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INBLICK information från BYGGNADS – ditt fackförbund

Från och med den 1 januari 2016 har 
Byggnads satsat på en ny ungdoms-
organisation, Unga Byggare, med 
representanter från hela Sverige. Alla 
som studerar eller 
arbetar, oavsett om 
det är timanställd 
eller visstid, inom 
något av Byggnads 
verksamhetsområ-
den är välkomna att 
bli medlemmar.

Vi har drygt 29 000 unga medlem-
mar som engagerar sig för att stärka, 
aktivera och organisera unga bygg-

nadsarbetare. Unga Byggare engagerar sig lokalt, 
regionalt och centralt och är med och påverkar 
förbundet. De vill samtidigt vara en naturlig röst i 
samhället och synas bland annat i sociala medier.

– Vi kan påverka unga arbetares situation ute 
på arbetsplatserna, säger Enzo Costa Nanhuel, 
nyblivet skyddsombud i Stockholm-Gotland, och 
aktiv i Unga Byggare.

Byggnads förbundssekreterare Patrik Östberg 
var med och utvecklade Byggnads Ungdomsorga-
nisation redan för 20 år sedan.

– Byggnads unga är vår framtid. Jag är både 

glad och stolt att vi prioriterar våra unga byggare  
i organisationen.

Unga Byggare jobbar aktivt för att bli fler som 
vill engagera sig och bli starka tillsammans. De ar-

betar bland annat med skolinfor-
mation, facklig aktivitet och möten 
för ungdomar upp till 30 år.

– Vi Unga Byggare ska vara 
spjutspetsen och vara dem som 
kan ta obekväma frågor. Vi ser 
idag en arbetsmarknad där politi-

ker och näringsliv effektivt slagit sönder det våra 
far- och morföräldrar en gång i tiden kämpade 
för att bygga upp. Och nu måste vi kämpa för att 
driva byggnads framåt mot en framtid värd att tro 
på, säger Emmelie Renlund, ungdomsansvarig i 
förbundsstyrelsen till lika ordförande för ung-
domsorganisationen.

Fredrik Öberg sitter sedan 1 år i den centrala 
ungdomskommittén, (CUK) från Norrbotten. 
Regionen har tidigare inte haft någon verksam-
het och därför ser han en utmaning i att rekrytera 
ungdomar till sin region. De är oroliga för att det 
ska bli en massa uppdrag som de inte har tid med.

– Så är det absolut inte. Det handlar bara om att 
ta till vara på deras idéer. n

UNGA BYGGARE
     påverkar sin arbetsmiljö

Är du under 30 år och vill vara med och påverka  
din arbetsmiljö och samtidigt ha roligt? Då är Unga 
Byggare något för dig.

Varför är du med  
i Unga Byggare?

” Vi kan påverka 
unga arbetares 
situation ute på 
arbetsplatserna”

Det här är Unga Byggare
n 14 ungdomsklubbar

n Aktiva Facebookgrupper

n Central ungdomskonferens varje år

n Regionala ungdomsutbildningar

n Lokal utåtriktad verksamhet

Bli en i gänget och påverka din framtid!Unga Byggare manifesterar för 
klimat, rättvisa och gröna jobb. 
 foto: Ville Klemens

Jag vill ha 
möjligheten 
att jobba för 
att leva. Jag ser 
ungas villkor 
i arbetslivet 
försämras (i 

alla branscher). För att förändra den 
utvecklingen tror jag att det är viktigt 
att vi unga själva träder fram och 
driver de frågor som påverkar oss.
Emma Gustavsson, 22,  
snickare, Göteborg.

4 SNABBA!

För att kunna 
påverka!
Jag är också 
med för en 
härlig gemen-
skap, med fler 
ungdomar 

med liknande värderingar runt soli-
daritet och jämlikhet. Även att bidra 
till återväxten i Byggnads är viktig.
Timmy Westerberg, 27,  
snickare, Växjö.

Jag är med i 
Unga Byggare 
för att kunna 
påverka och 
driva ungdo-
marnas frågor. 
Även för att få 

fler unga aktiva.
Josefine Olsson, 25,  
ställningsbyggare, Linköping.

Jag är med 
i facket och 
intresserar mig 
för det. Nu har 
Byggnads låtit 
oss ungdomar 
ta mer plats 

genom att starta Unga Byggare där vi 
ungdomar kan träffas och arbeta för 
de frågor vi ser som relevanta.
Johannes Kamfjord, 25,  
rörmokare, Sollefteå.

n  De villkor och rättigheter som finns 
på byggarbetsplatserna idag kan man inte 
ta för givet, utan det har tidigare generatio-
ner kämpat hårt för. Nu är det upp till nästa 
generation att fortsätta kampen för bättre 
villkor.

n  Bli aktiv genom att kontakta ungdoms-
representanten i din region. Kontaktupp-
gifter hittar du på Byggnads.se/unga/. Det 
är självklart upp till dig hur mycket du vill 
engagera dig.

Unga Byggare under den årliga ungdomskonferensen. foto: Terese Perman

Unga Byggare står upp för arbetarna under VM-bygget i Qatar. foto: Terese Perman
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VI HAR ALLA tagit del av socialdemokraternas 
låga opinionssiffror. Partiet är i kris och det 
verkar inte finns någon som kan förklara varför. 
Det är mest bortförklaringar och en känsla av att 
bara vi sitter i regeringsställning så är allt bra. 

Det finns en historisk förklaring till varför 
det ser ut som det gör idag. Socialdemokratin 
bildades av fackföreningsrörelsen och hade 
sin styrka i att kunna kritisera kapitalismens 
avigsidor och samtidigt, genom politiska demo-
kratiska beslut, bygga upp ett välfärdssamhälle 
som kompenserade för kapitalismens brister. 
Regerandet var aldrig en målsättning i sig – det 
var ett medel.

Sakta men säkert har socialdemokraterna 
släppt sitt kritiska förhållningssätt till kapitalis-
men och blivit en administratör av ett välfärds-
samhälle.

Vad socialdemokraterna behöver är männ-
iskor som kan och vill prata 
ideologi. Vi behöver fler som har 
facklig kunskap och erfarenhet. 
Vi behöver inte experter som vet 
allt om statistik och vilka väljar-
grupper vi för tillfället måste göra 
nöjda för att vinna nästa val. Vi behöver inte fler 
som kan varje lärobok från Handelshögskolan 
utantill och som blivit bäst på att driva nyliberal 
ekonomisk politik.

OM DET BARA handlar om att administrera 
och driva liberal ekonomisk politik så är väl de 
borgerliga partierna lika bra eller kanske bättre?

Vi har massor av utmaningar att ta tag i och 
det borde vara en fröjd för varje politiskt intres-
serad att få gripa sig an framtiden. Vi borde 
känna glädje istället för att vara stukade.

Först och främst så bör arbetarrörelsen ställa 

sig frågan om alla de beslut vi har fattat sedan 
1990-talet verkligen har varit de bästa hela 
vägen ut. Det har varit rätt att avreglera och 
marknadsanpassa delar av statlig och kommu-
nal verksamhet. Men det finns områden som till 
exempel skolan och äldreomsorgen där det gått 
alldeles för långt.

Arbetarrörelsen borde tillsätta en grupp som 
får i uppdrag att se över samhällets utveckling 
sedan 1980-1990-talet och se om vi behöver gå 
tillbaka till demokratisk styrning av vissa väl-
färdsområden. För kom ihåg – att välja kollekti-
va lösningar är också ett val i valfrihetens namn. 

INOM ETT OMRÅDE, som ligger mig varmt 
om hjärtat, bostadsbyggande måste vi komma 
till skott snarast. Det duger inte att utreda och 
ändra några regler i plan- och bygglagen. Här 
måste till både politisk vilja och pengar.

Och på tal om pengar så måste 
vi också få en ekonomisk politik 
som inte handlar om tomma lador 
eller krona för krona. Vi kan inte 
låta våra politiska ambitioner sty-
ras av rädslor ärvda från 90-talet. 

Om nyliberalismens sätt att se på statens storlek 
och politikens möjligheter ska bestämma vår 
framtid – ja då är vi farligt ute. 

När det gäller klimatfrågorna så borde dessa 
politiseras mycket mer. I stället för att bara hitta 
lösningar inom marknadens ram kan klimatfrå-
gorna ligger som grund för ett kritiskt förhåll-
ningssätt bärande på insikten att marknaden 
inte är lösningen på allt. 

För det är så att kapitalismens och markna-
dens bästa vänner är de som vågar vara kritiska 
och dess dödgrävare är de nyliberala nickedock-
orna.

Ökat byggande och nyanställ-
ningar. Så ser byggföretagens 
förväntningar ut enligt Konjunk-
turinstitutet. Vi byggnadsarbetare 
är beredda att börja bygga! Vad 
väntar vi på?

VI BEHÖVER FLER  
SOM HAR FACKLIG KUNSKAP

”Vi behöver  
fler som har  

facklig kunskap  
och erfarenhet.”

johan lindholm – förbundsordförande       telefon 010-601 1068      
mobil 070-306 65 40     e-post johan.lindholm@byggnads.se

JOHAN LYFTER PÅ
      HATTEN!

Att vara lärling innebär att du tar 
anställning i ett företag med kol-
lektivavtal och sedan jobbar under 
handledning, som en del av din fär-
digutbildning till yrkesarbetare. En-
dast timmar som är utförda i företag 
som har kollektivavtal med Bygg-
nads kan tillgodoräknas. Du kan 
göra anspråk på dessa via respektive 
yrkesnämnd. När du/lärlingen har 
fått anställning på ett företag ska du 
göra en anmälan om lärlingsanställ-
ning – så kallad färdigutbildnings-
tid. Det gör man till sin yrkesnämnd 
i respektive bransch, se hemsidor: 
n Byggnadsindustrins Yrkes-
nämnd byn.se n VVS Branschens 
Yrkesnämnd  vvsyn.se  n Glas-
branschföreningen gbf.se/utbild-
ning  n Plåt & Vent Forum AB                                       
pvf.se/yrke-och-utbildning

Viktigt att tänka på:
n Kontrollera så att din arbetsgivare 
har tecknat kollektivavtal
n Fyll i en anmälan om lärlingsan-
ställning till aktuell yrkesnämnd
n Kontakta Byggnads Nu för att kon-
trollera om kollektivavtal finns

För frågor och råd kontakta i första 
hand din region och fråga efter  
lärlingsansvarig. Du kan också  
kontakta Byggnads medlemscenter 
Byggnads Nu 010-601 10 00.

BYGGNADS NU    

   SVARAR: 
Vad ska jag tänka 
på som lärling?

Koll på medlemsskapet
1

3

2
Klicka på ”Mina sidor”.

Mina sidor – så lätt loggar du in via Mobilt Bank ID

Klicka på fliken ”Medlem”. 

Du loggar in lättast genom Mobilt BankID. När du klickat på Mobilt BankID, fyll i personnr 
och OK. 

För dig som loggar in  
via sms, gör så här:

A Första gången du loggar in 
via sms måste du registrera dig.  
B Fyll i medlemsnummer  
(Du hittar det högst upp på bak- 
sidan av den här tidningen) 
överst och e-post i kolumn två 
samt mobilnr (+46) i kolumn tre. 
Ditt mobilnummer och e-post 
måste finnas registrerat i vårt 
system. 
C Du får en återställningskod 
via sms (från Fasab6f).  
D Fyll i återställningskoden  
och nytt lösenord (minst 6 tecken, 
minst 2 bokstäver, minst  
2 siffror). 
F När du nu skapat ett konto 
loggar du in via ditt medlems-
nummer och sms-lösenord.
E Efter det får du en engångskod 
som du loggar in med. 

Har du problem med inloggning 
kontakta din region eller  
Byggnads NU. 

SVENSKA BYGGNADS ARBETAREFÖRBUNDET, 106 32 stockholm
besöksadress: hagagatan 2, stockholm, tel: 010-601 10 01

Byggnads Mälardalen
Portalgatan 32 
754 23  Uppsala
Tfn 010 601 10 04,  
fax 018 19 45 01   malardalen@byggnads.se  
Medlemskrets Strängnäs: Medlemsmöte ons den   
9 mars kl 18.30 på ABF.

Byggnads Småland-Blekinge
Rådjursvägen 1, 352 45 Växjö
Tfn 010-601 10 07, smaland-ble-
kinge@byggnads.se 
Medlemskrets Tingsryd: 
Medlemsmöte ons den 24 feb kl 
17.15. Obs! Bindande anmälan 
senast den 14.2 till Gunnar 
tfn 0705-890113. Plats: Nelson 
Garden Arena.

MÖTEN & SÅNT

A-kassan Ersättning  
från A-kassan betalas ut den 
4, 11, 18 och 25  februari.

Autogiro Betalar du 
medlemsavgift via autogiro 
måste pengar finnas på ditt 
konto senast den 29 februari.

Vill du  
annonsera  

om möten och 
aktiviteter?  

Mejla: asa.kemkes 

@byggnads.se

SMS-INLOGG      


