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Vet du någon medlem som inte fått 
vår tidning - hör av dig så 

att vi kan skicka ut den. Ring oss 
på telefon 010-601 10 02!

Äntligen en skillnad i politiken
skillnader i politiken. Det betyder 
mycket för en arbetslös byggnads- 
arbetare.

Jag vill även påminna er om att skri-
va motioner till nästa års avtals- 
rörelse. För att kolla temperaturen 
kallade förbundet över 100 lagbasar 
och förtroendevalda i Stockholm 
under slutet av april. Signalerna var 
tydliga. -Våra kollektivavtal skall  
respekteras och vi ska ha inflytande 
på våra arbetsplatser. 

Byggnads går in i avtalsrörelsen 
med stort självförtroende. Det blir 
förmodligen tuffa förhandlingar. 
Svenskt Näringsliv (SN) kräver 
nollavtal men LO-ekonomerna häv-
dar löneökningar eftersom de anser 
att mer pengar i plånboken för van-
liga arbetare hjälper till att få igång 
konsumtionen. SN tror att mer peng-
ar till  aktieägare och direktörer är 
rätt väg att gå.

SN försöker även måla upp bilden 
av Byggnads som det mest strejk- 
benägna fackförbundet i Sverige. 
Vill de syssla med smutskastning 
får det stå för dem. Byggnads är en  
ansvarstagande part som naturligt-
vis tar fighten för medlemmarna. 
Men vi tar matchen vid förhand-
lingsbordet och inte via media.

Till sist vill jag slå ett slag för kam-
panjen, ”Alla tjänar på en jämställd 
byggbransch” som Byggnads på-
börjat under våren. Den genomförs 
tillsammans med Byggcheferna och 
syftet är att förändra förlegade attity-
der och en machokultur som många 
gånger kan begränsa både kvin-
nor och män. Förhoppningsvis kan 
kampanjen locka fler kvinnor till vår 
bransch och till Byggnads. 

Med dessa rader önskar 
jag er en fantastisk 
sommar och en 
skön semester! 

Kim Söderström
Ordförande i Byggnads GävleDala

Nu har vi precis avverkat årets lju-
saste dag. Jag hoppas att de flesta 
precis som jag har njutit av min 
personliga favorit bland helg- 
dagarna, nämligen midsommar. God 
mat, en vacker blomsterklädd mid- 
sommarstång, skrattande sommar-
lovsfirande barn. Den helgen väcker 
onekligen många minnen, både från 
barndomen i Sundborn och när man 
blev lite äldre och började utforska 
andra delar av regionen. Det slutade 
oftast  med logdans på någon lövad 
loge och en stilla promenad hem i 
den ljusa sommarnatten. 

Äntligen börjar vi se skillnad på 
politiken. Den stora snackisen  
under  våren var ROT-bidraget.   
Socialdemokraterna (S) kommer att 
sänka nuvarande bidrag från 50 till 
30 procent. Fastighetsägaren får med 
andra ord 30 kronor tillbaka på varje 
hundralapp istället för 50. Jag tycker 
att det är bra att ROT kvarstår, den 
hjälper många mindre företag att 
hålla produktionen på en bra nivå. 

Genom denna förändring frigörs det 
medel för att stimulera byggnation 
av mindre lägenheter som fram- 
förallt går till våra ungdomar. 

Detta är klassisk Socialdemokratisk 
fördelningspolitik. De sista åtta åren 
har en omvänd fördelningspolitik 
skett. Kostnaden för ROT har ske-
nat i höjden och är idag beräknad till 
hisnande 17 miljarder kronor. Det är 
något som vi alla genom skattsedeln 
bidragit till, men som inte alla kun-
nat ta del av, tex. de som bor i hyres-
rätter.   

En annan reform som är oerhört  
viktig för Byggnads medlemmar är 
att a-kasseersättning kommer att 
höjas. 

Från och med den 7 september kom-
mer ersättningsnivån på försäkring-
en att höjas till 910 kronor per dag. 
Det betyder att de som tjänar upp till 
25 000 kronor per månad får 80 % av 
sin inkomst.

En uppräkning av a-kassan har inte 
gjorts på 13 år och visar återigen på 
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Prestationslönestatistik 
för Byggnads GälveDala 
Period 1 mars 2014 - 28 maj 2015

 
Företag                  Objekt  Förtjänst

 Yrkesgrupp   Timmar Förtjänst   

Trä, betong och mur
Skanska Sverige AB   Ängsbacken, Sandviken  213,93
Nyman Jansson Bygg AB  Sunnansjö Förskola, Ludvika 210,68
Byggpartner i Dalarna AB Älvgården, Hedemora  206,30
Byggpartner i Dalarna AB Ludvika Nya vårdcentral  203,84
Byggpartner i Dalarna AB Enbacka förskola, Säter  203,70
Byggpartner i Dalarna AB Tyra 13 & 14, Borlänge  202,72
Byggpartner i Dalarna AB Länsarkivet Ludvika Lasarett 201,40
Byggpartner i Dalarna AB Bilmetro, Ludvika  201,00
Prenova Bygg Projektutv.  Humana Vårdboende, Gävle 200,44
Skoglunds AB Bygg.ing. Nils  Skidgymnasium Malung 199,04
Skoglunds AB Bygg.ing. Nils Leksands Sparbank,Rättvik 198,75
Byggtec i Gävleborg AB  Vallbackskolan, Gävle  198,44

HMB Construction AB  Polishuset i Falun  198,32

Plattsättning
BBM i Dalarna AB  Hagsand, Grängesberg  267,27
BBM i Dalarna AB  Länsarkivet, Ludvika  262,98
BBM i Dalarna AB  ABB, Ludvika   247,22

BBM i Dalarna AB  Storsand, Smedjebacken  241,67

Tätskikt
Hedbergs Tak AB  Gimlestigen, Avesta  300,55
Hedbergs Tak AB  Fyrklövern förskola, Hedemora 286,58

Hedbergs Tak AB  Östbergs Fläkt, Avesta  251,21

VVS
Caverion Sverige AB  Britsen, Falun  248,91
Caverion Sverige AB  Smeden, Falun  198,60

Genomsnittsförtjänst på avstämda timmar i region GävleDala 

TBMA    119577,7 197.06
Platt    214 232,36
Tätskikt    362 208,24
VVS    5526 215,82

*trä/betong/mur/anläggning

Nyanställda på  
Byggnads GävleDala

När Daniel Larsson slutat hos oss och 
börjat på förbundskontoret i Stock-
holm, och Christer Larsson nu har gått i 
pension fanns det behov av ny arbets-
kraft på kontoret i Borlänge. Det har 
fått till följd att Fredrik Karlsson och 
Henrik Selin anställdes den 1:a juni. 

Fredrik, hemmahörande i Djurås 
har i många år arbetat som snick-
are på Skanska och var nu senast  
anställd på ByggPartner i Dalarna 
AB. Henrik är från Hedemora där han 
arbetat åt Österling Bygg AB.

Avtalsåret 2016
Det är dags att skriva motioner som 
behandlar avtalsförändringar. Vill 
du som medlem i Byggnads ha för-
bättringar i det avtal som du arbetar 
under skriv en motion om detta. 

Hjälp att skriva motioner kan ni få 
på medlemskretsmöte eller av fack-
lig förtroendeman på arbetsplatsen. 
Ta chansen att påverka nästa års 
avtalsrörelse genom aktivt engage-
mang. 

Motionerna ska vara Byggnads Region  
GävleDala tillhanda senast 2015-09-30.

Rikskonferenser
Har du ett fackligt uppdrag eller in-
tresse för frågor som rör avtalet på 
ditt arbetsområde? 

Ta då chansen att deltaga som  
representant för Byggnads Gävle- 
Dala på de av förbundet anordnade 
rikskonferenserna. Följande yrkes- 
grupper har en rikskonferens under 
september/oktober 2015:

Murare, Bil & Maskin, Ställning, 
Papp, Mark, Glas, Anläggare, 
Golv, Lagbasar, Plåt och VVS/
KYL.

Om du är intresserad så anmäl ditt  
intresse till Byggnads GävleDala:
telefon 010-601 10 02 
eller mejl gavledala@byggnads.se

Fredrik Karlsson Henrik Selin
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Skaparglädje på Österling Bygg AB

Chefen för företaget poserar stolt bredvid en ”rollups” med några av sina anställda.

I detta nummer gör vi ett besök hos byggföretaget Österling Bygg AB, 
beläget i Södra Dalarna, närmare bestämt Hedemora. Företaget som 
funnits sedan 1993 har för närvarande totalt 40 anställda.

Hedemora som är Dalarnas äldsta 
och enda medeltida stad, fick sina 
stadsrättigheter redan år 1459. Den 
enda bevarade medeltida byggnaden 
är dess kyrka som stod färdig i bör-
jan på 1300-talet. 

Två saker som hjälpt till att göra 
Hedemora känt är företaget Hede-
mora Verkstäder samt motor-
tävlingen, TT-loppet som kördes 
runt Stadsberget på 30-, 40- och 
50-talet. Loppet lockade stora folk- 
massor till staden, på 50-talet när 
loppet var som störst lockade det 
över 100 000 besökare.  

Hedemora har också fostrat många 
duktiga idrottsmän genom åren. 
I slalom tog Jonas Nilsson VM-
guld och i orientering blev det hela 
två världsmästare genom Bertil  
Norman och Kalle Johansson. 

Staden har också drabbats av två  
stora bränder. 1754 bröt den första 

branden ut och förstörde 90 av sta-
dens 110 hus. 1849 brann det igen och 
då förstördes 33 gårdar. Det har alltså 
byggts en hel del i Hedemora genom 
århundraden och det görs det fort- 
farande. Ett av företagen som idag 
bygger gör vi nu ett besök hos.

Duktig personal
Jag träffar Mattias Österling som äger 
och driver företaget sedan starten -93. 
Mattias var då bara 22 år och färdig- 
utbildad byggnadsingenjör. 

Mattias som för dagen bär en Bian-
chitröja visar sig vara väldigt lätt 
att prata med. Just tröjan var en bra 
”samtalsöppnare” då den visar att 
han delar samma intresse som mig, 
nämligen cykling. Mattias berättar 
att en stor del av jobben de utfört 
har varit i Stockholmstrakten. De 
har blivit ett omtyckt företag vilket 
Mattias förklarar att beställarna har 
lärt sig uppskatta pålitligheten och 
kunnigheten i företagets personal. 

Det hörs direkt att Mattias är väldigt 
stolt över sin personal. 

De har även byggt en hel del i Sälen-
området får jag veta, i Hedemora där 
företaget har sitt säte sysselsätts i 
stora drag bara 4-5 man av hela styr-
kan på 30 snickare.

Aldrig varit anställd
På frågan hur företaget går säger 
Mattias att 2011 var det röda siffror i 
bokslutet, ja då åkte vi på två riktiga 
”smällar” som Mattias uttrycker det. 
Men nu, nu går det bra igen. Nu har 
vi ordning och reda, alla byggen följs 
upp fortlöpande. Det är viktigt när vi 
är ett så pass stort företag som vi nu 
är. 

När jag vill ha reda på hur det kom-
mer sig att de anställda verkar tri-
vas så bra i företaget skiner Mattias 
upp och säger. Ja det är lustigt, när 
det är högkonjunktur är man rädd 
att det skall komma någon och säga 
upp sig, för att de vill pröva lyckan 
någon annanstans. Men så är det 
inte bland våra killar, nej de är kvar  
vilket Mattias är väldigt glad över. 

En brist som jag har säger Mattias 
och funderar en stund, det är att jag 
har aldrig varit anställd. Jag startade 
ju företaget direkt när jag var klar 
med utbildningen. Nu verkar ju inte 
det vara någon nackdel tänker jag, 
det verkar ju gå riktigt bra ändå. Det 
var ju inte heller ett svar på min frå-
ga men det är så jag börjar förstå hur 
det hela hänger ihop. 

När det är dags för mig att gå fråg-
ar jag om det går bra att ta en bild. 
Javisst säger Mattias, men då går vi 
bort hit, och han leder mig till entrén 
där det står en ”rollups” med några 
av de anställda snickarna. 

Jag blir inte förvånad att Mattias vill 
bli fotograferad tillsammans med 
dessa, så väl som han pratat om dem.
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Takat till semestern
En arbetsplats de för närvarande 
har är återuppbyggnaden av den 
nedbrunna Fyrklöverskolan i Hede- 
mora. För en månad sedan var det 
bara en inhägnad betongplatta. Men 
nu är ett gäng byggnadsarbetare på 
plats och det har börjat hända lite  
saker. Bland annat så har hela  
betongplattan frästs av och den har 
även justerats till lite grann i forma-
tet. 

När utsättaren var på plats för att  
bestämma var väggarna skulle stå  
visade det sig att vinklarna på den 
befintliga plattan inte var i det grad-
tal man önskade. Men nu är det fixat 
och vad det lider kommer det åter 
att stå en fin byggnad på plats. En 
VVS-montör är på plats och lägger 
ut rör över plattan vilka snart är 
täckta med både isolering, armering 
och betong.

Jag träffar platschefen Johan Peter-
son som arbetat 16 år i företaget. Han 
låter mig veta att det kommer att 
vara åtta snickare på plats vad det 
lider. Första gjutningen gör vi på fre-
dag, sedan blir det väggresning för 
att redan vecka 26 börja lägga tak. 
Taket skall vara klart till semestern. 

Då kan jag inte hålla mig utan jag 
frågar om det är tänkt att de skall 
få sen semester i år. Nejdå säger  
Johan, med dessa snickare är det inga  
problem. De är duktiga så jag är 
inte det minsta orolig. Med 16 år i  

företaget vet nog Johan vad han talar 
om tänker jag.

Nyanställd
Jag träffar även snickaren Anders 
Lindholm som arbetat på 17 företag. 
På Österlings säger Anders, har jag 
jobbat i åtta år och det är nog det  
bästa företag jag jobbat på. Han sä-
ger också med glimten i ögat, att 
Mattias, chefen alltså är väl inte den  
händigaste snickaren, men han är en 
jäkla bra chef. Det tvivlar jag inte på 
för jag fick också reda på att de nyss 
har uppmärksammat en som har 
snickrat åt företaget i hela 22 år. Det 
verkar onekligen som att om man 
har börjat på Österling Bygg så blir 
man kvar. 

Till slut hittar jag även en nyanställd, 
det är John Elofsson från Karlbo. Jag 
frågar John, som jag sedan tidigare 
vet är en duktig och van lagbas, var-

för han sökt sig till Österling Bygg. 
John svarar att han hört så mycket 
positivt om företaget så han ville gär-
na jobba där. Han kommer nog inte 
att behöva bli besviken tänker jag när 
jag lämnar bygget.

Småjobb
När jag lämnat byggarbetsplatsen 
stannar jag till vid AB Karl Hedins 
Järnhandel. Där står en rödmålad 
bil med dekalen Österling Bygg AB. 
Det är snickaren Nicklas Andersson 
som är där och fyller på lite material 
som behövs för att utföra kommande  
arbetsuppgifter. Nicklas som för till-
fället är ute på lite mindre jobb svarar 
på frågan hur han trivs på företaget. 
Alla tiders, säger Nicklas och fortsät-
ter, jag har arbetat här i sju år. Han 
berättar också att det fåtal gånger 
företaget behövt säga upp personal 
så har samtliga alltid velat bli åter- 
anställda när jobben åter ramlat in. 

Ja det låter ju onekligen som om 
det är ett trivsamt företag att arbeta 
på, hade jag nu varit snickare kan-
ske jag skulle funderat på att söka  
arbete där. Men vad jag vet så har de 
inga ”rörisar” anställda och är nog 
inte i behov av några heller. Jag trivs 
ju dessutom bra med det jag sysslar 
med så det finns ju ingen anledning 
för mig att fundera på något annat 
heller på ålderns höst.

Text och bild: Kalle Sätterström

Vid fikabordet ser vi John Elofsson och Anders Lindholm. Vi ser även ryggen på VVS-
montören Torbjörn Lyttbacka samt snickaren Jim Lundbäck.

Niklas Andersson fyller på med lite materiel inför kommande arbetsuppgifter.
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Den nyvalda styrelsen för 
Byggnads GävleDala

Från vänster: Alf Hinders, Patrik Nordin, Tobias Forsberg, Jan Hall, Stefan Gustafsson, Stefan Westberg, Jonas Fillman,  
ungdomsrepresentant, Kim Söderström, Lars Jonsson, Mikael Johansson, Roger Hellström, Fredrik Jansson.

På regionfullmäktiges årsmöte den 28 mars valdes den nya styrelsen som 
ska leda Byggnads GävleDala det kommande året. De kommer inte att sitta  
sysslolösa. Byggnads kongress 2014 tog många beslut som nu skall genomföras. 
Den viktigaste frågan är dock organisering.

Många kan tänka sig att gå med i facket, men de har aldrig fått frågan säger de. 
Därför vill styrelsen göra ett medskick till våra läsare:

Ställ frågan till era arbetskamrater!  –Är du med i facket? 
Om alla hjälps åt så visar vi omvärlden att vi är världens starkaste fackförening!
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Den nyvalda styrelsen för 
Byggnads GävleDala

Christer trappar ner
Falukillen Christer Larsson, VVS-montör till yrket, går nu efter 27 år 
som ombudsman på Byggnads i pension.

Jag fick i uppdrag av vår ordförande 
Kim Söderström att göra ett reportage 
om Christer som nu går i pension. Vad  
passar då bättre än att göra detta i 
Falun där det hela en gång började. 

Att Christer började på Byggnads 
känner jag mig lite medskyldig 
till. Det var nämligen så att både  
Christer och jag har arbetat som VVS- 
montörer på Calor i Falun, numera 
Caverion. Jag hade dock slutat och 
hunnit arbeta tre år som ombuds-
man på Byggnads när dåvarande 
kassör Göthe Jansson frågade om jag 
kände någon som var lämplig att ta 
ett vikariat på 1,5 år. Vår dåvaran-
de MB-kille skulle nämligen vara  
ledig och det behövdes en ersättare.  
 
Jag for då till Falun och letade reda 
på Christer Larsson,  ja det var inn-
an vi hade sådana nymodigheter som  
mobiltelefoner. Jag förklarade syf-
tet med min resa för Christer och 
det resulterade i att vår dåvaran-
de ordförande Mårten Nilsson, 
den 4:e mars 1988 slog ordför- 
andeklubban i bordet på Byggnads 
avdelning 30:s styrelsemöte. Det-
ta klubbslag fastställde att Christer 
Larsson anställdes på avdelningen.  
 
Vikariatet som Christer anställ-
des på gick ut efter 1,5 år men det  
gjorde inte Christer. Han blev kvar  
till min stora glädje,  jag kan nämna att  
Christer varit en alla tiders arbets-
kamrat. Jag har sett under de 27 år 
vi arbetat tillsammans hur han hela 
tiden med stor nyfikenhet och stort 
intresse kastat sig över de mest kom-
plicerade problem som Byggnads 
medlemmar råkat hamna i. 

Med den kunskap och det intresse 
Christer haft för att hjälpa medlem-
marna i alla tänkbara situationer 
så har han också löst de allra flesta 
problem till största belåtenhet för de 
drabbade.

Ett ombudsmannajobb är i mångt 
och mycket ett ensamarbete. Viss- 

erligen träffar vi de andra ombuds-
männen på kontoret ibland men för 
det mesta är vi ensamma när vi är 
ute på våra olika uppdrag. 

När jag tänker tillbaka på alla år vi 
arbetat tillsammans så kan jag inte 
komma på speciellt många gånger vi 
utfört ett uppdrag tillsammans, där-
för bestämde jag träff med Christer 
på Focus i Falun för att ta en fika till-
sammans och höra lite med honom 
hur han ser på sin tid som anställd 
på Byggnads. 

Nu Christer vill jag höra vad som är 
så bra med ditt arbete som gjort att du  
stannat i 27 år.
Utan att fundera alltför länge säger 
Christer, problemlösare, vi är med 
och löser problem. Vi får också vara 
lite av en medlare och vara med och 
lösa konflikter, det är spännande. 
Det är helt enkelt ett bra jobb. En 
bild jag hade säger Christer, det var 
att arbetsgivarna är ”stora och star-
ka” men så är det inte. De behöver 
ofta hjälp, och är oftast måna om att 
göra rätt. 

Som i alla jobb, ja att vara ombuds-
man är ju också ett jobb även om det 
också kan ses som ett förtroende-
uppdrag man har, så finns det väl en 
baksida på det hela. Är det något du 
tycker varit extra besvärligt i din roll 
som ombudsman.

Ja, säger Christer. Om en medlem är 
missnöjd med vad jag lyckats åstad-
komma i en förhandling, då är det 
jobbigt. Ibland vill man så mycket 
mer än vad kanske avtal och lagar 
ger utrymme för, då kan det vara 
svårt att förklara för medlemmen 
att man inte uppnått det förväntade  
resultatet.

Om vi nu slår ihop alla för- och 
nackdelar, kan du då rekommen-
dera andra medlemmar i Byggnads 
att ta åt sig fackliga förtroendeupp-
drag och kanske rent av arbeta fack-
ligt på heltid framöver. Ja absolut,  

säger Christer och skiner upp. Det är 
utvecklande och stimulerande med 
nya arbetsuppgifter. Men det gäller, 
tillägger Christer, att man är konse-
kvent och uthållig. Man måste stå på 
sig. Klarar man bara det så är det ett 
bra jobb.

Kaffet är sedan länge urdrucket, och 
mazarinerna uppätna. Vi går då ut 
för att ta en bild. Vi går bort till Bank-
torget där jag en dag för 27 år sedan 
träffade Christer för ett samtal som 
ledde till att vi blev arbetskamrater 
på Byggnads. Med detta avslutar jag 
genom att önska Christer en trivsam 
tillvaro som pensionär. Denna öns-
kan gör jag nu som ombud för dina 
arbetskamrater men också som om-
bud för alla medlemmar i Byggnads 
GävleDala verksamhetsområde.

Text och bild: Kalle Sätterström
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Rätt mobilnummer?
Om du ej får sms från Byggnads kan det hända 
att vi har fel telefonnummer. Vänligen kontakta 
regionen på telefon 010-601 10 02. 

Kallelse till möten och annan information sker 
ofta via sms.

Om ni inte bokat semestern ännu rekom-
menderar vi stugan i Sälen. Fjällvärlden 
är mer än bara skidåkning. Där finns både 
vandringsleder och fiskevatten. 

Besök gärna vår hemsida för mer information.

Bokning sker via Byggnads GävleDala:

e-post: gavledala@byggnads.se 
telefon: 010-601 10 02 eller

Marie Knagg  
e-post:  marie.knagg@byggnads.se  
telefon: 010-601 11 78

Fjällstugan i Sälen

Regionens öppettider
Regionkontor, Borlänge 
Wallingatan 15 
784 34 BORLÄNGE

Verksamhetskontor, Söderhamn
Björnängsvägen 2
826 40 SÖDERHAMN

Verksamhetskontor, Gävle
Södra Kansligatan 26
802 52 Gävle

Måndag till torsdag 07:30-16:30, 
fredag 07:30-15:00 

Lunchstängt alla dagar 12:15-13:00

Samtliga kontor är stängda för 
besök vecka 28-31

Gradera upp din hemförsäkring, så har du alltid 
en reseförsäkring när du bestämmer dig för att ta 

en sista minuten resa eller till din planerade  
semesterresa i sommar.

Tips inför 

semestern!
Gå in på: http://www.folksam.se/byggnadsservicesida och läs mer om Byggnads medlemsförsäkringar.

• Om du blir/har varit arbetslös en hel kalender- 
månad.

• Om du blir sjuk, föräldraledig, studerar eller del-
tar i arbetsmarknadsutbildning.

• Om du blir pensionär eller får aktivitetsersättning 
för deltid.

• Om du blir arbetslös eller får arbete med lägre lön.

Kom ihåg att snarast meddela förändringar av din  
inkomst för att betala rätt medlemsavgift! 

Rapportera alltid när du får ändrad bruttoinkomst via hem-
sidan, www.byggnads.se, under medlemsinloggningen. Du 
loggar in med personnummer och medlemsnummer samt  
följer instruktionerna. Du måste kontakta din region 
inom två månader för att ha rätt till nedsatt avgift.

Du kan få nedsatt avgift


