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GävleDala
Tidningen för dig som är medlem i Byggnads GävleDala

Roger Hellström, ordförande i Söderhamns
medlemskrets, om planeringskonferensen:

”Viktigt att
vi får träffas
och utbyta
erfarenheter”
Sid 4
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Ordförande har ordet

Viktigare än någonsin
att vi arbetar med
facklig-politisk samverkan
”Vi lovar och försäkrar att aldrig någonsin, under några omständigheter,
arbeta på sämre villkor eller till lägre
lön än det vi nu lovat varandra.
Vi lovar varandra detta i den djupa
insikten om att om vi alla håller detta
löfte så måste arbetsgivaren uppfylla
våra krav.”
Det är detta som är en fackförening,
löftet till varandra om priset och
villkoren för vårt arbete och insikten om att vi bara kan nå detta om
alla är eniga.
Det här gör många, man står upp för
varandra. Men hur eniga är vi? Är
vi beredda att stå upp för löftet som
våra företrädare inom arbetarrörelsen gjorde? Ja, jag är inte så säker på
att alla tycker sig kunna gör det.
Jag träffar många som är förtvivlade
och rädda för att bli arbetslösa. Man
känner bland annat att man spelas
ut mot arbetskraft som jobbar under helt andra villkor än vad svenska kollektivavtal och svenska lagar
medger. Det tillsammans med den
moderatledda regeringens nedmontering av arbetslöshetsförsäkringen
får stora konsekvenser för den enskildes ekonomi.
Byggnads har alltid arbetat för ett
bättre arbetsliv, men också för att
förändra medlemmarnas totala livssituation. De fackliga framgångarna
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i arbetslivet avgörs till stora delar av
faktorer som bestäms politiskt. En
del frågor kan helt enkelt bara lösas
den politiska vägen. Byggnads samverkar därför med socialdemokraterna som delar vår ideologiska syn
på ett solidariskt samhälle.
Nu är det viktigare än någonsin att
vi arbetar med facklig-politisk samverkan. Vi vill ha en politik som
återigen kan stärka löntagarnas
position och verka för en generell
välfärd av hög kvalité. För att nå dit
måste vi jobba för att få en socialdemokratiskt ledd regering.
För övrigt vill jag passa på att önska
alla medlemmar en god jul och ett
gott nytt år!
Anders Ax
Ordförande i Byggnads GävleDala
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Utbildning för skyddsombud
Den 21-22 oktober hölls det skyddsombudsdagar i Borlänge
och Gävle. Dessa utbildningsdagar är en del i det partsgemensamma
utbildningspaketet som finns i avtalet.
Under dagen hölls föreläsningar om
hur damm påverkar oss och hur vi på
bästa sätt skyddar oss med personliga
skydd och med hjälp av utrustning
som kan användas i större utrymmen.
Inbjudna företag demonstrerade och
informerade om stoftavskiljare, luftrenare och personlig skyddsutrustning.
Kjell-Åke påminde skyddsombuden om deras möjligheter när de anser
att åtgärder behöver göras för att uppnå en tillfredställande arbetsmiljö.
Skyddsombuden kan göra en skriftlig
begäran till arbetsgivaren enligt Arbetsmiljölagens 6 kapitel § 6a, det som
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vanligtvis kallas ”6.6a”. Skyddsombuden informerades även om hur de
kan stoppa farliga arbeten på arbetsplatsen. Detta kan man göra med stöd
i arbetsmiljölagen 6 kapitel § 7 som i
dagligt tal kallas ”6.7”
En annan viktigt förbättring som
införts efter den senaste avtalsrörelsen är att arbetstagare som fyllt 50
år har rätt till hälsoundersökning en
gång per år.
Nytt i avtalet är också de nya reglerna om skyddsombudets möjligheter
att ha överläggning gällande arbetsmiljö. Dessa går att läsa om i Bilaga K

					

punkten 3.4 i 2013 års supplement till
byggavtalet 2010.
På träffen i Gävle träffade jag två av
deltagarna, Alf Nordlund och Göran
”Snaggen” Johansson, och frågade vad
de tyckte var bra med skyddsombudsdagarna. Alf och Göran sammanfattar träffen med synpunkterna:
Det är bra att man får se nya saker och
hjälpmedel i branschen. Då får man reda
på vad som finns att tillgå för att underlätta och minimera riskerna att skada sig
i arbetet. Olika teman gör att man lär sig
något nytt varje gång.
Text och foto: Erik Eriksson Neu
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Framtidstro och optimism
på planeringskonferens

Förtroendevalda i regionens kretsar träffades vid en planeringskonferens
den 24-25 oktober för att tillsammans med ombudsmän och administratörer planera
verksamheten inom Byggnads region GävleDala under det kommande året.
Konferensdeltagarna
träffades
på Orbadens konferensanläggning i
Hälsingland vid stranden av Ljusnan.
Ljusnan, livlinan för Härjedalens och
Hälsinglands byggnads-, jord- och
skogsarbetare.
Ljusnan startar sin 443 km långa
resa från Härjedalens fjällvärld på
gränsen till Norge vid Ramundberget
för att slutligen nå Ljusne i södra Hälsingland och Bottenhavet. Vid tidernas begynnelse när hon startade sin
långa resa mot Bottenhavet och hade
börjat att dela med sig av sina rikedomar till den ursprungliga befolkningen kom man på att man måste ge detta
livgivande vatten ett namn.
Man ville att att hon skulle få det
vackraste namn man kunde komma på. Man döpte därför henne till
Skarnjanjohke. När hon sedan träf-
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fade Härjulfs ättlingar i dalgångarna,
för sisådär 1200 år sedan, skogsarbetarna, kolarna och flottarna bytte hon
namn. Efter det första mötet kallar
hon sig Ljusnan. Därför kommer hon
att för all evig tid framöver att lystra
till namnen Skarnjanjohke eller Ljusnan beroende på vart man är när man
träffar henne.
När hon kommit en bit strax väster
om Långå stannar hon till. Här behöver hon dela med sig av sin stora energi, samma sak händer i Hede, Äggarforsen i Sveg, Byarforsen i Byvallen
och Krokströmmen nedanför Älvros.
När hon lämnat Härjedalen för att
berika Hälsinglands folk med mat och
arbete stannar hon till vid Laforsen.
Inalles stannar hon till vid 18 tillfällen
för att dela med sig av sitt stora energiförråd. Sedan fortsätter hon sin resa

mot Ljusdal och helt plötsligt när hon
nått fram till Ljusdal ändrar hon färdriktning. I stället för att ta raka spåret
mot Bottenhavet genom Dellensjöarna mot Iggesund viker hon av mot
Järvsö och Orbaden. Väl framme vid
Orbaden träffar hon Byggnads region
Gävle Dala som har regional planeringskonferens den 24 och 25 oktober vid hennes strand för att planera
verksamheten inom regionen kommande år.
De förtroendevalda i medlemskretsarna samlades tillsammans med ombudsmännen och administratörerna
till rådslag. Sammanlagt träffades 40
deltagare, alla med framtidstro och
optimism. Man hade till uppgift att
”vända på varje sten” för att värdera
det gångna verksamhetsåret och diskutera hur regionaliseringen har gått.
Det är viktigt att även i praktisk verk-
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samhet lära sig att se den nya regionen som en enhet oavsett om vi talar
om Älvdalen eller Bergsjö. Vi måste
hela tiden lära oss av det som fungerat
mindre bra för att hela tiden bli bättre
och motsvara medlemmarnas berättigade krav på oss som fackförening.
Speciellt stort intresse väckte rådslaget när man diskuterade kretsarnas verksamhet. Lever kretsarna upp
till sitt ansvar att vara medlemmarnas
demokratiska länk för att påverka
både regionens och förbundets verksamhet? Det redovisades goda erfarenheter från det lokala arbetet som
bedrivs inom kretsarna.
Dessvärre finns några kretsar som
har svårt att samla engagerade medlemmar. Speciellt svårt tycks det vara
i Ockelbo och Säter. Går det inte på
annat vis så är det bättre att kretsarna
upphör för att gå upp i någon grannkrets med bättre verksamhet.
Under en rast fick vi en pratstund
med Roger Hellström som är ordförande i Söderhamnskretsen. Roger är
48 år gammal och anställd av Brinkab

som armerare sedan 7 år tillbaka. Roger fungerar i företaget som MB-ledamot och skyddsombud. Vid sidan av
detta är han även ordförande i Söderhamn.
Roger sammanfattar hur han har
upplevt planeringskonferensen:
Den mest förvånande vi fick veta var att
nuvarande regionsordförande Anders
Ax efter tre år meddelade att han vill ha
andra arbetsuppgifter och därför inte
kandiderar för en ny period som ordförande. Det är nu viktigt att nomineringsarbetet kommer igång i alla kretsar
så att vi tillsammans kan utmejsla en ny
regionsordförande.
Annars är det viktigaste med en planeringskonferens av det här slaget att vi
gemensamt från alla kretsar får träffas
och utbyta erfarenheter. Att få bolla ideer
om hur vi tex ska kunna komma tillrätta
med medlemstappet. Viktigt är också att
vi får knyta nya kontakter över hela regionen då vi inte känner varandra än.
Vi ser alla positivt på rörelsens framtid.
Planeringskonferensen är ett unikt tillfälle att få träffa mängder med kunniga

Nya medlemsavgifter 2014
Våra medlemmar betalar en avgift som går till Byggnads och till
Byggnads a-kassa. De flesta är medlemmar i båda organisationerna
och uppfattar det som en och samma avgift.
Regeringen har beslutat att ta bort den arbetslöshetsavgift som inte
har fyllt någon annan funktion än att skrämma bort en halv miljon
människor ur a-kassan. Därför är det glädjande att våra medlemmar nu sammanlagt kommer att betala en 95 kronor lägre avgift än
tidigare. Såhär blir avgiftena från den 1 januari 2014:

Månadslön		 Timlön Byggnads
<31300
180
530
23700-31299
137-179
475
21500-23699
121-132
439
19400-21499 109-120
403
17200-19399
97-108
366
16100-17199
91-96
330
8700-16099
49-90
311
0-8699
0-48
49
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A-kassa
130
130
130
130
130
130
130
130

Totalt
660		
605
569
533
496
460
441
179

					

och positiva fackföreningskamrater. Alla
är engerade och framtidsinriktade.
Som kretsordförande gäller det nu för
mig att ta hem alla de goda intrycken och
diskussionerna till Söderhamnskretsen
för att omsätta det hela till praktisk verksamhet.
Att genom ett kongressbeslut slå fast
att avdelning 30 i Dalarna, 26 i Gästrikland och avdelning 27 i Hälsingland ska upphöra för att bilda region
Byggnads GävleDala är enkelt. Betydligt svårare är det att få dessa tre
avdelningar att fungera som en sammansvetsad enhet. Att inte tänka i banorna ”Här på vår avdelning brukar vi
göra si och så” och istället ersätta detta
med tankesättet ”Vi i GävleDala”.
Det är där den stora utmaningen för
både anställda och medlemmar finns.
Planeringskonferensen i Orbaden
blev en viktig kugge i arbetet med att
även mentalt skapa ett stolt och tryggt
”Vi i Byggnads GävleDala”.
Text: Lars Lundberg
Foto: Kalle Sätterström

Utbildning för
rörarbetare
28-29 januari
Vi planerar en
tvådagars kurs för dig
som vill lära mera dig om
dina rättigheter och
möjligheter när det gäller
att påverka ditt arbete.
Vi tar upp:
Ackordslön, avtal,
arbetsmiljö och
försäkringar.
Är du intresserad och vill
veta mera? Hör av dig till oss.
Kalle Sätterström
070-376 78 83 eller
Roger Hedblom
070-616 04 50
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Långdragen tvist
mot företag gav
utdelning

Kjell-Åke i Söderhamn som arbetar med att driva in uteblivna löner för medlemmar vill betona vikten av att medlemmarna reagerar snabbt om man inte
fått lön eller om man anar att företaget håller på att gå över styr.

Efter närmare ett och ett halv år avslutades tvisten mellan
byggföretaget Estremont och Byggnadsarbetarförbundet med att
fem av våra medlemmar fick dela på 592.020 kronor för utebliven
lön och semesterersättning.
Historien om byggföretaget Estremont i Gävle är som en deckare. Den
innehåller företagsplundring, försäljning till målvakt och lurendrejeri. Hela Byggnads region GävleDala
med kontor i Gävle, Söderhamn och
Borlänge har varit inblandade i den
omfattande härvan. Delaktiga i historien har dessutom byggnads centrala förhandlingsenhet varit samt
arbetsdomstolen, advokatbyrån DLA
Nordic och advokat Jonas Wiberg och
en konkursförvaltare i Södertälje.
Allting började sommaren 2012. Då
skickade företagets ägare Bo Walldén
ut uppsägningsbesked via posten till
Sebastian Karlsson i Gävle och Magnus Lind i Sandviken. Någon förhandling med Byggnads tyckte inte
Bo Walldén var nödvändigt. I brevet
skrev Bo Walldén ”Vi meddelar på
detta sätt att din tillsvidareanställning
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upphör pga arbetsbrist”. Vid tillfället
hade Sebastian semester men några
semesterpengar hade han inte fått. Då
vände han sig till Byggnads kontor i
Gävle.
Samtidigt vände sig Magnus Lind
till Christer Larsson vid Byggnads
kontor i Borlänge med frågan om det
fick gå till på det här viset. Då jobbade Magnus Lind i Stockholm där Estremont var underentreprenör (UE)
åt NCC. Uppdraget var att bygga en
bensinstation åt Statoil. Trots att man
hade jobb åt NCC som NCC betalade
enligt avtal började företagets intäkter
minska. Pengarna kom aldrig in till
Estremonts företagskonto utan försvann någonstans på vägen.
Innan Byggnads skickade någon
formell framställan om att betala den
uteblivna lönen till killarna ringde

Text: Lars Lundberg
Foto: Erik Eriksson Neu

man upp företagets ägare för att se
om det gick att lösa den vägen. Men
Byggnads ombudsman möttes av en
oförstående Bo Walldén på Estremont
som berättade att han köpt en båt som
blev så dyr att han inte hade några
pengar kvar.
I och med detta samtal hade Byggnads GävleDala bara att formellt lämna in en betalningsuppmaning till företaget. Sebastian Karlsson hade då en
förfallen fodran på 109.299 kronor och
Magnus Lind hade en förfallen fodran
på 75.911 kronor.
Byggnads kallade till en lokal förhandling men företaget vägrade att
justera protokollet och förnekade
alla ekonomiska krav. Då hade ombudsman Christer Larsson i Borlänge
bara att skicka ärendet vidare till Ulf
Kvarnström på Byggnads centralt.
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Samtidigt som detta sker vänder
sig medlemmarna Sebastian Muryn,
Pavel Jaworek och Michal Lenczewski till Byggnads i Stockholm med liknande krav mot sin förre arbetsgivare
Estremont. Då beslutar Byggnads
Stockholm/Gotland tillsammans med
Byggnads GävleDala att ärendet ska
drivas vidare av ombudsman KjellÅke Eriksson på Söderhamnskontoret som därefter driver samtliga medlemmars talan.

skuldfri trots skulder som då uppgick
till ca 3,7 miljoner varav 1,3 miljoner
var en skatteskuld.
Hela rättsprocessen stannar upp då
det plötsligt är ett nytt bolag med ny
ägare. Det blir då advokat Jonas Wibergs uppgift att hitta företagets nye
ägare för att stämma honom och bolaget inför arbetsdomstolen.

Bolagets nye ägare i Jönköping var
naturligtvis helt utan ekonomiska
resurser och då återstod bara en konkurs. Företaget försattes den 16 april
2013 i konkurs och en konkursförvaltare utsågs, advokat Michel Barmoro i
Södertäje.

Kjell-Åke skickade omedelbart
ärendet vidare till advokatbyrån DLA
Nordic och advokat Jonas Wiberg. Det
normala i det läget är att Byggnads
begär en central förhandling för att
gemensamt med bolaget reda ut vad
som hänt och vilka krav som är rimliga. Det är alltså i normala fall. När
det gäller Estremont gick företagets
ägare tillsammans med bolaget under
jorden och gjorde sig därmed omöjlig
att nå.
I den situationen uppfattar Byggnads det som förhandlingsvägran.
Nästa steg för Byggnads centrala förhandlingsenhet och Ulf Kvarnström
blir därför att uppmana advokatbyrån DLA Nordic och advokaten Jonas Wiberg att driva målet till arbetsdomstolen.
När det nu började osa rejält hett
kring Estremont och dess ägare, då
säljs bolaget den 5 september 2012 till
en målvakt i Jönköping och bolaget
byter också namn till Nyare idéer i
Småland AB. Genom den manövern
blev bolagets förre ägare Bo Walldén

Advokat Jonas Wiberg lämnar dock
in en ansökan om stämning till arbetsdomstolen den 21 december 2012
som riktas mot företaget Nyare ideer
i Småland AB. Stämningen innebär
ett yrkande om att Arbetsdomstolen
förpliktigar bolaget att till de anställda
utbetala 778.514 kronor i lön och semesterersättning samt aktuella räntor
och skadestånd.

När en konkursförvaltare väl är
utsedd brukar resten av hanteringen
vara en transportsträcka för att via
den statliga lönegarantin få ut fordringarna till de anställda. Då började
konkursförvaltaren att krångla vilket
försenade ärendet ytterligare. I ett
mejl meddelade konkursförvaltaren
att utan företagets (Estremonts) bokföring kunde han inte bifalla ett beslut om lönegaranti. Det mest troliga
var att bokföringen var uppbränd och
alltså inte längre fanns.
Efter mer än ett års juridiska krumbukter
fick Magnus Lind, träarbetare från Sandviken,
116.753 kronor från den statliga lönegarantin.

Hela affärsidén med att sälja till målvakter är ju att målvakten inte ska
hittas. När målvakten väl nås förnekar han till en början all kännedom
om både Estremont och Nyare idéer i
Småland AB.

I och med detta fick advokatbyrån DLA Nordic och Jonas Wiberg
återigen börja med ärendet gentemot
konkurrsförvaltaren. Men den 12 september 2013 var allt klart och medlemmarna fick sina pengar, efter närmare
ett och ett halvt år.

För dig som har Byggnads hemförsäkring
Från den 1 januari 2014 täcker försäkringen förlust vid ID-stöld.
En ID-stöld kan vara en situation
där en tredjeman, utan den försäkrades samtycke, använder sig av
den försäkrades identifikationsbevis i syfte att begå bedrägeri eller
annan kriminell handling.
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Det kan till exempel handla om att
• någon öppnar ett bankkonto
• ansöker om kreditlån
• registrerar ett telefonabonnemang
• belånar fastigheten genom att
först kapa lagfarten

					

Som medlem i Byggnads kan du
teckna Byggnads hemförsäkring
som en tillvalsförsäkring.
För tidigare medlemmar i Bleck &
Plåt ingår hemförsäkring bas i medlemskapet.
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ÅRSMÖTEN I VÅRA
MEDLEMSKRETSAR
Avesta
Torsdag 30 januari kl 19.00 Metallhuset i Avesta
Bergby/Ockelbo
Fredag 24 januari kl 18.00 Hakke Gård i Bergby
Bollnäs
Torsdag 23 januari kl 18.30
Möteslokal meddelas via SMS och lokalpressen
Borlänge
Onsdag 22 januari kl 17.00 Byggnads kontor
Edsbyn
Torsdag 16 januari kl 18.30 Restaurang Bolaget
Falun
Tisdag 28 januari kl 17.00 Folkets hus i Falun
Gävle
Torsdag 23 januari kl 18.30 Byggnads kontor
Hedemora
Tisdag 21 januari kl 18.30 ABF-lokalen i Hedemora
Hofors
Måndag 20 jannuari kl 18.00 Folkets hus
Hudiksvall
Torsdag 30 januari kl 16.30 Pizzeria o sole mio
Leksand
Måndag 20 januari kl 19.00 Moskogen Leksand
Ljusdal
Torsdag 23 januari kl 19.00 Wienerkaféet i Ljusdal
Ludvika
Torsdag 23 januari kl 18.30 Folkets hus våning 7
Malung
Torsdag 23 januari kl 18.15 Folkets hus
Mora/Orsa
Tisdag 28 januari kl 18.30 Hotell Mora-Parken
Rättvik
Torsdag 23 januari kl 18.30 Rättviksparken
Sandviken
Tisdag 21 januari kl 18.00 Folkets hus
Säter
Onsdag 22 januari kl 18.30 Folkets hus ”Vedboden”
Söderhamn
Torsdag 23 januari kl 18.30 Kulturens hus
Vansbro
Onsdag 22 januari kl 18.00 Värdshuset Flottaren
Älvdalen
Torsdag 23 januari kl 19.00 Älvdalens hotell
På dagordningen: Nomineringar till kongressen,
avtalsråd, regionstyrelsen samt kongressmotioner.
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Hyr stuga i Sälen
Stugan är tillgänglig för medlemmar och anställda
i Byggnads GävleDala till medlemspris. Övriga kan
hyra den till ordinarie pris men medlemmar har
alltid förtur.
Högsäsong v. 52-1, 7-16
Veckopris söndag-söndag
Kort vecka:
Torsdag- söndag
Söndag- torsdag

Medlem
4000 kr

Ej Medlem
6200 kr

2300 kr
2300 kr

3500 kr
3500 kr

Mellansäsong v. 2-6, 25-35
Veckopris söndag-söndag
Kort vecka:
Torsdag- söndag
Söndag- torsdag

Medlem
3000 kr

Ej Medlem
4100 kr

1700 kr
1700 kr

2500 kr
2500 kr

Lågsäsong v. 17-24, 35-51
Veckopris söndag-söndag
Kort vecka:
Torsdag- söndag
Söndag- torsdag

Medlem
2000 kr

Ej Medlem
3000 kr

1200 kr
1200 kr

1700 kr
1700 kr

Bokning sker via Byggnads GävleDala
e-post: gavledala@byggnads.se eller telefon 010-601 10 02
e-post: marie.knagg@byggnads.se eller
Marie Knagg telefon 010-601 11 79
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