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Byggnads a-kassa
E-post: a-kassan@byggnads.se
www.byggnadsakassa.se

Kontakta oss
Vi finns här för dig helgfria vardagar 
mellan kl. 08.00 – 16.00
Tel: 010-601 18 00

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 a-kassan förbokar du 
via telefon 010 – 601 18 00

Kim Söderström
Ordförande i Byggnads GävleDala

Hyr Byggnads stuga i Sälen!
Alla medlemmar i Byggnads GävleDala kan till förmånligt pris hyra stuga i Sä-
len. Passa på att boka in en helg eller rent av en hel vecka i Byggnads stuga. 

Byggavtalet är klart. Denna gång lycka-
des parterna inom byggbranschen fixa 
ett nytt avtal utan medling och konflikt. 
Detta visar att den Svenska modellen 
verkligen fungerar och förhoppnings-
vis håller det politikerna från att lägga 
sig i lönebildningen. Förhandlingsde-
legationen har gjort ett gott arbete men 
i vanlig ordning är det Byggnads med-
lemmar som gjort det största jobbet. En 
del genom att bara vara medlem andra 
genom att vara oerhört engagerade och 
aktiva. Jag vill framföra ett stort tack till 
GävleDalas medlemmar. 

Jag vill även tacka de av GävleDalas 
medlemmar som stod upp för demo-
kratin på 1:a maj. Jag hade förmånen 
att få tala i Gävle och kunde därför inte 
delta i Falun där Nordisk motstånds-
rörelse valde att motdemonstrera mot 
allt som vi och våra kamrater byggt upp 
under mer än hundra år. Jag vet att vi 
som står upp för demokratin är långt 
fler än de mörka krafter som försöker 
splittra oss. Ta snacket i kojan!!
  
Vi har en spännande tid framför oss, 
då menar jag inte bara sköna sommar-
dagar och annalkande semester. En 
sak är kyrkovalet som äger rum den 17 
september. En annan sak är att vi redan 
nu kan skriva motioner till kongressen 
som äger rum den 31 maj till 3 juni i Gö-
teborg. Nytt för i år är att vi kan skri-
va dessa motioner digitalt. Du kan läsa 
mer om dessa saker längre fram i tid-

ningen. Kom även ihåg att besöka ditt 
kretsmöte för att nominera kongress-
ombud. 

Nu har Byggnads knutit ihop säcken 
genom Framtidsdagarna. För fyra år 
sedan träffades all anställd personal på 
en konferens och sedan dess har alla 
genomgått utbildningar för att bli en 
ännu bättre professionell aktör i Bygg-
nads namn. Vi har arbetat med mål-
styrning och sammantaget har vi tagit 
stora kliv för att bli ”Ett Byggnads”. 
Även regionstyrelserna har utbildats 
vilket verkligen varit bra för styrelse-
arbetet. Jag kan med stolthet säga att vi 
idag suddat ut gamla avdelningsrevir. 
Vi är ”Ett Byggnads” GävleDala.

Slutligen vill jag önska Er en trevlig 
midsommar och 
skön semester.

Stugan har 8 bäddplatser och ligger i 
Östra Färdkällan, inte långt från Hög-
fjällshotellet. En sommarvistelse i Sä-
len är inte dumt, passa på att boka nu. 
För mer information, gå in på 
www.byggnads.se/regioner/gavledala/
Även ickemedlemmar är välkomna att 
hyra stugan.

Kontakta Marie Knagg för information 
och bokning på: 
Tel. 010-601 11 78 eller 
marie.knagg@byggnads.se
Besök även denna sida för att se vad 
som finns att göra i Sälen med omnejd. 
www.visitdalarna.se/sv/malungsalen/
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 Yrkesgrupp Kr/Tim.  Timmar  

Trä, betong, mur och anläggning 207,28 177 200 
Tätskikt/papp 210,35 261 
Plattsättning 247,85 2 570 

Prestationslönestatistik Byggnads GävleDala
1 Januari – 31 mars 2017

Viktigt med anställningsbevis 
och avtal
Varje år driver de anställda i region Byggnads GävleDala in 
100-tusentals kronor i uteblivna löner till medlemmarna. 
Det går ganska fort att i varje enskilt ärende komma upp i 
summor mellan 50 000-100 000 kronor i utebliven lön, se-
mesterersättning och andra ersättningar. Det händer att det 
saknas anställningsbevis, lönespecifikationer med mera 
som är av högsta vikt i ett indrivningsärende. Då blir ären-
det ofta långdraget och svårhanterat för samtliga parter. 

När jag påbörjar anställning...
Har företaget kollektivavtal? Om inte, kontakta Byggnads 
så att avtal kan tecknas! Det är inte ovanligt att företagare 
säger att ”vi har allt precis som i avtalet”, men för att allt 
som står i avtalet ska gälla ska allt som står i ett kollektiv-
avtal stå med i anställningsbeviset, det blir ganska långa 
anställningsbevis, (Byggavtalet ca 180 sidor, teknikinstalla-
tionsavtalet ca 160 sidor m.m.). Se till att få ett anställnings-
bevis, samt att ni erhåller lönespecifikationer från företaget. 
Man ska inte godta att lönen bara betalas ut. 

Vad gör jag om jag inte får lön?
1. Fråga arbetsgivaren varför lönen inte har kommit in på 
kontot. Vänta inte, denna fråga ska komma samma dag som 
lönen inte kom. 
2. Kontakta Byggnads GävleDala 010-601 10 02 och berätta 
om ditt ärende.  

http://www.byggnads.se/avtal-2017/ för information om 
avtalsrörelsen 2017.

Dags för rikskonferenser!
Ta chansen att tillsammans med fackliga kamrater från 
samma yrkesgrupp diskutera just era yrkesspecifika frågor. 
Anmäl intresse till ann-christine.lindskog@byggnads.se 
senast 30/6-17

    Rönneberga Kursgård på Lidingö

     Se datum till höger

Från 25 års ålder betalar din arbetsgivare årligen in pengar 
till din tjänstepension vilket motsvarar 4,5 procent av lönen 
upp till 7,5 inkomstbasbelopp. På den del som överstiger 7,5 
inkomstbasbelopp är den årliga premien 30 procent.
Vad är ett inkomstbasbelopp? Det är ett belopp som reger-
ingen varje år fastställer, det baseras på löneutvecklingen 
i samhället (Inkomstbasbelopp 2017=61 500kr)För att få full 
allmän pension krävs inkomster 2017 på 61 500 x 7,5 = 461250 
kr i årsinkomst eller motsvarande 38467,50 kr per månad. 

Följande saker ska räknas med i lönesummorna... 
ackordsersättning, avgångsvederlag (den del som betrak-
tas som lön), beredskapsersättning, bonus, dricks, grati-
fikation i form av kontantersättning, jourtid, lönegaranti, 
obekväm arbetstid, permitteringslön, provision, resor (fria 
resor till och från arbetet), restidsersättning, semesterlön, 
semesterersättning, sjuklön, skifttillägg, tantiem (andel i 
vinst), utbetald bruttolön, vikariatsersättning, övertidser-
sättning.

Följande saker ska inte räknas in i lönesummorna 
arvoden, avgångsvederlag (den del som betraktas
som skadestånd), bidrag till resekostnader, bilersättning, 
bilförmån, garageförmån, gratifikation i form av aktier och 
obligationer, hemdator, kostnadsersättning, optioner, skat-
tepliktiga och ej skattepliktiga traktamenten, subventione-
rad kost, vinstandel och vinstdelning, värdet av fri kost och 
logi. Det är lätt att förstå att företagen agerar aktivt för att 
hindra förtjänster över 225 kr i timmen om de enligt avtal då 
ska betala 30% i avtalspension för summorna över 461250 
kr i årsinkomst. För varje tjänad krona över detta så erhål-
ler du 30% i avtalspension så för varje tjänad hundralapp så 
hamnar ytterligare 30% på avtalspensionskontot

(Källor FORA, Folksam-LO och Pensionsmyndighetens hemsidor)

Murare/plattsättare  18-19 september
Lagbasar  20-21 september
Papp/tätskikt  25-26 september
Bil och maskinförare  25-26 september
Ställning  25-26 september
VVS/Kyl  2-3 oktober
Anläggare/dykare  2-3 oktober
Markanläggare  9-10 oktober
Plåt  9-10 oktober
Golv   16-17 oktober
Glas   16-17 oktober

Viktiga fakta om avtalspension

	

Hög	lön	=	
Hög	pension!	

”Intressanta före-
drag och många 
viktiga frågor

”Ackordspratet 
väckte nya tankar 
att börja med 
ackord

Saxat från förra årets konferenser
När?
Var?
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Anläggare med 43 års yrkeserfarenhet
Jag har nu besökt en anläggnings-
arbetare för att få en inblick i vad 
man håller på med inom denna yr-
kesgrupp. Vem kan då vara bätt-
re att besöka än en kille med 43 år 
i yrket. Mitt i Leksands centrum 
träffar jag Christer Hansson som 
redan 1974 började sin bana som 
han fortfarande håller fast vid och 
trivs med.  

Christer som nu hunnit bli 61 år har 
större delen av sitt vuxna liv bott i Falun 
dit han kom redan i skolåldern. Famil-
jen flyttade från Husberget, som ligger 
i hjärtat av Härjedalen och dessutom 
är Sveriges högst belägna landskap när 
Christers far fick arbete och gick under 
jord i Falu koppargruva, en höjdskill-
nad som heter duga. Så sent som i hös-
tas flyttade Christer tillbaka till Hus-
berget där han är född och uppvuxen, 
vilket innebär att han nu bor i sin fars 
föräldrahem 150 m, inte över havet, men 
väl över Ljusnan som vackert ringlar 
fram två kilometer nedanför gården. 
Anledningen till flytten är intresset för 
skog och natur samt det stora fiskein-
tresse Christer har. ”Lillminken” säger 
Christer och skrattar, vill väl med det ge 
sken av att han är en hejare på att fånga 

fisk. Hur det är med den saken gick vi 
inte närmare in på.

Vi gör allt
På Christers ena yrkesbevis står  ”Be-
tongarbetare med yrkesbevis + annan 
utbildning”. Vad den andra utbildning-

Christer Hansson, fiskeintresserad anläggare trivs som fisken i vattnet i Leksands 
centrum.

en står för är inget mindre än ”Gatu, 
Väg och Ledningsarbete med yrkesbe-
vis”. Det är med andra ord en allsidig 
kille jag besöker i dag. Själv kallar han 
sig kort och gott för anläggningsarbe-
tare. -Det är markanläggningsarbete jag 
håller på med och då får man hålla på med 
allting säger Christer. När jag ber honom 
precisera lite mer säger han. -Vi är med 
när det som här, har grävts upp för att byta 
vatten och avloppsledningar. Sedan är det 
återfyllning, stenläggning och allt vad det 
innebär. Soffor, cykelställ, fundament till 
lyktstolpar, ja allt man ser här i centrum 
av Leksand har inte kommit dit av sig 
själv och står inte där det står av en slump. 
Christer visar mig ritningarna de ar-
betar efter och det är till och med noga 
beskrivet, inte bara var träden skall stå 
utan även hur groparna skall utformas. 
– Ett bekymmer vi har med att jobba mitt 
i centrum är att hålla människor och bilar 
borta från vår arbetsplats. Avspärrning-
arna säger Christer och pekar, de hjälper 
inte. Folk tränger sig igenom för de skall 
ju in i affären på andra sidan. Gå runt 
är inte att tänka på för en del. Christer 
hinner inte mer än säga det förrän en 
bil har letat sig in bland stenhögarna. 
Christer ruskar på huvudet och säger. 
- Ja, nu får du se hur vi har det. 

Trivs med ”roliga filurer”
Christer var bara 18 år när han börja-Christer Hansson i samspråk med maskinföraren Henrik Daniels.
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Platschef Bo-Göran Rindberg och Christer Hansson framför en del av stenläggningen 
i Leksands centrum, ett arbete som pågått sedan sommaren 2016 och skall vara klart 
till midsommar i år.

de och har nu varit yrket troget i 43 år. 
Nu måste jag fråga vad som är så bra 
med just detta arbete. – Jag har verkli-
gen trivts, dels med jobbet som sådant men 
även med alla fantastiska arbetskamrater 
jag haft genom åren, och framför allt då 
jag var med och byggde om vägen mellan 
Borlänge och Falun. Det höll vi på med i 
bortåt tre år och blev färdigt i november 
2005. Där trivdes jag fantastiskt bra. Det 
var så många där och arbetade och de var 
från stora delar av vårt avlånga land. 
Många roliga filurer jobbade jag med och 
vi hade skoj mest hela tiden. Hade jag inte 
trivts med jobb och arbetskamrater hade 
jag lagt av för länge sedan säger Christer. 

Fler behövs i branschen
Vi kommer in på hur tillväxten i bran-
schen ser ut och då säger Christer. – Jag 
förstår inte att det är så svårt att få tag på 
bra folk till detta fina yrke. Ungdomarna 
har nog inte klart för sig vilket intressant 
och omväxlande arbete det här är. De ver-
kar helst vilja sitta bakom rattar och spa-
kar i stora maskiner. Det är synd för här 
finns det jobb säger Christer. Samtidigt 
kom platschefen Bo-Göran Rindberg 
fram till oss och han instämmer i det 
Christer säger. - En del av de som börjar 
är bönder som lagt av, de är duktiga och 
vana med att jobba med det mesta. Men 
visst vore det bra om lite fler ungdomar 
skulle våga sig på detta yrke. Jag är säker 
på att de skulle trivas bara de våga prova 
säger Christer. 

Fackligt engagerad
-Jag har varit medlem i Byggnads i 43 år 
och även haft en del fackliga uppdrag ge-
nom åren, några fackliga utbildningar har 
det också blivit för att sköta de fackliga 
uppdragen. Gäller att ha koll på läget när 
man är i byggbranschen. Det är viktigt 
säger Christer med eftertryck. På det kan 
jag inte annat än instämma.

Husbergets Vingård
Jag vet att du bor granne med förmod-
ligen Sveriges nordligaste vingård sä-
ger jag. -Ja säger Christer, han som driver 
den heter David Hassan och kommer från 
Skottland. David har även varit med i det 
skotska landslaget i landsvägscykling på 
80-talet. Det är inte vilket vin som helst 
som David gör. Han har 400 björkar 
som han tömmer på sav och gör vin av. 
-Just nu håller han på och tömmer ca 250 

björkar berättar Christer. När jag frågar 
om Christer varit där och smakat blir 
svaret. -Nej, det har jag ej. Däremot har 
jag tagit ett glas vin en gång med bröder-
na Pålsson säger Christer och skrattar. De 
är alltså grundarna av företaget PEAB 
som Christer arbetar åt. Christer hin-
ner också berätta att han själv har 110 
svartvinbärsbuskar hemma på gården 
samt en gräsmatta som tar tolv timmar 
att klippa. Jag får även höra att han är 
mån om småfåglarna och att det går åt 
säckvis med mat åt de små flygarna. 
-Ja säger Christer, grannarna ställer upp 
och hjälper mig med matningen av fåg-

larna nu när jag ligger borta i veckorna. 
Som tack för det får de plocka hur mycket 
svartvinbär de vill. 
Det var intressant att besöka Christer 
och höra honom berätta men till slut 
måste jag säga. Skall ni bli klara här till 
midsommar är det nog bäst vi avslutar 
vårt samtal nu. -Har du vägarna förbi 
någon gång är du välkommen till Husber-
get säger Christer innan vi skiljs åt. Det 
erbjudandet låter lockande, efter några 
pratstunder till med Christer kan jag 
nog skriva en hel bok.

Text och bild: Kalle Sätterström

Vill du bli anläggningsarbetare?
• Då väljer du Bygg- och anläggningsprogrammet och inriktning 
 Mark och anläggning.
• Yrkesexamen från gymnasieskolan ger 2 500 poäng.
• Efter anställning och färdigutbildning i ett branschföretag med
 lärlingslön i 4 300 timmar erhåller du enligt gällande
 yrkesutbildningsavtal yrkesbevis.

Vill du veta mer kan du gå in på http//www.byn.se

Har du jobbat i branschen men utan egentlig grundutbildning
och vill ha ett yrkesbevis?
Då kan du, om du kan dokumentera att du arbetat 10 000 timmar 
som Väg- & anläggningsarbetare avlägga ett kompetensprov.
Hur det går till går att läsa på http//www.byn.se/kompetensprov
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Har du försäkringspengar att hämta?
Betongarbetaren tillika armeraren 
Roger Hellström har under våren 
2017 blivit anställd som försäk-
ringsinformatör i Byggnads region 
GävleDala. Det är en projektan-
ställning som pågår till och med 
oktober.  

Roger är ordförande i Söderhamnskret-
sen och bosatt i Sandarne strax utanför 
Söderhamn. Han ser det som en stor 
ynnest att på heltid få möjlighet att in-
formera Byggnads medlemmar om de 
försäkringar som är kopplade till kol-
lektivavtal och medlemskap.
Roger har deltagit på ett tiotal UVA-mö-
ten under våren där han informerat vil-
ka försäkringar man omfattas av. Han 
har även gjort besök på en hel del ar-
betsplatser och har då en liten ”snabb-
version” som han brukar köra på fru-
kost- eller middags-rasten. 
”Det har varit väldigt uppskattat när vi 
har informerat om våra försäkringar. 
Allt för många känner inte till omfatt-
ningen av det försäkringsskydd som 
finns i och med att Byggnads har tecknat 
ett kollektivavtal med arbetsgivaren, el-
ler att det finns en hel del försäkringar 
kopplat till medlemskapet i Byggnads” 
säger Roger.
Roger informerar bland annat om AGS, 

Intresserade medlemmar tar del av Roger Hellströms försäkringsinformation.

FPT, TFA, AGB* och hur man ska gå 
vidare för att anmäla och få ut ersätt-
ning på försäkringarna. Det har då ofta 
blivit diskussioner på mötena om olika 
fall som man själv råkat ut för men inte 
anmält. Det har också dykt upp en del 
frågor kring föräldrapenningtillägget, 
det är skoj säger Roger, att vi kan hjälpa 
till så det bli lite bättre ekonomi för våra 
medlemmar när de är hemma med sina 
barn under en tid.
Ta nu tillfället i akt att kontakta Roger 

så kommer han ut och informerar på 
kretsmöten, arbetsplatser och företag 
om våra försäkringar. Ring Roger på 
Tel. 073-048 52 36

*AGS = Avtalsgruppsjukförsäkring, 
FPT = Föräldrapenningtillägg, TFA = 
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, 
AGB = Avgångsbidrag

Text och bild: Per Anders Eklöf och 
Kjell-Åke Eriksson

Tänk på din arbetsmiljö!
Nu är vi i en intensiv period, sommaren 
är nämligen den tid då flest tak byts, då 
gator läggs om och nya ledningar grävs 
ned. Tyvärr har det i regionen skett all-
varliga tillbud och olyckor i samband 
med ovanstående byggverksamhet. En 
maskinförare omkom i rasolycka vid 
arbete med rörläggning. En ställnings-
byggare föll och skadades vid ställnings-
arbete. Något att tänka på i vårt dagliga 
arbete är att alltid stanna till och göra 
en riskbedömning. Naturligtvis skall en 
sådan också vara gjord av arbetsgivaren 
och införd i arbetsmiljöplanen. 

Innan du går upp på en ställning, kont-
rollera att ställningen är godkänd och 
överlämnad. Är den det skall den vara 
märkt med en grön skylt. Jobbar du 
med stenläggning skall det vara en risk-
bedömning gjord angående kvarts och 
damm. Finns det rätt skydd på motor-

kapen*? Innan det grävs, har det gjorts 
någon undersökning av markförhållan-
dena? Hur mycket får schaktväggarna 
luta?

Var alltid på din vakt och ha ett öga på 
din arbetsmiljö och jobba alltid så sä-
kert som möjligt. Stöter du på ett arbets-
miljöproblem skall du först och främst 
vända dig till din närmaste chef. Om 
ingen ändring sker är det till ditt loka-
la skyddsombud du vänder dig. Finns 
inget sådant på arbetsplatsen eller före-
taget ska du höra av dig till ditt regiona-
la skyddsombud. För Dalarnas län, An-
ders Ax. För Gävleborgs län, Kjell-Åke 
Eriksson.  

*Motorkap
- Används för att kapa sten och betong.
- Har en vikt på cirka 8–14 kilo och en kraft på 2–6 kW.
- Ägs eller hyrs av byggbolagen som använder dem.

Gör din röst hörd, 
senast den 17 september
Har du fyllt 16 år den 17 september 
och är medlem i Svenska kyrkan, 
då kan du vara med och påverka.

Röstkort kommer till alla röstbe-
rättigade senast den 30 augusti.
Förtidsröstning kan ske från den 4 
september.
Då kan du vara 
med och påverka 
hur Svenska kyr-
kan, och alla dess 
16 000 fastigheter, 
varav knappt 3 
400 kyrkobygg-
nader skall skötas 
och fungera.
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Näta GävleDala

Den 6:e april anordnade ”Näta GävleDala” sin första kvällsträff. Tolv tjejer träffades på Byggnads kontor i Borlänge. Under 
träffen delades erfarenheter och knöts nya kontakter, allt över en bit mat. I skrivande stund har de även hunnit hålla ett möte 
till, denna gång i Söderhamn den 11 maj. För mer information, läs på vår nya facebooksida ”Näta GävleDala” eller hör av dig 
till Paulina som på bilden ses längst till höger. Tel. 070-311 79 27 

Avtalsnytt!
Byggnads har med arbetsgivarföreningarna tecknat preli-
minära avtal på Byggavtalet, Glasavtalet, Teknikinstalla-
tionsavtalet och Plåtavtalet. I praktiken är samtliga avtal 
utom ME-avtalet klara. ME-avtalet är under förhandling 
och nuvarande avtalsperiod sträcker sig fram till sista maj 
2017. I skrivande stund är detta ej klart. 

Kioskvältaren i årets avtalsrörelse är enligt min mening 
att ökad avsättning till pension har påbörjats i samtliga 
avtal. Vi har nått 40-timmars arbetstidsförkortning. Även 
detta är en betydande milstolpe på Byggnads olika avtal-
sområden. För 25 år sedan hade byggnadsarbetarna vare 
sig arbetstidsförkortning eller ersättning på helgdagar. Nu 
tar vi klivet fram och arbetar för bättre pensionsvillkor. På 
Byggavtalet har det även blivit en skrivelse gällande fördel-
ningstalet 1.0. Detta bör leda till att fler personer som arbe-
tar på byggavtalet kliver upp i lön då de går från 0.88 till 1.0 
i fördelningstal.

Du som är medlem i Byggnads och jobbar på ett företaget 
med kollektivavtal har rätt till fem timmar facklig informa-
tion på betald arbetstid varje år. Du som är intresserad av 
avtalsförändringar och andra frågor gällande din anställ-
ning kontaktar Byggnads för mer information på betald 
arbetstid.

Mejla till gavledala@byggnads.se eller ring 010-601 10 02 
för kontakt med Byggnads. 

Du kan göra skillnad!
Byggnads håller kongress 31 maj – 3 juni 2018 och dina syn-
punkter kan göra skillnad. Var med och påverka genom att 
skriva ner vad just du vill förändra. Alla medlemmar har 
rätt att lämna förslag till kongressen. Det gör man genom 
att skriva en motion.

Skickar du in en motion tas den upp och behandlas på ett 
möte i medlemskretsen/regionen. Du kan redan nu börja 
skriva motioner.

Några tips på hur man skriver en motion:

• Välj område och välj en rubrik.
• Börja med en kort text som beskriver varför 
 kongressen ska besluta enligt förslaget.
• Lägg efter förslaget en eller flera att-satser. De  
 bör vara så konkreta som möjligt.

För att underlätta det hela finns ett färdigt formulär som 
går att fylla i på nätet. Gå in på vår hemsida, med hjälp av 
adressen nedan hittar du formuläret. Då blir heller inget 
glömt när man fyller i den.
http://www.byggnads.se/regioner/gavledala/aktuellt/

Motionerna ska vara regionen tillhanda senast 2017-10-25
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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 studera. 
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

Var med och påverka! 
Välkommen till ditt kretsmöte!

Avesta: 14 sep kl. 19.00  Metallhuset

Bergby:  8 sep kl. 18.00  Hakke Gård

Borlänge:  28 sep kl. 17.00  Byggnads regionkontor Borlänge

Edsbyn:  24 jan kl. 18.00  ABF-lokalen

Falun:    7 sep kl. 17.00  Gamla Elverket Ölandsgatan Falun    

Gävle:  7 sep kl. 18.30  Byggnads Verksamhetskontor Gävle

Hedemora:  5 sep kl. 18.30  S-lokalen Hedemora

Hudiksvall: 14 sep kl. 16.30 

Leksand/Gagnef: 11 sep kl. 18.30  Moskogen

Ljusdal:  14 sep kl. 16.30 

Ludvika/Smedjeb:  21 sep kl. 17.30  Folkets Hus Ludvika

Malung:   7 sep kl. 18.00  Folkets Hus Malung

Mora/Orsa:   7 sep kl. 18.30  Mora Parken

Ockelbo:   8 sep kl. 18.00  Hakkegård

Rättvik:  11 sep kl. 18.30  Rättviksparken

Sandviken/Hofors:  5 sep kl. 18.00  Folkets Hus Sandviken

Säter:  13 sep kl. 18.30  Folkets Hus Säter

Söderhamn:  14 sep kl. 17.00  Bowlinghallen Söderhamn

Vansbro:  6 sep kl. 18.00  Skogsarbetarbyn Snöån

Älvdalen: 14 sep kl. 18.30  Hotell Älvdalen
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