learys  
Folksaminfo samt mat/bowling 
Anmälan: Anders Fransson tel.  
0705-978143 senast 18 november.

Skaraborg
13 oktober. Kl. 17.30  
Stadshotellet, Skara

Stenungsund
10 oktober. Kl. 17.30, fika kl. 16.30 
Stenungsund kommunhus

Uddevalla
24 november. Kl. 18.00 
Medlemsbowling 
Anmälan: senast 17 november till 
Jenny Alfredsson 010-601 14 28, 
jenny.alfredsson@byggnads.se

Vara
21 november. Kl. 18.00 
Rosa huset, Sveagatan 12, Vara

Vänersborg
15 november. Kl. 18.30 
Nygatan i Vänersborg


