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Varsel om sympatiåtgärder 

 

 

Fastighetsanställdas förbund och Seko, Service- och kommunikationsfacket 

har av Byggnads begärt sympatiåtgärder för deras kamp, vilket Byggnads nu 

hörsammar.  

 

Byggnads sympatiserar med Fastighetsanställdas förbund och Seko, 

Service- och kommunikationsfacket och deras medlemmar och stödjer 

fackförbundens kamp för förbättrade allmänna anställningsvillkor och 

löneökningar i nivå med rekommendationen från LO och Svenskt 

Näringsliv.  

 

Med anledning av Fastighetsanställdas förbund och Seko, Service- och 

kommunikationsfackets begäran får Byggnads härmed varsla om följande 

sympatiåtgärder: 

 

Nedan angivna stridsåtgärder (sympatiåtgärder) träder i kraft onsdagen den 

22 juni 2016 kl 06.00.  

 

1. Stridsåtgärderna omfattar total arbetsnedläggelse och blockad av allt 

arbete som utförs av anställda inom Byggavtalets 

tillämpningsområde på Byggmästar’n i Skåne, orgnr 556463-5273 

på arbetsplatserna Rovan 14 Munkebovägen 14-28, 256 68 

Helsingborg samt om och tillbyggnad av Linero Torg,  

Vikingavägen 31 i Lund. Arbetsnedläggelsen och blockaden gäller 

även om arbetet överlåtes på annan. 

 

2. Stridsåtgärderna omfattar dessutom total arbetsnedläggelse och 

blockad av allt arbete som utförs av anställda inom Byggavtalets 

tillämpningsområde på ISS Facility Services AB, 556410-3280 på 

Forsmarks kärnkraftverk i Östhammar. Arbetsnedläggelsen och 

blockaden gäller även om arbetet överlåtes på annan. 
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3. Arbetsuppgifterna försättes samtidigt i blockad, vilket innebär att 

ingen får utföra arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen.  

 

4. Blockaden innebär att stridsåtgärderna kvarstår även om annat 

företag övertar blockerat arbete. 

 

5. Arbetstagare som undantas från ovan varslade stridsåtgärder framgår 

av bilaga 1.  

 

6. Stridsåtgärderna gäller tills vidare till dess både Fastighetsanställdas 

förbund och Seko, Service- och kommunikationsfacket har träffat 

kollektivavtal med Almega Tjänsteförbunden eller varslet särskilt 

återkallas eller ändras.  

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Torbjörn Hagelin 

avtalssekreterare 

 

 

 

Mottaget dag som ovan 
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