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Ordförande har ordet

Riksdagsvalet är avklarat
Snart går vi mot en skön ledighet igen.
Sist jag skrev en ledare hade vi avverkat sommarsemestern och nu är julen
i antågande med allt vad det innebär.
Under hösten har förbundet satt igång
arbetet med att införliva kongressbesluten. Det är ett digert arbete då motionsantalet var 278 och antalet bifallna
att-satser 144. Detta tillsammans med
förbundets övergripande dokument,
”Mål & Vision 2022” kommer att uppta
mycket tid i förbundsstyrelsen där det
handlar om att vi ska bli ett byggnads.
Riksdagsvalet är avklarat. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har bildat en minoritetsregering. Vi får hålla
tummarna för att de får igenom beslut
som gynnar byggnadsarbetarna. Av
LO-väljarna fick Socialdemokraterna
51 % av rösterna. Gott så! Men vi ska
inte vara nöjda. SD fick av LO-anslutna väljare hela 11% vilket är under riksgenomsnittet men ändå skrämmande
siffror.
Det har i efterdyningarna av valet skrivits mycket om SD:s framgångar. Utifrån de diskussioner jag haft med både
medlemmar och icke medlemmar vill
jag också ta upp frågan. Jag lägger den
absolut största skulden till SD-ökningen på Alliansens politik. Sedan 2006
när Alliansen tillträdde har det skett
en nedmontering av välfärdssamhället. De har minskat fackets makt till
fördel för arbetsgivarna.
Det sociala skyddsnätet har fått
större och större maskor där var
och en av oss riskerar att falla igenom. Det har gjort att många
röstat på ett parti som förespråkar den ”enkla vägens
politik”. SD ställer grupper
mot varandra på ett fruktansvärt sätt. Under förra
mandatperioden
röstade

2

SD med Alliansen i över 96% av frågorna. De har flera gånger visat att de
är ett fackföreningsfientligt parti som
står långt till höger politiskt. Trots detta köper 11% av LO-väljarna den ”lätta
vägens politik”.
Arbetarrörelsen måste ta valresultatet på allvar. Det är vi som byggt upp
landet med generella försäkringar och
breda kollektiva lösningar. Vi behöver
prata mera om värderingar och ideologi! Om vi lyckas minska klyftorna är
jag övertygad om att Socialdemokraterna åter blir det samhällsbyggande
partiet. Samtidigt som SD förpassas
till den historiska avskrädeshög där
de hör hemma. Nu är det dags att vi
visar vilka som bygger landet. Detta
gör vi tillsammans oavsett om du som
byggnadsarbetare kommer från Söderhamn eller Syrien.
Med dessa rader önskar jag Er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År !
Kim Söderström
Ordförande i Byggnads GävleDala
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Ansvarig utgivare:
Kim Söderström, 010-601 11 90
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REGIONKONTOR
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Byggnads a-kassa
E-post: a-kassan@byggnads.se
Telefonväxel: 010 – 601 18 00
www.byggnadsakassa.se
Telefontider
Frågor om ersättning,
medlemskap och
medlemsavgifter:
Måndag till torsdag
9 - 11, 13-15
Fredag 9-11
Frågor om utlandsarbete:
Måndag, onsdag och fredag
9 – 11
Frågor om omprövning:
Måndag till fredag
9 - 11
Adresser
Kassakorten skickas till:
Byggnads a-kassa
FE 36
930 87 ARJEPLOG
Övriga handlingar och intyg till:
Byggnads a-kassa
FE 36
930 88 ARJEPLOG
Besöksadress
Besök till regionkontoren förbokar
du via telefon 010 – 601 18 00

Vet du någon som inte fått
vår medlemstidning - hör av dig
så att vi kan skicka ut den.
Ring oss på telefon 010-6011002!
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Prestationslönestatistik för
3:e kvartalet i regionen
Prestationslönestatistik TBMA* 1 juli - 30 september
*trä/betong/mur/anläggning
Företag

Objekt, ort

Timmar Förtjänst

1

Veidekke Entrepr AB

Ombyggnad riksväg 76, Gävle

4357 tim

219,73 kr

2

Peab Anläggning AB

ME3 Bro, Älvkarleby

2866 tim

219,53 kr

3

Nils Skoglund AB

Rättviksvägen 9, Leksand

4

Grytnäs Projekt AB

Kv Frej, Borlänge

5

Grytnäs Projekt AB

6

888 tim

213,47 kr

4080 tim

211,81 kr

HSB Brf Elden, Avesta

820 tim

211,81 kr

Nils Skoglund AB

Ny brandstation, Vansbro

663 tim

208,97 kr

7

ByggTjänst i Falun AB

Omb Infektion hus 20, Falun

1897 tim

207,75 kr

8

Skanska Sverige AB

Ängsbacken, Sandviken

2878tim

206,43 kr

9

Skanska Sverige AB

Betesgatan 2, Borlänge

4352 tim

204,72 kr

10

ByggPartner i Dalarna AB By 701, Ludvika

3541 tim

203,31 kr

11

Prenova Bygg AB

Dalslänningen, Sandviken

2836 tim

202,25 kr

12

Nils Skoglund AB

Mora resecenter, Mora

2636 tim

202,18 kr

Prestationslönestatistik övriga 1 juli - 30 september
Företag

Objekt, ort

Timmar Förtjänst

Plattsättning
1

BBM i Dalarna AB

Manhemsvägen, Falun

15 tim

277,71 kr

2

BBM i Dalarna AB

Skidförbundet, Falun

15 tim

268,29 kr

3

BBM i Dalarna AB

Hedemora ÅVC, Hedemora

36 tim

250,92 kr

4

BBM i Dalarna AB

Vika skola, Falun

7 tim

248,07 kr

5

BF Kakelservice i Gävle AB

Alderholmen, Gävle

940 tim

232,25 kr

6

BBM i Dalarna AB

Nedemora, Fäggeby

12 tim

215,64 kr

Tätskikt
1

Hedbergs Tak AB

Stargränd 9, Fors

4 tim

376,86 kr

2

Hedbergs Tak AB

Stargränd 5, Fors

7 tim

250,11 kr

3

Hedbergs Tak AB

Fäbodvägen

14 tim

245,37 kr

4

Hedbergs Tak AB

Ishall, Smedjebacken

155 tim

233,19 kr

5

Hedbergs Tak AB

Fiskodlingen, Näs

101 tim

227,85 kr

6

Hedbergs Tak AB

Säter skola

45 tim

226,94 kr

Genomsnittsförtjänst på alla avstämda timmar
i region GävleDala 1 juli - 30 september
Yrkesgrupp

Timmar

Förtjänst

80450 tim

199,74 kr

Plattsättning

2347 tim

204,53 kr

3

Tätskikt

1829 tim

202,82 kr

4

Plåt

330 tim

244,72 kr

1

TBMA

2
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Uppsagd på grund
av arbetsbrist
Varje vinter kommer det till
Byggnads GävleDalas kännedom att medlemmar sägs upp på
grund av arbetsbrist utan att den
har föregåtts av förhandling.
Arbetsbrist ska förhandlas enligt Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) § 11 och då ska Lagen om
anställningsskydd (LAS) beaktas och
tillämpas.
En sådan förhandling är arbetsgivaren skyldig att genomföra med medbestämmandegruppen (MB-gruppen)
eller om sådan inte finns så ska företaget förhandla med Byggnads GävleDala (en ombudsman från något
av kontoren). MB-grupper utses av
Byggnads region GävleDala och utbildas sedan för att kunna tillvara ta
medlemmarnas intressen vid olika
förhandlingar, bland annat uppsägningar på grund av arbetsbrist.
Ingen medlem i Byggnads ska behöva
bli uppsagd på grund av arbetsbrist
utan att den föregåtts av förhandling
enligt MBL § 11.
Om du tillhör de som arbetar på ett
företag utan MB-grupp och blir uppsagd på grund av arbetsbrist utan att
en förhandling har skett, kontakta
då Byggnads region GävleDala för
att få mera information. Mejla oss på
adress: gavledala@byggnads.se eller
ring på telefon 010-601 10 02.
Text: Fredrik Jansson

Har du tips på
intressanta byggen
vi kan besöka?
Hör gärna av dig till
oss på region
GävleDala på telefon
010-6011002.
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Plåtslagare med
känsla för detaljer

Det är ett omfattande renoveringsarbete som pågår på Ockelbo kyrka.
Plåtslagarna började med att byta ut all koppar på de båda tvillingtornen och
på stortornet efter semestern 2013 och siktar på att vara klara lagom till jul i år.
En förmiddag i början av oktober
svänger jag av E4an vid Hagsta och
kör mot Ockelbo. Hoppas det inte är
alltför mulet när jag ska ta några bilder tänker jag när närmar mig. Hösten
börjar synas på riktigt. Det är 6 grader
i luften efter en morgon nära nollan.
Jag och Kjell-Åke Eriksson ska intervjua plåtslagarna som jobbar på PlåtLars, ett företag från Falun.

tillverkar mindre detaljer, som man
sedan lyfter upp på taket och sätter på
plats.

tjäna mer. Kjell-Åke lämnar en ackordsprislista och ett plåtavtal kvar på
bänken.

Vi diskuterar arbetet och det fackliga
på arbetsplatsen. Vid arbete på så
hög höjd är skyddsarbete extra viktigt. Organisationsgraden är ett annat samtalsämne. Tillsammans blir vi
starkare och kan påverka mera.

Kjell-Åke är redan på plats när jag
kommer dit. Vi får vänta litet eftersom
dom är och äter. Medans vi väntar så
går jag runt och kikar lite på kyrkan
som är byggd i början av 1900-talet.

Naturligtvis så tar det inte lång stund
innan ackordets vara eller icke vara
diskuteras. Killarna mäter inte sitt
arbete, i tron att de inte kommer att
få ihop det. Det är mycket detaljer och
kanter som ska vikas.

När vi pratat en stund följer vi med
upp i hissen till stortornet. Där uppe
är vinden mer påtaglig än vad den är
60 meter nedanför. Det är en fantastisk utsikt över Ockelbo och dess omgivningar uppe på kyrktornet. Men
det jag slås av allra mest är hantverket
framför näsan på mig... Så fantastiskt
många detaljer! Kameran far upp och
jag tar några bilder. Nu vet jag att det
är regionens tidning och inte en fototidning som jag fotar för och det är väl
tur det, för bilderna kan inte göra arbetet rättvisa.

Det tar inte lång stund innan killarna
dyker upp. Vi följer med Lars-Göran
Gustafsson, P-O Fix och Jan Ryno in
i deras plåtslageri. Det är ljust och
trivsamt och det är där inne som man
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Men Kjell-Åke är inte lika övertygad om att det inte skulle gå att mäta
jobbet. Jan Ryno tycker att de har en
timlön som är ok. Men visst vill man

Uppe på taket upptäcker Kjell-Åke att
det saknas något, men han hinner inte
fråga om det innan svaret kommer.
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”Det kommer en putsfirma strax som
ska laga kanten. Vi har förberett lite
och delar av ställningen är bortplockad för att de ska kunna komma åt.”

Från vänster ser vi Kjell-Åke Eriksson ombudsman, Lars-Göran Gustafsson, Jan Ryno och P-O Fix som samtalar i killarns verkstad.

Lars-Göran och P-O visar på vad som
gjorts på tornet. Man har bland annat
åtgärdat en felkonstruktion där vattnet blev stående på taket.
Innan vi lämnar Ockelbo stannar jag
och tar någon bild till. Då kommer jag
på att det inte blev några bilder på utsikten. Men vad gör det, det blev ett
fint hantverk istället. Kyrkan lyser
över Ockelbo, trots att det är mulet.
Text och bild: Niklas Liljeqvist

Medlemserbjudande:

Sjuk- och efterlevandeförsäkring
till medlemspris
I dagarna har du fått ett brev med ett medlemserbjudande från Folksam om en förmånlig sjukoch efterlevandeförsäkring till medlemspris. Du ansluts automatiskt till försäkringen från och
med den 1 januari 2015, om du inte tackar nej. Detta för att du inte ska behöva svara på frågor om
din hälsa.
Försäkringen ger ett ekonomiskt skydd till dig och din familj när du blir sjuk. Alla kan vi bli
sjuka och tvärtemot vad man kan önska är inte samhällets skyddsnät fullständigt. Därför har vi
tillsammans med Folksam tagit fram en prisvärd sjuk- och efterlevandeförsäkring som lindrar
de ekonomiska påfrestningarna som en långvarig sjukdom eller ett dödsfall kan innebära.
Om du inte vill ha försäkringen kan du tacka nej med svarsblankett, eller låta bli att betala när
inbetalningskortet kommer. Men ångrar du dig och vill gå med senare, då måste du göra en hälsoprövning, vilket du slipper om du ansluter dig nu.
Sjuk- och efterlevandeförsäkringen kostar 66 kr/månad och är tre försäkringar i en: sjukförsäkring, diagnoskapital och en livförsäkring.
Om du har frågor om försäkringen ring direkt till Folksam på tel 0771- 950 950 eller kontakta mig,
Anders Ax, på telefon 010-601 11 92 eller 070-6067892.
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Från vänster i bild Patrik Nordin projektanställd valsamordnare och till höger
ombudsmanAnders Ax. Saknas på bild gör ombudsman Anders Nilsson.

Fackliga ombud på arbetsplatsbesök för att prata politik
Det är stor skillnad mellan partiernas ideologier och hur de vill att Sverige ska styras. Men i kompromissandets tidevarv vågar inget parti sticka ut allt för mycket. Det är en grå massa i mitten som
säger ungefär samma saker och anklagar varandra för likartade politiska sakfrågor. Ska vi få tillbaka tron på demokratiskt valda politiker och partier måste vi bli bättre på att påverka.
Tre personer från Byggnads GävleDala lade extra tid på valarbetet. Det var
Anders Ax, Anders Nilsson och jag,
Patrik Nordin, som projektanställd
valsamordnare. Vi fick bra respons
på våra besök. Många tyckte med all
rätt att det var på tiden att Byggnads
kom på besök. En tanke bakom sammanslagningen av de tre tidigare avdelningarna till region GävleDala är
att det ska skapa mer tid/resurser till
medlemskontakter.
Den stora frågeställningen efter valet är vilket parti som blev vinnare?
Förlorarna är lättare att utse. Jag vill
mena att hela svenska befolkningen
är de största förlorarna i årets val. De
etablerade partierna har förlorat sin
själ på vägen mot valframgång. Ledda
av professionella reklambyråer har
det politiska budskapet fått stå tillbaka.
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När det inte finns någon opposition så
blir det ett stort politisk vakuum som
Sverigedemokraterna skickligt har tagit vara på. Ett enfrågeparti, en samling rasister i kostym. Ett parti med
en människosyn som är raka motsatsen till fackföreningarnas ideologi om
allas lika värde. Sverigedemokraternas framgång beror inte på nya politiska lösningar på vardagliga problem
utan på att det inte har funnits något
annat alternativ till den gråa massan
i mitten.
När jag har träffat medlemmar och
förklarat vad vi från fackligt håll vill
förändra politiskt har så gott som alla
närvarande tyckt att kraven vi har är
berättigade. Några sa öppet att de är
Sverigedemokrater. Fast jag förklarade att SD har varit med om att genomföra många av de senaste årens
försämringar för arbetstagare så tyck-

te många av Sverigedemokraterna
att försämringarna är invandrarnas
fel. Men ingen Sverigedemokrat har
velat ta en politisk debatt eller diskutera sakfrågor från LO:s 10-punktprogram.
Arbetare behövs som politiker, så vi
får upp våra frågor och värderingar
i nämnder och riksdag. Fackföreningarna var med om att bilda det
Socialdemokratiska partiet 1889 för
att kunna påverka politiskt. Fackligpolitisk samverkan är något som alla
kan delta i. Engagera dig i ett politiskt
parti, gå på kretsmöten, stöd dem som
du tycker företräder dina åsikter. Det
politiska arbetet får inte stanna upp
utan måste pågå mellan valen. Vi ska
vara en blåslampa på politikerna, se
genom floskler och kräva reformer.
Text: Patrik Nordin
Foto: Niclas Liljeqvist
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Medlemmar med Aktivt inflytande
Under 3 dagar i september, när hösten knackade på, träffades ca 20 fackliga förtroendemän och
MB-ledamöter i Byggnads för att förkovra sig i avtal, Lagen om Medbestämmande (MBL), Lagen om
anställningsskydd (LAS) och mycket mer.
Under de tre dagarna jobbades det i
grupparbeten, frågepromenader och
rejäla diskussioner. Ansvariga för
de tre dagarna var Fredrik Jansson,
Lars Lundberg och Kjell-Åke Eriksson, alla ombudsmän som arbetar för
Byggnads Region GävleDala. Dessa
dagar och övriga kurser som Region
GävleDala arrangerar är ett viktigt led
att stärka den fackliga organisationen
på arbetsplatser och i företagen.
Ni är Byggnads ”spjutspetsar” på arbetsplatserna, meddelade Lars Lundberg deltagarna inledningsvis. Med
det menar Lars att för att nå ut i alla
hörn av arbetsplatser och företag behövs grabbar och tjejer som ni.
Några veckor efter kursen träffar vi
Martin Bodforss som arbetar på SW
Bygg AB i Ljusdal och är suppleant i
Byggnads MB-grupp på företaget.
Vi frågar honom hur han upplevde
de tre dagarna?
Att jobba fysiskt med avtalsboken och
de lagböcker vi fick kändes bra. Det
är gott att veta våra rättigheter men
också våra skyldigheter, säger Martin
som just nu bygger en gäststuga strax
utanför Hudiksvall. Det var också bra
att träffa medlemmar från andra företag och byta erfarenheter. Martin ser
nu fram emot att gå kursen Bygg på
din trygghet den 11-12 november.

Byggnads GävleDala har under 2014
erbjudit 25 olika kurser och utbildningar. Det som återstår av årets kurser är framför allt en lagbasutbildning
i november och medlemsutbildningen
”Påfarten” som körs på 3 platser i regionen, den 11 december i Gävle och
Borlänge samt den 16 december i Söderhamn. Påfarten är endags-kurs där
vi pratar om värdet av att vara med i
facket, varför facket finns och hur det
ser ut på arbetsmarknaden gällande
partsförhållanden. Vi tar också upp

den ”svenska modellen” mm. Byggnads rekommenderar denna till alla
sina medlemmar.
Är ni intresserade av utbildningar i
allmänhet och Påfarten i synnerhet
går ni in på www.byggnads.se och
klickar er vidare till region GävleDala
och kursprogram eller ring på telefon
010-601 10 02.
Text och bild: Kjell-Åke Eriksson

Drakbåtsrodd i Avesta

Medlemskretsen deltog för andra året i rad i drakbåtsrodd i
Avesta. Kretsen gör detta som en familjedag. Det är inte bara
rodd. Det finns även kringaktiviteter för hela familjen som
hamburgergrillning, hoppborg med mera för de som inte deltar i rodden.

Detta år stod medlemskretsen i Avesta som segrare när finalen var avklarad. Vi gratulerar vinnarna!
Text: Fredrik Jansson
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ÅRSMÖTEN I VÅRA
MEDLEMSKRETSAR

Avesta
Torsdag 29 januari kl 19.00 Metallhuset i Avesta
Bergby
Fredag 23 januari kl 18.00 Hakke Gård i Bergby
Bollnäs
Torsdag 15 januari kl 18.30 Folkets hus Bollnäs

Hyr stuga i Sälen
Stugan är tillgänglig för medlemmar och anställda i
Byggnads GävleDala till medlemspris. Övriga kan
hyra den till ordinarie pris. Medlemmar har förtur.

Borlänge
Torsdag 22 januari kl 17.00 Byggnads kontor
Edsbyn
Torsdag 22 januari kl 18.30 Plats meddelas senare
Falun
Tisdag 20 januari kl 17.00 Plats meddelas senare
Gävle
Torsdag 22 januari kl 18.30 Byggnads kontor Gävle
Hedemora
Tisdag 20 januari kl 18.30 ABF-lokalen i Hedemora
Hofors
Måndag 19 januari kl 18.00 Folkets hus Hofors
Hudiksvall
Torsdag 29 januari kl 16.30 Pizzeria o sole mio
Leksand
Måndag 26 januari kl 19.00 Moskogen
Ljusdal
Torsdag 29 januari kl 19.00 Wienerkaféet i Ljusdal
Ludvika/Smedjebacken
Torsdag 22 januari kl 18.30 Folkets hus vån 7 Ludvika
Malung

Medlem
Ej medlem
Högsäsong v 51-1, 7-16
Torsdag 29 januari kl 18.15 Folkets hus Malung
Veckopris söndag-söndag
4000 kr
6200 kr
Mora/Orsa
Kort vecka torsdag-söndag 2300 kr
3500 kr
Torsdag 29 januari kl 18.30 Bowlinghallen Orsa
3500 kr
Kort vecka söndag-torsdag 2300 kr
Ockelbo
		
Torsdag 22 januari kl 18.00 Centrumhuset Ockelbo
Mellansäsong v 2-6, 25-23
Rättvik
Veckopris söndag-söndag
3000 kr
4100 kr
Torsdag 22 januari kl 18.30 Rättviksparken
Kort vecka torsdag-söndag 1700 kr
2500 kr
Sandviken
Kort vecka söndag-torsdag 1700 kr
2500 kr
Tisdag 20 januari kl 18.00 Folkets hus Sandviken
		
Lågsäsong v 17-24, 35-51
Säter
Onsdag 21 januari kl 18.30 Folkets hus Säter
Veckopris söndag-söndag
2000 kr
3000 kr
Kort vecka torsdag-söndag 1200 kr
1700 kr
Söderhamn
Torsdag 22 januari kl 18.00 Kulturens hus
1700 kr
Kort vecka söndag-torsdag 1200 kr
Boka stugan via Byggnads GävleDala
E-post: gavledala@byggnads.se eller ring vår växel
telefon 010-6011002.
E-post: marie.knagg@byggnads.se eller Marie Knagg
telefon 010-6011179.
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Vansbro
Onsdag 21 januari kl 18.00 Värdshuset Flottaren
Älvdalen
Torsdag 22 januari kl 19.00 Älvdalens hotell
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