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sex dagar lyckades vi dock sluta ett nytt 
Byggavtal. Naturligtvis fick vi inte med 
alla våra 31 yrkanden men jag är på det 
stora hela nöjd, och BI borde veta att de 
inte ska angripa våra lönesystem. Efter 
att Byggavtalet blev klart så har våra 
andra avtal kunnat slutas och det utan 
vare sig varsel eller konflikt. 

Skattesmitarpartiet Moderaterna
När jag ändå håller i pennan vill jag även 
nämna något politiskt. Ingen har väl mis-
sat den stora skattesmitarskandalen. En 
hel del namn som kommit fram har di-
rekt koppling till det Nya arbetarpartiet 
Moderaterna. Deras senaste utspel hand-
lar om att stoppa fusket. Va bra tänker jag. 
De måste mena skattefusket och Pana-
maskandalen. Men nej. Återigen ska de 
sämst bemedlade jagas, genom oanmälda 
tvångskontroller hemma hos personer 
som får försörjningsstöd. Samtidigt för-
svinner det minst 56 miljarder genom 
skattesmitning. Känner ni igen mönstret? 
Moderaterna företräder inga andra än de 
redan besuttna.

Fisk eller korv?
Äntligen börjar vi närma oss den efter-
längtade semestern. Det är välbehövligt 
med en längre sammanhållen ledighet 
för att ladda batterierna och återhämta 
sig. Själv reser jag som vanligt till vårt 
östra grannland för att umgås med släkt 
och vänner, förhoppningsvis får jag även 
möjlighet till lite avkopplande fiske i 
den vackra Österbottniska arkipelagen. 
Det får naturligtvis ses som uppvärm-
ning inför den traditionella fiskeresan 
till Norge i slutet av juli som jag och min 
gode vän Christer gjort i nio år. Funderar 
om jag för säkerhets skull skall ta med ett 
korvpaket, jag menar, ifall vi tröttnar på 
att äta fisk. 

Eftersom detta är sis-
ta tidningen innan 
hösten vill jag passa 
på att önska er alla 
en riktigt skön 
semester, med 
förhoppning 
om soliga 
och var-
ma da-
gar. 

Kim Söderström
Ordförande i Byggnads GävleDala

Efterlysning!
Vill du bidra med något till vår hem-
sida eller vår tidning. Det kan vara 
en bild, en text eller bara en idé på 

något du tycker vi bör ta upp.
Kontakta oss på 

Tel: 010-601 10 02 
eller

Mail: gavledala@byggnads.se 

Det som överskuggat det mesta un-
der våren är avtalsrörelsen. Resan 
till ett riksavtal denna gång var 
allt annat än enkel. Jag har levt i 
villfarelsen att när vi befinner oss 
i år 2016 borde parterna på arbets-
marknaden vara intresserade av 
att utveckla avtalet och branschen. 
Men så är inte fallet. Det var tydligt 
under förhandlingarna att Sveriges 
Byggindustrier (BI) istället ville av-
veckla avtalet. 

För att få tryck i förhandlingarna tving-
ades Byggnads varsla om konflikt. Efter 
att Byggnads sagt nej till två medlarbud 
gick 1600 personer ut i strejk. Här är det 
på plats att rikta ett stort tack till alla er 
som var uttagna i konflikten men även 
till er som stöttade föreningen på andra 
sätt. Ni är fantastiska och visar verkli-
gen vad sammanhållning och solidari-
tet innebär. Kom ihåg att strejk är det 
enda vapen fackföreningsrörelsen har 
att under avtalslöst tillstånd förbättra 
eller försvara kollektivavtalen. En av 
frågorna som BI inte ville diskutera 
under förhandlingarna var förstärk-
ning av Huvudentreprenörsansvaret 
(HEA), det avtal som vi 2013 lyckades 
baxa genom trots massivt motstånd 
från Svenskt Näringsliv, BI och Sveri-
ges samlade borgerlighet. Byggnads vil-
le helt enkelt få bättre ordning och reda 
på våra arbetsplatser.

Amfetamin i matdosan
Veckan efter att vi tecknat nytt Byg-
gavtal sände Uppdrag Granskning ett 
program om Peabs prestigebygge Mall 
Of Scandinavia. Där uppdagades fle-
ra avtals- och lagbrott. Skyddsombud 
blev förflyttade, för att orka arbeta bru-
kar det räcka med gröt och pyttipanna, 
men här tog arbetare amfetamin för 
att orka jobba 48 timmar i sträck, en 
del tjänade 30 kronor i timmen. Så ser 
den råa kapitalismen ut om den inte 
regleras. Därför behövs lagar och av-
tal, därför måste vi bli fler som hjälps 
åt för att inte människor skall utnyttjas. 
Den som säger att facket spelat ut sin 
roll vet inte vad hen talar om. Facket 
är idag den enda instansen som arbe-
tar för konkurrens på lika villkor. Man 
kan ju tycka att BI borde vara med på 
den vagnen åtminstone, men icke. Efter 
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 Yrkesgrupp Prestationslön  Tidlön   
   Timmar Kr/Tim. Timmar Kr/Tim.

   
Trä, betong, mur och anlägg. 150 617 202,27 2 094 687 174,49 
Tätskikt 1 033 237,89 26 854 169,72
Plattsättning 4 848 205,61 17 442 176,95
Ställning 266 179,93 16 042 174,34
VVS 9 071 247,93  XXXX XXXX
Maskin XXXX XXXX 36 308 172,01
Undertak XXXX XXXX 11 237 166,79
Plåt 1 632 222,01 XXXX XXXX

Lönestatistik Byggnads GävleDala 1 jan – 16 maj 2016
 

Statistiken bygger på inkomna underlag. 
Generellt kan vi gemensamt än en gång 
konstatera det förträffliga i att ha möjlig-
heten att påverka våra löner genom pre-
stationslönesystemet. Vi vet att det finns 
många yrkesgrupper som gör upp ”egna” 
ackord med företaget men att dessa tim-
mar inte alltid kommer in i statistiken. 
Byggnads vill därför uppmana samtliga 

att försöka hjälpa till efter bästa förmåga 
att dessa siffror kommer till Byggnads. 
Det kan inte minst vara viktigt för de 
kamrater som råkat ut för en skada eller 
olycka att rätt nivåer finns i systemet så 
att de får ut rätt ersättningar. Mejla till 
gavledala@byggnads.se om du vet att ni 
har prestationslön utan att det har redo-
visats till Byggnads. Då det kan konsta-

teras att de arbeten som utförs på presta-
tionslön i snitt leder till högre förtjänst än 
vad förtjänsten är på tidlönearbete borde 
detta intressera flera medlemmar. Vill du 
lära dig mera om prestationslönearbe-
te eller få tips, råd eller hjälp att komma 
igång med prestationslönearbete, anmäl 
ditt intresse på gavledala@byggnads.se 
eller telefon 010-601 10 02.

Arbeta under kollektivavtal!
Byggnads GävleDala vill återigen påminna om värdet av att 
arbeta under kollektivavtal. Det kan tyckas obekvämt att 
ställa frågan till sin chef om det finns kollektivavtal på före-
taget. Men frågan måste ställas. Byggnads GävleDala ser att 
antalet lönetvister är oändligt mycket större på företag utan 
kollektivavtal än på företag som har kollektivavtal. Lärling-
ar får inte tillgodoräkna sig tid i lärlingsboken på företag 
som saknar kollektivavtal. 

Säger företaget att det inte finns kollektivavtal, kontakta Bygg-
nads på mejl gavledala@byggnads.se eller ring 010-601 10 02, då 
kontaktar Byggnads företaget för tecknande av kollektivavtal.

Dags för rörkurs!

Ni som jobbar under Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl och 
vill lära er mer om ackord och avtal anmäler er förslagsvis redan 
nu till kursen som går av stapeln i Gävle den 17-18 oktober.     
 
Anmälan: Till Ann-Christine Lindskog tel. 010-601 13 65 
 senast 19 september

Har du frågor: Kontakta Roger Hedblom tel. 070-616 04 50 
 eller 
 Kalle Sätterström tel. 070-376 78 83

Välkomna till en trevlig och givande kurs
Byggnads GävleDala

Är du medlem?
När Byggnads GävleDala besöker arbetsplatser för att organi-
sera nya medlemmar så får vi ofta höra historier som denna. 
Första dagen jag kom till bygget frågade basen om jag var 
med i facket, jag kunde välja på att gå med i facket och job-
ba, eller stå utanför och gå och söka ett annat jobb. 
Ingen historia blir sämre med tiden men sannolikt har det 
gått till på ett liknande sätt om inte annat. Byggnads Gävle-
Dala utmanar återigen medlemmarna att inte vara den som 
slutar ställa frågan ”är du medlem”. Som medlem har du 
chansen att delta i medlemsvärvartävlingen och vinna ett re-
sepresentkort på 10 000 kr. Mejla till gavledala@byggnads.
se eller ring 010-601 10 02 om du vill ha medlemsvärvarblan-
ketter hemskickade till dig.

Vi söker dig...
som vill arbeta och företräda Byggnads medlemmar
på heltid.

Är du intresserad av att arbeta som fösäkringsinformatör? 
Antingen via telefon eller genom besök på arbetsplatser. 
Byggnads GävleDala söker personer för projektan-
ställningar som försäkringsinformatörer.

Anmäl ditt intresse till Mikael Johansson via mejl 
alternativt telefon.

Mejl:  mikael.johansson@byggnads.se
Tel: 070-3167885
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Ungdomar i byggbranschen
En dag med regionens ordförande 
i Unga Byggare, Paulina Johans-
son. Det blev en intressant dag då 
vi träffade ungdomar som är på väg 
in i ”rörsvängen” Paulina som själv 
är VVS-montör år och stolt över att 
sedan ett par år även ha Bransch-
certifikat som VVS-montör. Till 
vardags arbetar hon på Avesta 
VVS-Teknik men hennes fackliga 
intresse gör att hon ibland lägger 
rörtången åt sidan och hjälper till 
med regionens ungdomsverksam-
het.

Första besöket för dagen blev på Hede-
mora Rör. Vi knackade på, utan att ha 
förvarnat vår ankomst, på deras fi-
karum under frukostrasten. Vi hade 
tur, vi träffade både arbetsledning 
och samtliga montörer samt prakti-
kanten Alijhon som går tredje året på 
VVS- och fastighetsprogrammet på 
Hushagsgymnasiet i Borlänge. Efter 
lite allmänna diskussioner kom vi in 
på avtalsförhandlingarna. Montörerna 
tyckte att Byggnads lyckats bra i för-
handlingarna och var väldigt positiva 
till den löneökning på 4,69: -/timme 
som det nya avtalet ger. Efter det gav sig 
montörerna ut på sina uppdrag en efter 

en. Mikael som för dagen har Alijhon 
med sig hade lite material att plocka 
fram så vi fick fortsätta vår pratstund 
med honom.  

Lovad jobb efter skolan
Alijhon som i efternamn heter Baraty 
är 19 år och bor i Hedemora där han 
även gör sin praktik. Vi fick snabbt 
klart för oss att Alijhon verkligen trivs 
med tillvaron, både med företaget och 
Hushagsgymnasiet som han nu gått på 
i tre år. ”Lärarna är verkligen bra och 
gör allt för att hjälpa oss på rätt väg. 
Kompisarna på skolan är också kanon, 
har verkligen trivts där. Här på firman 
är det också toppen, alla montörer gör 
verkligen allt för att jag skall lära mig 
så mycket som möjligt, de tar sig tid att 
visa och förklara så det är riktigt bra”. 
Ja, det går inte att ta miste på att han 
trivs, både med skolan och ”gubbar-
na” på Hedemora Rör. När vi frågar 
om han har något jobb nu när skolan 
snart är slut får vi veta att han nyss fått 
besked att det blir en anställning i före-
taget. Då kommer Kjell Jonsson, företa-
gets chef, in i rummet och bekräftar att 
så är fallet. Alijan blir inte den första 
lärlingen under Kjell Jonssons ”ving-
ar” Kjell som också är chef på Installa-

tör i Borlänge har genom åren anställt 
många lärlingar. Ja hela företaget är i 
stort sett uppbyggt på lärlingar från 
Hushagsgymnasiet som sedan blivit 
kvar i företaget. Någon i hela 40 år kan 
Kjell berätta. 

Från Kabul till Hedemora
När Paulina frågar hur Alijhon ser på 
Byggnads fackförening svarar han, 
”självklart är jag redan medlem, det 
ger högre lön och allt blir bättre. Det 
är viktigt att vi har bra kollektivavtal”. 
Ja, att han vet vad han vill råder ingen 
tvekan om, förutom skolan hinner han 
även med att spela och döma fotboll. 
Ikväll skall jag till Ludvika och döma 
en match säger han.
Med tanke på det för mig lite ovanliga 
namnet frågar jag varifrån Alijhon har 
sitt ursprung. ”Kabul i Afghanistan 
blir svaret, mina föräldrar flydde un-
dan kriget för sju år sedan. Men när 
vi kom till Turkiet kunde inte mina 
föräldrar fortsätta. De vände tillbaka, 
jag som då var tolv år fick tillsammans 
med min tioåriga bror fortsätta tillsam-
mans med min farbror och hans familj 
till Sverige. Vi blev placerade i fosterfa-
milj och hamnade senare i Hedemora 
där vi trivs, både jag och min bror”. När 
jag frågar om han träffat sina föräldrar 
sedan flykten blir svaret ”nej, men jag 
har talat med mamma på Skype”. Ja, 
vad säger man då? Det blir ett brutalt 
uppvaknade för egen del då jag återi-
gen inser hur bra jag har det. Samtidigt 
blir jag glad över att Alijhon är här, inte 
för hans skull, snarare för oss alla an-
dras skull, som får förmånen att träffa 
en sådan fin kille.
Innan det är dags att skiljas berättar 
Paulina lite mer om vad Unga Bygga-
re är för något och att de arbetar för 
att ungdomar skall komma, trivas och 
stanna i byggsvängen. Vem vet, så ak-
tiv som Alijhon verkar vara så kanske 
han dyker upp och hjälper till även där 
en vacker dag, välkommen är han, det 
vet han.

Fyra i ettan
Innan dagen var slut besökte vi även 
Hushagsgymnasiet i Borlänge där vi 
besökte eleverna i årskurs ett på VVS- 
och fastighetsprogrammet. Vi blev 
hälsade välkomna av läraren Mika-
el Karlsson som för tillfället ledde ett 

Paulina Johansson, aktiv i regionens ungdomsverksamhet ses här i samspråk med 
Alijhon Baraty. Alijhon går tredje året på sin utbildning till VVS-montör och är nu i 
fem veckor på praktik på Hedemora Rör.
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teoripass. Vi informerade hela klassen 
om Byggnads och framförallt om Bygg-
nads verksamhet ”Unga Byggare” Det 
stod inte på förrän det var dags för fi-
karast, Paulina ville fortsätta tala med 
tjejerna i klassen så de stannade snällt 
kvar medan Mikael tog grabbarna med 
sig på en fika. Hela fyra tjejer går för-
sta året vilket vi tycker är riktigt skoj. 
Paulina är ju även engagerad i NÄTA, 
vilket är Byggnads kvinnliga nätverk. 
Därför ville Paulina få en lite längre 
pratstund med tjejerna. 

Vem bestämmer?
Direkt blev det diskussioner om hur 
det är att vara tjej i rörbranschen. På 
frågan om det är tungt svarade Pauli-
na att det finns många bra hjälpmedel. 
Men det sorgliga är att de äldre verkar 
ej förstå det utan de sliter ofta på, utan 
att tänka på kroppen. Angående ”ski-
tigt” förklarar Paulina att det är så oli-
ka beroende på vad man gör. Går man 
på service kan man hamna på något 
avloppsrens ibland eller i någon lortig 
undercentral. Men det kan även vara 

fint om man hamnar i kök eller bad-
rum hemma hos någon kund. På en-
treprenad är ju allt man handskas med 
nytt och rent men istället kan det vara 
dammigt och lite dålig belysning, och 
kallt en stor del av året. Alla arbeten 
har sina för- och nackdelar. Vem be-
stämmer vad man skall jobba med blir 
en av frågorna och förklaringen blir att 
det kommer man i regel överens själv 
med arbetsledningen om vad man pas-
sar för. 

Det sociala är viktigt
På frågan hur vänner och anhöriga rea-
gerat när tjejerna valt att bli VVS-mon-
tör svarar Emma att hennes pappa var 
rädd att det skulle vara för tungt, både 
fysiskt såväl som psykiskt. Mamma 
däremot var positiv redan från början. 
Nu när jag gått ett år har även pappa 
blivit mer positiv till mitt yrkesval, han 
ser ju att jag trivs med det jag gör. Na-
talia funderade mellan att bli bilmeka-
niker men valde till slut VVS. Hennes 
pappa hade dock hellre sett att hon valt 
bil, mest för att han då skulle kunna få 

hjälp att fixa sin bil. Nu kanske han blir 
nöjd med att istället få hjälp med att 
fixa hans vattenkranar. Varför de valt 
VVS? Gemensamt i de svaren var att de 
ville inte sitta still på en arbetsplats och 
jobba. Som röris får man byta arbets-
plats ganska ofta, det är också socialt. 
På service träffar man många kunder 
och på byggen har man många arbets-
kamrater. 

Ett fackligt frö
Ja, det var en intressant pratstund vi 
hade med tjejerna och det var snart 
dags för oss att tacka för oss och bege 
oss vidare. På väg därifrån frågade 
jag Paulina vad hon tyckt om dagen. 
Trevligt att träffa alla ungdomar och 
framförallt fyra tjejer som valt samma 
yrkesbana som henne själv. Förhopp-
ningsvis kanske vi sådde ett litet fack-
ligt frö också. Ja det var Paulinas sam-
manfattning av en dag för Byggnads 
Unga Byggare. Själv är jag glad att jag 
fick följa med Paulina, det var verkli-
gen intressant. 

Text och bild: Kalle Sätterström

Från vänster räknat ser vi här Paulina i samspråk med Natalia Adamczyk, Säter. Kelley Björklin, Grängesberg. Therese Strand samt 
Emma Korsgren, båda från Borlänge. Dessa fyra tjejer går tillsammans första året på Hushagsgymnasiets VVS- och fastighetspro-
gram med målsättningen att bli VVS-montörer. De sitter i en teorisal där man utan problem kan undervisa i praktisk teori som synes.
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Snickare på dagen- politiker på kvällen
Facklig politisk samverkan är ett 
uttryck som vi hör lite då och då. 
Vi beslutade att kolla hur det kan 
fungera i praktiken. Tidningen bo-
kade en träff med Ola Wigg från 
Ilsbo i Nordanstigs kommun som 
ligger i norra Hälsingland. Ola har 
och har haft flera fackliga uppdrag, 
han har varit ledamot och samman-
kallande i MB-gruppen vid en ti-
digare anställning, just nu arbetar 
han som snickare för Hudiksvalls 
Entreprenad AB, där han renove-
rar en gammal hälsingegård belä-
gen strax utanför Hudiksvall.

Han har även varit ordförande för med-
lemskretsen i Hudiksvall, ett uppdrag 
som han lämnade vid årsmötet i år. 
Tyvärr är den platsen för närvarande 
vakant vilket Ola beklagar och ser som 
ett bekymmer. Ola konstaterar att det 
är svårt att rekrytera medlemmar till de 

uppdrag som finns.
Vid region GävleDalas årsmöte blev 
Ola vald till ett av de viktigaste uppdrag 
som finns i en förening, nämligen att 
vara ledamot i regionens valberedning. 
Övriga i valberedningen är  Stefan Sch-
midt, Hudiksvall, Per Månsson, Vans-
bro, Thomas Henriksson, Leksand 
samt Christer Persson, Söderbärke.

Vice ordförande i byggnads-
nämnden
Då det gäller politik är Ola ordförande 
i Nordanstigs arbetarekommun och le-
damot i byggnadsnämnden. Vi frågar 
Ola vad som fick honom att engagera 
sig i politiken. Det första han nämner är 
möjligheten att förändra. Det var fram-
förallt skolfrågan i Nordanstigs kom-
mun som fick honom engagerad. ”Inför 
varje budget skulle en skola läggas ned 
eftersom det inte fanns någon långsik-
tighet. Så skall det inte behöva vara” sä-

ger Ola. Han lät sig därför nomineras. 
”Då det gällde skolfrågor blev det an-
nan byggnadsarbetare, Erik Eriksson 
Neu, som fick uppdraget i utbildnings-
utskottet där Erik dessutom blev ordfö-
rande, och det var ju bra”. Ola fick dä-
remot uppdraget som vice ordförande i 
byggnadsnämnden, ett bra uppdrag om 
man är byggnadsarbetare. 
Via den  Socialdemokratiska arbetare-
kommunen som är partiets medlems-
forum kan Ola framföra sina idéer och 
påverka partikamrater så alla i partiet 
drar åt samma håll.

Viktigt med engagemang
På frågan om Byggnads medlemmar 
märker att Ola jobbar politiskt, blir 
svaret att han hoppas det. ”Jag driver 
frågan om vita jobb. Kommunen skall 
bara anlita företag med kollektivavtal, 
jag stöter på patrull men jag ger inte 
upp för det”. Ola tror att Byggnads 
medlemmar mest känner av det som 
sker i rikspolitiken. ”Det är ju på den 
nivån det stiftas lagar. Vi har bland an-
nat fått LAS, MBL och Semesterlagen 
via facklig-politisk samverkan” säger 
Ola. När vi diskuterar varför det är 
svårt att rekrytera medlemmar i Bygg-
nads till politiska uppdrag, har han 
inget bra svar. ”En ide är att bjuda in 
Byggnads medlemmar till ett möte med 
arbetarkommunen där de får se hur det 
arbetas med inkomna förslag”.

Uppdragen måste fördelas på fler
Tyvärr så finns det en liten baksida 
också, Ola berättar att han är på ca 90 
möten under ett år, de flesta är på kväl-
lar och helger. ”Visst behöver vi vara 
fler som ställer upp, men just nu upp-
lever jag att politiken är värt den tid jag 
lägger ned på mina uppdrag”. I foajén 
till kommunhuset i Bergsjö träffar vi 
kommunalrådet Monica Olsson som 
påminner Ola om ett möte senare på 
kvällen. ”Det har jag lämnat återbud 
till” säger Ola. ”Ikväll är det facklig-po-
litisk studiecirkel på ABF i Hudiksvall, 
där ett antal tvärfackliga kamrater 
träffas. Målsättningen är att alla skall 
ta på sig ett uppdrag då kursen är klar. 
Ikväll är det historia på schemat. Kom 
ihåg att det var facket som grundade 
det Socialdemokratiska partiet” säger 
Ola innan vi skiljs.

Text och bild: Kjell-Åke Eriksson
Ola Wigg, aktiv snickare från Ilsbo i norra Hälsingland jobbar nu med en renovering 
av en gammal Hälsingegård.
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Medlemsdemokrati när den är som bäst!

Gävleborgs verksamhetsråd. Fr v, Kim Söderström regionsordförande. Stefan Gus-
tafsson, Gävle. Roger Hellström, Söderhamn. Mats Hoffman, Sandviken samt Fredrik 
Frelin, Edsbyn.

Dalarnas verksamhetsråd. Främre led från v. Kim Söderström regionsordförande. 
Alf Hinders, Mora. Bakre led från v. Michael Blixt, Avesta. Jan Hall, Falun. Andreas 
Sjöberg, Ludvika. Lars Jonsson, Borlänge. Magnus Johansson, Säter. Robert Greberg, 
Hedemora. Karl-Olof Karlsson samt Per Borggren, Leksand.

I slutet av april genomförde regio-
nen verksamhetsråd. Verksamhets-
rådet är stadgestyrt och det tillfälle 
som regionens olika kretsordföran-
de får möjlighet att träffas. I vår 
region träffas vi en gång på våren 
och en på hösten. Vi har två verk-
samhetsområden, Gävleborg och 
Dalarna. Vi hade sålunda ett möte i 
Borlänge och ett i Söderhamn. 

På dessa möten informerades natur-
ligtvis om avtalsrörelsen men framfö-
rallt arbetade vi med ringning. Förut-
om att sköta Byggnads demokrati i sin 
hemkommun åligger det kretsarna att 
kontakta medlemmar som, av någon 
anledning vill lämna vår förening. Jag 
blir oerhört stolt när ordförandena ef-
ter en kort kurs, modigt tar sina telefo-
ner och börjar ringa. De argumenterar 
och lyssnar på olika synpunkter och 
jag kan bara konstatera att Byggnads 
GävleDala kan skatta sig lycklig över 
sådan kompetens

Vilka skall föra våra krav?
På dessa möten får vi även tillfälle att 
diskutera aktuella frågor och annat 
som de olika ordförandena vill och be-
höver stöttning i. Höstmötet kommer 
att ske gemensamt med båda verksam-
hetsråden. Vi tror att det fysiska mö-
tet mellan ordförandena är värdefullt, 

framförallt när hela regionen får till-
fälle att träffas och diskutera gemen-
samma lösningar. Alla hjälps åt på ett 
föredömligt sätt och arbetar verkligen 
hårt för att föreningen ska bli ”ett Bygg-
nads”. Den mesta av tiden som dessa 
personer lägger ner sker på deras fri-
tid, därför är det än mer imponerande 
att se hur de brinner för uppgiften. Re-
gionens kretsordförande är verkligen 
bärare av Byggnads demokrati. Därför 
hoppas jag att du som läser detta går på 
nästa kretsmöte och hjälper föreningen 
i arbetet mot ett ännu starkare, stolta-
re och tryggare Byggnads. Var och en 
bör själva ställa sig frågan, om inte vi 
byggnadsarbetare tillsammans ställer 
upp för att vi skall få bättre avtal och 
arbetsvillkor, vem skall vi då tro gör 
det för oss?

Text: Kim Söderström  
Bild: Ann-Christine Lindskog 

och Kalle Sätterström
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Betalar jag rätt medlemsavgift?
Glöm ej att meddela Byggnads när du får förändrad inkomst, 
så att du betalar rätt medlemsavgift!
Du kan få din medlemsavgift reducerad om du blir sjuk, ska-
dad, arbetslös, föräldraledig, går i pension eller börjar stude-
ra. Den aktuella bruttoinkomsten regleras från den dag du 
anmäler det.
Du kan meddela detta via vår mailadress: 
gavledala@byggnads.se eller vår hemsida www.byggnads.se 
Det går också bra på telefon 010-601 10 02

Kontoret i Gävle har flyttat!
Byggnads kontor i Gävle är under ombyggnad, den beräknas 
pågå till 2016-10-31. Fram till dess är vi i tillfälliga lokaler 
där ni är välkomna att besöka oss på 

Joe Hillplatsen 3 (FTM-huset intill Folkets Hus)

Fram till dess skickas post på nedanstående adress.

Byggnads GävleDala
Wallingatan 15
784 34 Borlänge

Lyckad familjedag i Borlänge
Byggnads medlemskrets i Borlänge ordnade lördagen 
den 15 maj, tillsammans med Socialdemokraterna i 
Borlänge, Unga Byggare och ABF en familjedag där hu-
vudaktiviteten var brännboll. 

Det var ett 40-tal deltagare vid evenemanget som hölls på 
sportfältet i Borlänge, några deltog inte i brännbollsmatcher-
na utan nöjde sig med att njuta av miljön vid Tjärnasjön. I 
brännbollsmatcherna ställde blåsten till det för ”utelagen” då 
det visade sig vara mycket lättare att slå en boll i medvind än 

vad det var att kasta den tillbaka i motvind. På det stora hela 
måste arrangemanget ses som mycket lyckat då det genom 
Socialdemokraterna deltog ett antal ensamkommande flyk-
tingar. Familjedagen genomfördes i en anda av mångfald och 
jämställdhet. Facket och politiken fick en ny arena att sam-
verka på helt enligt den målplan som fastställts av Byggnads. 
Under eftermiddagen serverades kaffe och bullar, samt den 
traditionsenliga korven som grillades på plats.

Text: Fredrik Jansson
Bild: Lars Jonsson
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