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Under 2016 kommer Byggnads 
att satsa extra på att upplysa om 
asbest och dess risker. Det farliga 
materialet fortsätter att vara en 
hälsorisk för byggare – senaste 
larmet är att flera fönsterkitt visat 
sig innehålla asbest.
 
Trots att asbest varit totalförbjudet 
sedan 1982 kommer det fortfarande 
larmrapporter om att byggare expo-
nerats för asbest utan deras vetskap. 
Senaste exemplet är fönsterkitt där 
asbest påträffades i 7 av 45 prover. Det 
visar en ny undersökning som Bygg-
nads och Glasbranschföreningen ställt 
samman och som tidningen Bygg-
nadsarbetarem tagit del av.

Byggnads arbetsmiljöombudsman 
Ulf Kvarnström är bekymrad över att 
medlemmar oskyddade utsatts för den 
farliga asbesten. 

- Arbetarna måste omedelbart få 
veta vilka risker de utsätts för. Nu har 
vi dessutom påbörjat renoveringarna 
av miljonprogrammet. Då är det stor 
risk att arbetare exponeras, säger han.
 
Just de kommande renovering-
arna av miljonprogrammen är en av 

anledningarna till att Byggnads under 
2016 satsar extra på upplysa kring as-
bestens förekomster och risker. 

Bland annat erbjuder förbundet 
asbestinformation under skyddsom-
budsdagarna.

Det är inte bara förbudet som ger 
extra uppmärksamhet åt det farliga 
materialet under nästa år. Temat för 
2016 års arbetsmiljövecka är damm-

exponeringar, asbest och kemiska häl-
sorisker. 

Tidigare i år gick Världshälsorga-
nisationen ut med en varning att var 
tredje arbetare i Europa riskerar att 
exponeras för asbest  och trots att det 
varit totalförbjudet i Sverige i 33 år 
minskar inte cancerfallen.

Asbest i fokus under 2016

Asbest i fönsterkitt. Provtagningar på hus byggda mellan 1940 och 1982 visade att flera 
fönsterkitt innehöll asbest. Arbetare kommer bland annat i kontakt med de farliga asbest-
fibrerna vid fräsning och borthuggning av kittet.

TID: kl 15-18
PLATS: Restaurang Trädgår’n
Nya Allén 11. Göteborg
ANMÄLAN: byggnads.se/stoppa
PRIS: Hela evenemanget är kostnads-
fritt. Ersättning för eventuell förlorad 
arbetsinkomst utgår för två timmar

Hur gör vi branschen mer tillgäng-
lig och attraktiv för alla? Det är
en av våra största utmaningar just 
nu. Tillsammans med Babben

Larsson, Jan Bylund, Edna Eriksson 
och representanter från branschen
bjuder vi in våra medlemmar till in 
till en fullspäckad halvdag den 23 

november i Göteborg  där skratt 
blandas med aha-upplevelser. Lätt-
are förtäring ingår. Antalet platser är 
begränsat. Först till kvarn gäller!

Häng upp nyhetsbrevet på din arbetsplats!
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KONTAKTA OSS
Alla kontor: 010-601 10 09 I Medlemsservice: 010-601 14 14 I Fackliga frågor: 010-601 10 00
vast@byggnads.se I byggnads.se/vast I facebook.com/byggnadsvast 
Redaktör Kort och Gott: Johanna Lundström, johanna.lundstrom@byggnads.se, 010 601 14 39

Bengtsfors/Ed
Bengtsfors/Ed 
19 november. Kl 16:30 
Restaurang Tjuren, Ed

Hylte
18 november. Kl 19:00 
Bowlinghallen Hyltebruk 
Uddevalla
19 november. Kl. 18:30  
Bowling i Uddevalla. Anmäl till 
lena.braberg@byggnads.se senast 
12/11.

Lidköping
13 november. Kl. 18:00  
LO:s avtalssekreterare Torbjörn 
Johansson är gäst. Gemensam 
träff för alla kommunkretsar i 
Skaraborg. 
Restaurang Galejan Lidköping 
Anmälan görs till Anders Frans-
son, 0703-96 73 18 eller  
anders.fransson@byggnads.se 

Vänersborg
17 november. Kl 18:30 
Nygatan, Vänersborg
Åmål/Mellerud
19 november. Kl 18:30 
ABF-lokalen, Åmål
Varberg
12 november. Kl 18:00 
Folkets Hus, Varberg

INGEN SKA BEHÖVA FLY UNDAN KLIMATET
Det måste byggas ordentligt för att förebygga de klimatkatastrofer 
som tvingar 20 miljoner människor att lämna sina hem varje år. 
Byggnads Väst deltar i Musikhjälpens insamling som i år går till 
förebyggande åtgärder mot klimatrelaterade katastrofer. Hoppas 
att ni vill bidra till vår digitala insamlingsbössa! 

Alla arbetsplatser som skänker pengar till vår bössa kan dess-
utom vara med i utlottningen av ett besök av Byggnads Västs 
grillmästare Joakim Kahlman och Anders Karlsson som kommer 
till den vinnande arbetsplatsen och fixar lunchen en fredag.  

Så skänker du pengar
Du kan skänka 25, 50, 100, 200, 300 eller 500 kronor till Bygg-
nads Västs digitala insamlingsbössa. Insamlingen pågår till och med den 19 december. Har du inte 
skänkt pengar tidigare kan du behöva registrera dig via WyWallet-appen. 
På webben (enklaste sättet)
bossan.musikhjalpen.se/insamling/byggnads-vast
Sms:a direkt
Sms:a kod och summa (okXXX) och insamlingsbössa (byggnads väst) till 72999,   
ex. ok100 byggnads väst

Var med i utlottningen av grillunch 
Skänk pengar och mejla sen till vast@byggnads.se. Ange Musikhjälpen utlottning i ämnesraden 
och skriv namnet på arbetsplatsen, adress, kontaktperson och telefonnummer. 

SKÄNK PENGAR –  
TÄVLA OM GRILLUNCH!


