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På besök hos Mats 70 m upp
sid 5

Ordförande har ordet
Efter en skön sommar är det full fart
igen. Hösten är intensiv med förberedelser inför avtalsrörelsen. Att den redan är igång har nog ingen missat.
Media och borgerliga ledarsidor har ur
sin djupa källa av okunskap öst påståenden och osanningar om Byggnads
och den förra avtalsrörelsen. Byggnads
agerade precis som alla andra enskilda
förbund gjorde- det var tydligen problemfyllt!
Syftet med dessa påhopp är naturligtvis att påvisa att LO och dess förbund
inte går i takt. Svenskt Näringsliv och
de borgerliga tidningarna vill försvaga
våra positioner inför kommande avtalsrörelse. Dessvärre använder en del
förbund media för utspel som inte gör
LO starkare.
Byggnads har alltid stått upp för ett
starkt och gemensamt LO, så även vid
förra avtalsrörelsen. Jag tror och hoppas att LO lyckas få ihop en samordning.
Vi är beroende av varandra för att ens
ha en möjlighet att vinna mark.
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na krävt försämringar för byggnadsarbetarna. Några argument som jag
ibland får höra av icke-medlemmar är
att ”vadå, jag får ju samma villkor ändå,
utan att vara med i facket”, eller ”chefen
är schysst mot oss, han höjer lönen varje år och ger oss reseersättning”. Det är
ett tankefel som vi tillsammans måste
motverka. Tack vare att vi är många,
lyckas vi teckna avtal. Ju fler vi är desto bättre villkor. Din chef måste höja
lönen varje år, han måste betala reseersättning. Om chefen slapp göra det så
är jag säker på att han hellre stoppade
pengarna i egna fickan.
PS. Sverigedemokraternas politik blir
aldrig löntagarvänlig! Herr Åkessons
gäng kommer att rösta mot regeringens förslag om kollektivavtalskrav vid
offentliga upphandlingar. Sverigedemokraterna visar återigen att de är ett rent
högerparti som inte
värnar arbetarna i
Sverige. DS.

Något annat som jag vill lyfta är organisering. Det är den enskilt största frågan för Byggnads berättigande. Om vi
inte är tillräckligt många medlemmar
i föreningen för att försvara våra avtal
så kommer arbetsgivarna att försämra våra villkor. I varje avtalsrörelse så
länge jag kan minnas har arbetsgivar-

Ansvarig utgivare:
Kim Söderström, 010-601 11 90
kim.soderstrom@byggnads.se
REGIONKONTOR
Wallingatan 15
784 34 BORLÄNGE
E-post: gavledala@byggnads.se
Telefonväxel: 010-601 10 02
Org.nr: 886000-0945
Plusgiro: 20 47 30 - 6
VERKSAMHETSKONTOR
Söderhamn
Björnängsvägen 2
826 40 SÖDERHAMN
Gävle
Joe Hillplatsen 3
(FTM-huset intill Folkets Hus)
T.o.m. 2016-10-31
www.byggnads.se

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 kl 9 - 11, 13-15
Fredag kl 9-11
Frågor om utlandsarbete:
Måndag, onsdag och fredag kl 9 – 11
Frågor om omprövning:
Måndag till fredag kl 9 - 11

Kim Söderström
Ordförande i Byggnads GävleDala

Hyr Byggnads stuga i Sälen!
Alla medlemmar i Byggnads GävleDala kan till förmånligt pris hyra stuga i Sälen.

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

Passa på att boka in en helg eller rent
av en hel vecka i Byggnads stuga.
Stugan ligger i Östra Färdkällan, inte
långt från Högfjällshotellet. Ta fram
skidorna och boka stugan.
För mer information, gå in på
www.byggnads.se
Kontakta även Marie Knagg för information och bokning på: Tel. 010-601 11 78
eller marie.knagg@byggnads.se
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Prestationslönestatistik Byggnads GävleDala Påfarten, en facklig
1 jan - 25 aug 2016
introduktionsdag!
Yrkesgrupp

Kr/Tim.

Timmar

Trä, betong, mur och anlägg.
Tätskikt
Plattsättning
Ställning
VVS
Plåt

203,24
226,83
216,41
179,24
242,70
227,54

284 567
2 503
8 461
266
10 099
2 298

Kursinnehåll

Ny avtalsrörelse tar fart under hösten 2016.
Det är återigen dags att mobilisera kraft för att få nya avtal som är så bra som
möjligt för byggnadsarbetarna inom, bygg, VVS, plåt, glas och maskin ännu en
gång. Den senaste avtalsrörelsen resulterade i ett 1-årigt avtal på samtliga avtalsområden. Byggnads är en demokratisk rörelse där varje Arbetsgivarna kommer i
varje avtalsrörelse med förslag på förändringar i avtalen som ur deras perspektiv
är bättre för dem. Då är det extra viktigt att våra medlemmar gör sina röster hörda
genom att aktivt tala om hur framtiden ska se ut i avtalen. Skriv nu ner era krav så
hjälps vi åt att göra en motion av det. Lägger in ett exempel på hur en motion kan
se ut. Medlem har chansen att påverka det avtal som hen arbetar under genom att
skriva motioner om de förändringar som hen anser vara önskvärda. Kontakta din
medlemskrets för att delta i ett kretsmöte och skriva motioner. Kretsarnas motioner skall vara regionstyrelsen tillhanda senast 2016-11-15.
Byggnads GävleDala vet att det finns många medlemmar som är oerhört insatta
i avtalen och som har åsikter om vad som behöver förändras i avtalen. Byggnads
behöver era åsikter mer än någonsin.
					

Text: Fredrik Jansson
MOTION

angående ändringar och tillägg i
kollektivavtal

Motionärens namn

Personnummer

Fredrik Jansson

XXXXXX-XXXX

Region

GävleDala

Avtalsområde

Glasmästeriavtalet
Del av avtal

Paragraf

Arbetstid

Moment
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Alla medlemmar i Byggnads GävleDala erbjuds att gå Påfarten, det
är en informationsdag om vad facket gör och varför det är viktigt att
vara medlem.

g

Varför ska jag vara medlem i facket,
och vad gör facket egentligen? Dessa
frågor och många andra frågor besvaras på denna introduktionsdag.

Vi tar även upp

• Vilken roll facket har på arbetsmarknaden.
• Viktiga lagar när du jobbar.
• Kollektivavtal, arbetstidsförkortning mm.
Detta och en hel del till hinner vi gå
igenom på denna dag.

Ledighet

Du har rätt att vara ledig för att gå Påfarten. Meddela din arbetsgivare senast 14 dagar före.

Ersättning

Du får ett skattefritt stipendium på
1000:- samt ersättning för reskostnader. Kurskostnader och mat under dagen står Byggnads GävleDala för.

Har du frågor och funderingar
om kursen, ring
Erik Eriksson Neu 070-391 17 21
Mikael Johansson 070-316 78 85

Kursen genomförs
7 dec Söderhamn
8 dec Gävle
9 dec Borlänge

Anmäler dig till kursen gör du till
ann-christine.lindskog@byggnads.se
eller på telefon 010-601 13 65

Ämne

Övertidstillägg
Förslag (använd baksidan vid behov)

Att övertidstillägget på vardagar ändras till 100%
Bakgrund och motivering (använd baksidan vid behov)

Övertid är övertid oavsett om den utförs på vardag eller helgdag.
Beslut av medlemskrets

Tillstyrkes

Beslut av regionstyrelsen

Avstyrkes

Beslut av regionfullmäktige

Tillstyrkes

Tillstyrkes

Avstyrkes

Enskild motion

Avstyrkes

Regionens eventuella yttrande
Ort och datum

Borlänge 2016-08-16
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Motionärens namnunderskrift

Fredrik Jansson
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Nya ansikten på Byggnads region GävleDala
Här följer en kort presentation av ”tre p” som förstärker på regionen och helhjärtat kommer att föra den fackliga
traditionen framåt. Paulina, Patrik och Per-Anders.

Paulina Johansson
• Uppgift på Byggnads GävleDala

Arbeta med att få en bra verksamhet bland ungdomarna i byggbranschen där
besök på regionens gymnasieskolor blir en viktig del. Skall även försöka skapa
grunden för ett lokalt kvinnligt nätverk. Placeringsort för Paulina blir Borlänge.

• Bakgrund

Uppvuxen i Garpenberg, flyttade sedan till Örebrotrakten där hon utbildade sig
till VVS-montör. Har sedan arbetat på Avesta VVS Teknik AB där hon nu är
tjänstledig för att prova på arbetet på Byggnads. Har nu hunnit bli 23 år och är nu
boende i Säter.

• Intressen

Bor i ett äldre hus som renoveras allteftersom, det är skoj med praktiska saker. Har
även en finsk lapphund som gör att det blir en hel del promenader i omgivningen.
Hästar hör också till Paulinas intressen men har för närvarande ingen egen.

Patrik Nordin
• Uppgift på Byggnads GävleDala

Arbeta med lönefrågor i första hand. Byggnadsarbetare har alltid prioriterat en
bra lön och för att vi även i fortsättningen skall kunna leva upp till det kravet förstärker vi nu med Patrik på Byggnads kontor i Gävle.

• Bakgrund

49-årig gästrikekille boende i Gävle. Betongarbetare med anställning på HMB
Construction AB i Gävle. Har tidigare varit projektanställd på Byggnads GävleDala.

• Intressen

Tidigare var dykning och fotografering i vattnet en vanlig sysselsättning. Nu håller han sig mest på land där fotograferingen fortfarande hänger med. Resa och
umgås med familjen är annars det han i första hand prioriterar på fritiden.

Per-Anders Eklöf
• Uppgift på Byggnads GävleDala

Bedriva mätningsarbete för byggnads- och ventilationsplåtslagarna i vår region,
samt övriga regioner. Dessutom bedriva utbildning för ombudsmän i andra regioner så att de på sikt också kan hjälpa plåtslagarna med ackord. Placeringsort för
Per-Anders blir Gävle.

• Bakgrund

Byggnadsplåtslagare som på senare år arbetat på Plåt & Vent Forum AB vilket är
branschens gemensamma företag. Mätningsverksamheten skall Byggnads stå för
och Byggnads GävleDala har förmånen att anställa Per-Anders som är 57 år fyllda.

• Intressen

Reser gärna, både i Asien och Europa. Paddlar även kajak utefter kusten samt
vandrar i fjällen, både i Kebnekaise och jämtlandsfjällen. Även till Italien har
vandrarkängorna varit med.
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Kranförare med blick över bygge och stad

Mats Fagerström sitter på 70 meters höjd och har god blick på vad som
händer nedanför hans fötter. Han är en rutinerad kranförare på Prenovas
bygge på Muréngatan i Gävle. Han sitter förmodligen i regionens högsta
kran. Mats jobbar åt Svenska Kran AB sedan 6 månader och har precis
blivit fast anställd.
Mats är 57 år och kommer från Eskilstuna men bor nu vid Hjälmaresund. Mats
började utbilda sig för att köra kran
1988. Då varvades teori med praktik
och han blev färdig kranförare 1989.
Mats trivs som kranförare. Även om
det kan tyckas vara ett ganska ensamt
arbete så är Mats av annan åsikt. ”Man
är ju med på radion och har koll på allt
och alla”.
Mats har även kört kran i Norge. Om
man vill kan man åka runt i hela världen och köra kran säger Mats. Det som
han ser som en fördel med svenska
byggnadsarbetare är att de är självgående, det är inte norrmännen, de är inte
på samma nivå.
Under vår diskussion kommer vi in på
arbetssituationen i Sverige. Det finns
viss arbetslöshet i Norge nu. Varför
kan man inte ha samarbete med Nor-

Gävle ur ett annat perspektiv.
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ge? Norrmännen kommer hit och jobbar när det behövs här, och vi till Norge när det fattas folk där. Vi bygger på
ungefär samma sätt och språket är inte
något större problem. Yrkesstolthet
finns i Norge med.
Mats gillar när arbetsplatsen är väl
planerad och det finns framförhållning. Det underlättar både för mig och
laget. Det är lättare att lösa eventuella
problem innan de uppstår. På arbetsplatsen fungerar det jättebra med lagbasen Tom Hillberg. Han ger feedback
och är tydlig, det gillar jag. Mats tycker
att det bör vara uppföljning på ”Säkra
lyft”. Det kommer nya hjälpmedel och
lyftanordningar hela tiden. Och har
man inte varit på en arbetsplats med
kran på några år så kan det vara bra att
fräscha upp kunskaperna. (Säkra lyft
gäller i dag livet ut). Mats vill även ha

fler tjejer som kör kran. De är snällare
i körningen och mer försiktigare om
materialet. Det finns mycket bra instrument för god arbetsmiljö om man
vill. Vindmätare, kameror och framför
allt vågen är ju viktig.
Vi fortsätter prata en stund om marknaden, innan jag klättrar ner igen.
(Och jag lär säga att 70 meter är långt
att klättra på en lodrät stege).
Text och bild: Niclas Liljeqvist

Ytterligare ett balkongelement snart på plats.
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Plåtmätning nu i Byggnads regi
Ackordsmätningarna för plåtslagarna utfördes fram till och med
1 juli 1987 av ombudsmän anställda av dåvarande fackförening för
plåtslagare, Svenska bleck- och
plåtslagareförbundet.
Efter juli 1987 sköttes ackordsmätningarna av ett bolag, Plåt och Vent Forum
som gemensamt ägdes av Svenska
bleck- och plåtslagareförbundet och
Plåtslageriernas riksförbund (arbetsgivarna). De ombudsmän som arbetat
med mätningar blev erbjudna anställningar i mätbolaget, 17 st. nappade på
det. Plåtslagarna har sedan år 2000 tillhört Byggnads då Svenska bleck- och
plåtslagareförbundet vid sin kongress
1999 beslutade om ett samgående med
Byggnads.

Ackordsmätningar för byggnads- och ventilationsplåtslagare är nu i Byggnads regi.
Per-Anders Eklöf kommer att hålla i den biten.

Nya avtal finns!
Nya avtal finns för distribution.
Glasmästeriavtalet, Plåt- och ventilationsavtalet samt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Dessutom
finns nytryckta supplement till Entreprenadmaskinavtalet.
Vill du ha något av dessa hör du av
dig till oss,
Tel: 010-601 10 02 eller
Epost: gavledala@byggnads.se

Viktiga attiraljer om förtjänsten skall bli bra.

Under hösten 2015 och våren 2016 har
överläggningar förts gällande Plåt och
Vent Forum AB:s inriktning i framtiden. Parterna enades om att bolaget
inte längre skall utföra tjänsten ackordsmätningar för plåt och ventilationsarbeten. Då Plåt- och ventilationsavtalet
ger arbetstagarna rätt att jobba på ackord och ”mäta” sina jobb så kommer
ackordsmätningarna återigen att utföras av ombudsmän, fast nu anställda av
Byggnads. Med anledning av allt detta
så har Byggnads GävleDala, Fr.o.m. 1
september 2016 anställt Per-Anders
Eklöf som tidigare jobbat i mätbolaget
hos Plåt och Vent Forum. Efter 29 år är
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nu plåtmätningarna i Byggnads regi.
Byggnads GävleDala har under våren
signalerat till Plåtföretagen i regionen
om deras skyldighet att enligt avtalet
anmäla in till Byggnads vilka arbeten
som beräknas pågå i 200 timmar eller
mer. Det ger Byggnads möjlighet att ha
koll på var plåtslagarna är och arbetar
för att kunna göra arbetsplatsbesök.
Har ni funderingar att som byggnadseller ventilationsplåtslagare jobba på
ackord så hör av er till regionen på Tel:
010 - 601 10 02 så berättar vi mer.
Text och bild: Kjell-Åke Eriksson

Byggnads GävleDala Nr 3 2016

Arbetsmiljövecka!
Under vecka 43 kommer fokus att ligga
på Asbest, damm och kemiska hälsorisker. Vid arbetsplatsbesök som
görs denna vecka kommer Byggnads
att granska arbetsmiljöplanen och
framförallt beakta den riskanalys och
de åtgärder som gjorts för att undvika
de ovan nämnda riskerna om sådana
finns.
Tyvärr har det konstaterats att asbestrelaterade sjukdomar ökar, likaså ökar förekomsten av stenos (stendammslunga)
hos byggnadsarbetare.
Byggnads ombudsmän kommer inte
att hinna besöka alla arbetsplatser i regionen, därför ber vi er som är utsedda
som skyddsombud att läsa arbetsmiljöplanen och riskanalysen gällande asbest, damm och kemiska risker på era
arbetsplatser.

Har ni funderingar hör av er till regionen på
Tel: 010 - 601 10 02 eller
Epost: gavledala@byggnads.se
Text: Kjell-Åke Eriksson

Målplan 2017
Den 24-25 maj träffades förbundsfullmäktige på Rönneberga. Förbundsfullmäktige är Byggnads
högst beslutande organ mellan
kongresserna. Förbundsfullmäktige hålls varje år förutom det år det
är kongress.

Förbundsfullmäktige består av drygt
50 personer varav fyra är från Byggnads region GävleDala. Årligen fastställer förbundsfullmäktige det nästkommande årets prioriterade frågor.
För 2017 beslöt förbundsfullmäktige
att de prioriterade målen är: -

- Öka antalet avtalsbundna företag med 1400.
- Öka medlemsantalet med 1500
nya medlemmar.
- Genomföra minst 10 000 arbetsplatsbesök.
- Utse minst 250 nya förtroendevalda i små och medelstora företag.
Dessa fyra att-satser är alltså beslutade
att gälla i samtliga regioner, dock skall
siffrorna anpassas procentuellt till regionens storlek.
Den 29-30 augusti träffades regionstyrelsen för att diskutera hur Byggnads
GävleDala kan uppfylla målen. Anställd personal träffades den 15 september i samma syfte. På dessa bägge
sammankomster diskuterades frågorna ivrigt, många bra förslag kom på
pränt och vi ser fram mot ett bra verksamhetsår 2017.
Den 26 november träffas regionfullmäktige som består av ca 100 valda
ombud i Byggnads region GävleDala
i Bollnäs och kommer då att formellt
besluta om regionens mål samt handlingsplan för 2017.

När regionstyrelsen hade styrelsemöte 30 augusti var en av punkterna för dagen,
Målplan 2017.
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Text: Kim Söderström
Bild: Christer Persson
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Byggnads bygger om i Gävle
Efter många och förtjänstfulla år hade kontoret gjort sitt. Det
var slitet och inte uppdaterat efter dagens krav. GävleDalas
styrelse beslutade att se över lokalerna i Gävle. Skulle vi sälja
och skaffa nytt eller skulle det renoveras? Styrelsen beslöt
efter en utredning att kontoret skulle renoveras.
Regionstyrelsen såg möjligheten att äntligen kunna samlokalisera 6F i enlighet med förbundens önskemål. I lokalerna
fanns sedan tidigare Elektrikerförbundet, Målareförbundet
samt Fastighets. De som saknades var SEKO. Efter att en arkitekt ritat om lokalerna så rymdes även de. Därmed blev 6F
samlade i Byggnads lokaler i Gävle.
Lokalerna tömdes i slutet av april, och företaget ByggPartner i Dalarna AB som vann upphandlingen kunde påbörja
arbetet. Det blev en omfattande renovering. Kontoren på
övervåningen blåstes ut helt. Det togs upp hål för hiss och
ny ventilation, mattor, väggar och undertak revs. Efter ca två
veckor var all rivning klar och uppbyggnationen tog fart.
”Det som har varit krångligast är att få in ventilationen” säger Tommy Pers som är platschef på ByggPartner . ”Det är
ju stumt uppåt och ingenting att vingla på. Sedan så får vi
väl gömma det så gott det går med slitsar”. I dag (läs 31/8) är
alla väggar på första våningen färdiga. Målaren är i stort sett
klar. Golven är flytspacklade och mattläggaren har kommit
igång med och läggning av textilmattorna. Elektrikerna är i
fas. Det som återstår är undertak-och hissarbeten.
På entréplan ligger man mer prekärt till. Men Tommy tror
att man kommer att hinna färdigt till besiktningen iallafall.
Man har blivit tvungen att ändra från originalritningen, då
gamla hus inte alltid är som det står på ritningen.
Lokalerna är tänkt att tas i bruk månadsskiftet oktober/november.
Text och bild: Niclas Liljeqvist

Byggnads kontor i Gävle under renovering.

Var med och påverka! Välkommen till Medlemsmöte i din krets
Bergby:
Borlänge:
Falun:
Gävle:
Hofors:
Hudiksvall:
Ludvika/Smedjebacken:
Malung:
Mora/Orsa:
Ockelbo:
Rättvik:
Sandviken:
Söderhamn:
Vansbro:
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11 nov kl. 18.00
24 nov kl. 17.00
8 nov kl. 17.00
10 nov kl. 18.30
7 nov kl. 18.00
24 nov kl.
24 nov kl. 17.30
17 nov kl. 18.00
24 nov kl. 18.30
10 nov kl. 18.00
24 nov kl. 18.30
8 nov kl. 18.00
17 nov kl. 17.00
9 nov kl. 18.00

Hakke Gård
Byggnads kontor Borlänge
Gamla Elverket, Ölandsgatan Falun
Byggnads verksamhetskontor i Gävle
Folkets Hus Hofors
Folkets Hus Ludvika
Folkets Hus Malung
Orsa Bowling
Kommunhuset, Vänortsrummet
Rättviksparken
Folkets Hus Sandviken
Bowlinghallen Söderhamn
ABF Vansbro
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