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Stål för 
miljoner  
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Ledare: Nyheter: Information:

”Lönerna attackeras” Sid 2 Jeanette nätverkar  Sid 6 Missa inte ditt möte! Sid 8

När träffade du någon 
från Byggnads senast? 

Vi l l du ha besök  
av Byggnads på din 

arbetsplats? 
Ring 010-601 14 43!  

(Du får vara gärna vara anonym)



Sommaren är över och jag 
hoppas att alla har haft en bra 
semester. 

I Uppsala har vi flyttat in i vårt 
nya kontor och kommer efter års
skiftet att vara sju fackföreningar 
under samma tak.

Vi fortsätter med jämställdhets
arbetet, bland annat med att bjuda 
in regionens alla kvinnliga med
lemmar till en träff. Syftet är att 
stärka, stötta och behålla kvinnor i 
branschen. Under hösten fortsätter 
även kampanjen ”Stoppa macho
kulturen”.

Regionstyrelsen har på samman
träden i maj, juni och augusti träffat 
ordförandena i byggnadsnämnderna 
i Uppsala och Eskilstuna samt  
kommunstyrelsens ordförande i 
Västerås och fått information om 
och diskuterat kring byggnationen i 
regionen. 

Byggandet i vår region går för 
närvarande på högtryck och arbets
lösheten bland våra medlemmar 
är låg. De flesta företag säger sig 
ha svårt att hitta personal. Enligt 
Statistiska centralbyrån påbörjades 
byggandet av 33 950 nya bostads
lägenheter i Sverige under första 
halvåret. Det innebär en ökning 
med 44 procent jämfört med det 
andra kvartalet 2015. Vi har inte 
byggt mer sedan miljonprogram
mens dagar. 

Boverket uppskattar att det finns 
behov av att bygga 700 000 nya 
bostäder till år 2025. Det innebär 
att vi behöver alla som vill arbeta i 
byggbranschen. Vi måste se till att 
alla elever i byggprogrammen får 
arbete samt att välkomna och ut
bilda alla män och kvinnor som vill 
bli framtidens byggnadsarbetare. 
Arbetskraftsbrist lurar runt hörnet. 

Nu går vi in i en ny avtalsrörelse. 
Det märks inte minst på de utta
landen som Svenskt Näringsliv och 
Sveriges Byggindustrier gjort i tid
ningar och annan media under som
maren. Svenskt Näringslivs vice vd 

Peter Jeppsson anser att Byggnads 
strejkvarsel i senaste avtals rörelsen 
gjorde att löneökningarna för hela 
arbetsmarknaden blev högre än 
vad de skulle ha blivit annars. Och 
representanter för Svenskt Närings
liv tillsammans med borgerliga före
trädare har redan startat kampanjer 
för att vår strejkrätt ska inskrän
kas. De utmålar Byggnads som ett 
radikalt förbund som i tid och otid 
använder sig av strejkvapnet. 

Arbetsgivarsidan fortsätter envist 
att attackera våra lönesystem och 
de stora rikstäckande företagen väg
rar att förhandla om premieackord 
på de flesta arbetsplatser. Det ingår 
i deras strategi att försöka vända 
våra medlemmar mot Byggnads och 
utmåla Byggnads ombudsmän som 
motsträviga.

Sveriges Byggindustrier och 
Svenskt Näringsliv använder Bygg
nads medlemmar som brickor i ett 
spel där det i slutänden handlar om 
att minska Byggnads medlemmars 
inflytande över sina arbetsplatser 
och över sina löner.

Den kommande avtalsrörelsen 
kommer att bli tuff och hård och 
det är viktigt att vi under hösten 
kan få till en LOsamordning och 
stå enade i vår kamp.

Vi byggnadsarbetare är beredda 
att bygga bort bostadsbristen, men 
vi tänker aldrig göra det för halva 
lönen och i en livsfarlig arbetsmiljö. 
Vi ska göra det med lika villkor, 
kollektivavtal och trygghet.

Det är hög tid att sätta stopp för 
att upphandling vinns med låga 
löner, dåliga arbetsvillkor eller 
skadlig arbetsmiljö. Vi kan vara helt 
säkra på att vi kommer att få se fler 
kollegor från andra länder, vilket 
behövs om vi ska kunna bygga bort 
bostadsbristen, men det kommer 
också att innebära att vi måste 
värva fler till Byggnads och berätta 
om den styrka som en fackförening 
och ett fackligt medlemskap ger.

Varje Byggnadsmedlem måste ta 
sitt ansvar och ställa 
frågan. Är du med  
i facket?  

ordföranden har ordet

Lönesystemet attackeras på nytt

Ansvarig utgivare: Jan Andersson
Adresser: 
Uppsala: Box 70, 751 03 Uppsala 
Besök: Stallängsgatan 17 A
Tel: 010-601 10 04  
Västerås: Box 1043, 721 26 Västerås
Besök: Hemdalsvägen 1
Tel: 010-601 10 04  

Eskilstuna: Munktellsgatan 1, 633 44 
Tel: 010-601 10 04    
E-post: malardalen@byggnads.se 

Produktion: Textor AB, Västerås
Layout och redigering: EC Media AB, Örebro 
Tryck: Edita Västra Aros, Västerås
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Förstasidesbilden: Om cirka ett år står 
Munktellarenan färdig i Eskilstuna. Själva 
fastigheten är färdigbyggd. Nu arbetar man 
med installationer och inredningar. Snicka-
ren Robert Nissinen jobbar med sargen runt 
arenan. Foto: Peter Krüger 

De utmålar 
Byggnads som 
ett radikalt för-
bund som i tid 
och otid använ-
der sig av strejk-
vapnet. 

”

Jan Andersson, ordförande 
Byggnads Mälar dalen



I somras genomförde 
LO sin kongress där en  
delegation från Byggnads 
deltog med 20 ombud.  
Flera av deras motioner 
gick igenom, bland annat 
kravet på förbättrad a-
kassa och skärpta krav på 
F-skattesedel.
Här följer några av de vik-
tigaste besluten.

– Nu följer ett aktivt arbete 
för att åstadkomma en ny in
riktning för den ekonomiska 
politiken. Sverige behöver en 
ny ekonomisk politik, sade 
LO:s ordförande KarlPetter 
Thorwaldsson efter att kon
gressen antagit rapporten 
”Vägen till full sysselsättning 
och rätt visare löner”. 

Rapporten behandlar några 
av vår tids stora frågor – sys
selsättningen och den väx
ande ojämlikheten. Hur kan 
jobben bli fler? Hur sätter 
vi fler i arbete? Hur kan in
komstskillnaderna minska? 
I rapporten visar LO att den 
ekonomiska politiken och 
lönebildningen kan bidra till 
full sysselsättning. Det är en 
väg som vilar på framtids
optimism. Tillsammans kan vi 
hitta en väg till full sysselsätt
ning och minskande klyftor. 
Men det kräver investeringar 
i såväl människor som i infra
struktur, utbildning, bostäder 
och i välfärden. 

LO-kongressen beslutade att 
LO ska verka för en förbätt
rad arbetslöshetsförsäkring. 
Under kommande kongress
period ska LO prioritera att 
arbeta för att betydligt fler 
i LOyrken omfattas av för
säkringen, att det införs en 

enhetlig ersättningsnivå under 
hela arbetslöshetstiden, att ta
ket för högsta ersättning höjs, 
samt att 75dagarsregeln i a
kassan tas bort. 

Arbetslöshetsförsäkringen 
behöver förbättras på en rad 
punkter. Ett stort problem är 
att alldeles för få kan kvalifi
cera sig. Det gör att arbetslösa 
i allt mindre grad har akas
seersättning vid arbetslöshet. 
För att förändra det måste 
kvalificeringsreglerna anpas
sas till dagens arbetsmarknad 
där många också är tillfälligt 
timanställda och deltidsarbe
tande. 

LO ska fortsätta arbetet 
med att verka för att fack
liga förtroendeuppdrag ska 
kunna ligga till grund för a
kasseersättning om man blir 
arbetslös. LO ska också verka 

för att fackliga förtroende
uppdrag får till godoräknas på 
ett liknande sätt när den sjuk
penningsgrundade inkomsten 
i socialförsäkringen bestäms.

I dag kan det i vissa situa
tioner bli så att fackliga för
troendeuppdrag som ersätts 
med förlorad arbetsförtjänst, 
inte kan ligga till grund för 
akasseersättning och sjuk
penning. I praktiken kan det 
innebära en inkomstförlust 
för den som åtar sig ett fack
ligt uppdrag och drabbas av 
arbetslöshet eller sjukdom.  

Kraven på vem som beviljas 
Fskattsedel måste skärpas 
och definitionen av vem som 
är arbetstagare respektive 
uppdragstagare måste förtyd
ligas. Prispressen på dagens 
konkurrensutsatta arbets

marknad gör att allt fler er
bjuds fortsatt försörjning mot 
att de skaffar Fskattsedel och 
blir uppdragstagare i stället 
för anställda i företaget där 
de jobbar. Det uppmärksam
made Byggnadsarbetareför
bundet i en motion till kon
gressen.

”Dessa är de falska egen
företagarna som uppstått för 
att kringgå kollektivavtals
modellen. De arbetar under 
annans ledning, de följer strik
ta arbetstider, de tillhandahål
ler inget material och de har 
inga egna maskiner. Men de 
har inget anställningsskydd, 
de har sällan fullgoda försäk
ringar, ingen avtalad semester 
och får igen pension”, skriver 
Byggnads i sin motion.

www.lo.se
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Här en nöjd delegation från Byggnads som deltog på LO-kongressen och fick gehör för flera av sina motio-
ner. Stående i mitten ser vi Jan Andersson, ordförande i Byggnads Mälardalen.

LO-kongressen

Byggnads fick gehör för 
krav om bättre a-kassa
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Den stora hallen kan enkelt delas i                          två för olika aktiviteter. Här kan också arrangeras konserter och mässor.

Munktellarenan som byggs i centrala                    Eskilstuna blir den nya stora idrottshallen i stan. Här kommer handbolls-
laget Guif att ha sin hemmaarena. 

På jobbet

Det är Eskilstuna Kommun
fastigheter som är beställare 
och Peab är huvudentrepre
nör.  

Platschefen på Peab Roger 
Björling visar medlemstid
ningen runt i sporthallen. 
Han berättar att byggstarten 
var i juni förra året. 

Bygget har en stålstomme 
och omfattar cirka 15  600 
kvad ratmeter. Kostnaden har 
beräknats till 300 miljoner 
för hela projektet. 

I centrum av arenan byggs en 
stor Ahall som kan delas för 
att få flera användningsområ
den.  

Vid vårt besök byggs ställ
ning för att montera den ridå
vägg som kan dela hallen.

Läktare har byggts runt 
hela hallen men kan kom
pletteras med så kallade ut
skjutbara teleskopläktare så 
att antalet sittplatser varie
rar mellan 3  200 och 3  700. 

Vägg i vägg byggs Bhallen 
som är avsedd för basket och 
skolidrott, och så en Chall 
för skolidrott. Den går också 
att dela upp i två hallar. 

Det blir en stor och använd
bar anläggning. Själva huset 
är uppfört och nu ska alla in
stallationer och inredning  på 
plats.

Arkitekturen består myck
et av glas, såväl i ytterväg
gar som i inredningsdetaljer.  
Räcken och sarger byggs ock
så i glas. 

Den stora A-hallen kan en
kelt göras om till konsertsal. 
Scenen ligger vid sidan om 
och kan snabbt byggas upp. 

Mellan 40 och 60 anställda 
jobbar eller har jobbat i pro
jektet, beroende på vad som 
ska göras. 

Just nu är åtta byggnads
arbetare i produktionen.

Snickaren Robert Nissinen 

jobbar med sargen runt are
nan. 

– Det här är ett bra bygge. 
Det är ett bra tempo, säger 
han. 

Snickaren Thomas Ek förbe
reder för det glasräcke som 
ska på plats på övervåningen. 

– Det fungerar bra här,  
säger han.

Lärlingen Kevin Haag går 
tredje året och har sin praktik 
på Munktellarenan.

Har du valt rätt yrke?

– Absolut. Just nu bygger 
jag diskar och gipsar. Jag 
trivs jättebra.

– Vi har fyra lärlingar här 
just nu. Vi har ett ansvar för 
att de får sin utbildning. De 
är ju vår framtid, säger Roger 
Björling.

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger

I området Munktellstaden i centrala Eskilstuna byggs en ny 
stor arena. Munktellarenan som står färdig om cirka ett år, är 
avsedd för idrott, men också för större mässor och konserter. 
Det här blir också handbollslaget Guifs hemmaplan.

Här går snart 
ridån upp för 
en ny arena
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Den stora hallen kan enkelt delas i                          två för olika aktiviteter. Här kan också arrangeras konserter och mässor.

Munktellarenan som byggs i centrala                    Eskilstuna blir den nya stora idrottshallen i stan. Här kommer handbolls-
laget Guif att ha sin hemmaarena. 

Kevin Haag (ovan) går tredje 
året på byggprogrammet och är 
snickarlärling på Peabs bygg-
projekt Munktellarenan. ”Jag har 
valt rätt yrke. Det är jättekul”, 
säger han.

Snickaren Thomas Ek (till höger) 
är en veteran som är nöjd med 
byggarbetsplatsen. 



Hon vill bilda ett kvinn-
ligt nätverk i regionen för 
Byggnads Mälardalen.
– Nätverket ska stötta, 
stärka och behålla kvin-
norna i byggbranschen, 
säger Jeanette Wikström, 
betongarbetare i Västerås.

Jeanette Wikström från Väs
terås vill visa att kvinnor be
hövs i byggbranschen inte för 
att de är kvinnor utan för att 
de har rätt kompetens. Den 
senaste tidens avhopp bland 
kvinnliga byggnadsarbetare 
vill hon förhindra. Därför 
växte en idé om ett kvinnligt 
nätverk fram.  

– Jag och Emmelie Renlund, 
som jobbar med jämställdhets
frågor centralt inom Byggnads, 
har planerat tillsammans.  

– Jag har slagit i våra med
lemsregister och det visar sig 
att det finns 93 kvinnliga bygg
nadsarbetare inom region Mä
lardalen. Så det borde finnas 
några som är intresserade att 
komma med i vårt nätverk som 
vi kallar Näta Mälardalen.

Jeanette är betongare och 
blev färdigutbildad 2014. Nu 
har hon arbetat i två år och 
blev fullt betald i april i år.

– Jag tycker att det är jätte
kul och stortrivs med att 
jobba som byggnadsarbetare.  
När jag var yngre ville jag 
jobba i restaurangbranschen, 
men insåg snart vilka dåliga 
arbetstider det är och hur 

svårt det är att få heltid.
– Som byggnadsarbetare 

får vi alltid heltid och män 
och kvinnor har lika lön. För 
mig var inte valet svårt.

Jeanette är också aktiv i 
Byggnads Mälardalens ung
domskommitté. I den pla
nerar de att gå ut i skolorna 
och prata om yrket som bygg
nadsarbetare även för kvin
nor.

– Fler kvinnor behövs i yr
ket. Det är ingen tvekan om 
det. Det tycker många män 
också. Vi behöver vara blan
dade, både män och kvinnor 

i olika åldrar. Det skapar ofta 
en god stämning på jobbet. 

Jeanette och Emmelie har 
bjudit in till det kvinnliga 
nätverket Näta Mälardalen, 
till den 14–15 november i 
Västerås.

– Först har vi skickat ut en 
skriftlig inbjudan. Lite när
mare kommer jag att sms:a 
till alla. Så jag hoppas att vi 
får ihop ett skapligt gäng.

Tanken är att kvinnorna på 
träffen ska få stöd och inspi
ration.

– Vi ska prata om allt och 
ha goda samtal. Att stötta, 

stärka och se till att vi får be
hålla kvinnorna i byggbran
schen. Vi ska även prata om 
strukturer, normer och jäm
ställdhet. 

Jeanette hoppas verkligen 
att nätverket ska komma 
i  gång.

– Vi kanske inte blir så 
många i början. Men det 
kommer att växa, det vet jag. 
För behovet finns verkligen 
att skapa gemenskap mellan 
oss. Jag hoppas också att det 
sprider sig som ringar på vatt
net så att flera regioner tar ef
ter och skapar nätverk.

Lilian Haraldsson
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Jeanette Wikström vill skapa ett kvinnligt nätverk inom Byggnads Mälardalen. Nu har hon bjudit in till en 
träff i mitten av november.   Foto: Peter Krüger

◗ Årets mästare i Byggnads 
Mälardalen Open, som gick 
av stapeln den 16 augusti på 
Uppsala GK, är nu korad. I 
strålande solsken och en bana 
i världsklass blev årets vinnare 
en upprepning på fjolårets.

Återigen står ”rörisen” 

Erik Sjöberg med vandrings-
pokalen i famnen och ett 
brett leende på läpparna och 
håller ett segertal. Med ett 
nettoresultat på 69 knep han 
förstaplatsen knappt före 
Fredrik Strid på andraplatsen 
med 71. Fredrik Strid visade 

ännu en gång att det inte är 
något fel på siktet, närmast 
hål på sexan.

Årets tävling lockade 22 
leksugna byggnadsarbetare, 
några färre än 2015. Vore 
väldigt kul om vi på något 
sätt kan hjälpas åt att locka 

fler deltagare till 2017 års 
Open, som preliminärt går av 
stapeln den15 augusti 2017. 
Boka detta datum redan nu. 
Stort tack till alla deltagare, 
Uppsala GK och sponsorer för 
årets golftävling.

Fredrik Andersson

Jeanette vill samla kvinnor  
för en bättre jämställdhet

”Rörisen” och mästaren Erik behåller vandringspokalen efter golfsegern
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Byggnads region Mälardalen
Postadress Uppsala:
Box 70, 751 03 Uppsala
Besöksadress Uppsala:  
Stallängsgatan 17 A, 753 18 Uppsala
Tel: 010-601 10 04    
Postadress Västerås: Box 1043, 721 26 Västerås
Besöksadress Västerås: Hemdalsvägen 1 
Tel: 010-601 10 04
Postadress och besöksadress Eskilstuna:  
Munktellsg. 1, 633 44 Eskilstuna   
Tel: 010- 601 10 04
Växelns öppettider: Måndag–torsdag kl 8–16.30,  
fredag 8–14. Lunchstängt alla dagar 12–13.   
Regionen stänger kl 12 dag före afton, samt röd dag. Klämdag 
vid kristi himmelsfärd samt valborg är regionen helt stängd. 
E-post: malardalen@byggnads.se 

Ge dig in i Facebookdebatten!
Du följer väl Byggnads i sociala medier? Byggnads är aktivt på  

Facebook, Instagram och Twitter. Gilla oss så kan du följa debatten!

Kvartal 2, 2016:

Ackord
    Uppland Västmanland Södermanland

TB    214:77 kr 204:90  207:13
Murare     239:07 kr 222:22  –
VVS    –  –  208:41
Platt    257:25 kr 234:45  222:87
Golv    263:85 kr 219:10  –
Anl    230:23 kr –  –
Plåt    247:90 kr  –  220:36

Prestationslönestatistik Mälardalen

Arbetsområde: Region  
Mälardalen

Arbetsuppgifterna består 
av: 
Förhandlingsverksamhet inom 
Byggnads samtliga avtalsom
råden.

Kunskaper och erfarenhet: 
Du ska kunna arbeta självstän

digt under ansvar, samt kunna 
uttrycka dig väl i tal och skrift. 

Grundkunskaper i data är en 
merit.

Du som söker bör ha haft 
uppdrag som fackligt förtroen
devald. Du bör även ha intresse 
och kunskap om fackliga/politiska 
frågor.

Sökande ska även vara beredd 
att arbeta med andra arbets
uppgifter som regionstyrelsen 
beslutar om.
Vi förutsätter att du delar arbetar
rörelsens politiska och ideologiska 
värderingar.

Byggnads Mälardalen strävar 
efter en god arbetsmiljö för 
alla och värdesätter olikheter i 
arbetsgruppen samt eftersträvar 

jämställdhet och mångfald i alla 
avseenden.

Anställningsform:
Provanställning kommer att till
lämpas. Tillträde efter överens
kommelse, men vi ser gärna ett 
snabbt tillträde.

Bil:
Tillgång till egen bil krävs i 
tjänsten.

Lön och andra ersättningar:
Lön enligt gällande avtal för 
lokalfunktionärer.

Upplysningar om tjänsten 
lämnas av:
Byggnads Mälardalen:  
Mathias Kleman 010601 14 58.

Fackliga representanter:
Tomas Hellsberg 010601 14 54 
Magnus Nordlund 010601 14 63.

Ansökan med CV ska vara oss 
tillhanda via mejl:  
malardalen@byggnads.se  

Byggnads region Mälardalen
söker 

OMBUDSMAN

 

 
 

Badfest 
 

Eskilstunakretsen i Byggnads 
Mälardalen inbjuder medlemmar 

i Byggnads med familj till 
fest/bad för barn och vuxna i 
Vattenpalatset, Eskilstuna. 

Lördag den 19 januari 2013, kl. 17.45. 
Vi bjuder på kaffe, festis och godbit.   

Barnen får godispåse av tomten. 

Anmälan till senast den 15 januari 2013. 
Tel. 010-601 10 04 

Styrelsen Eskilstunakretsen 
 

 

  

 

 

   

Det finns asbest i vissa 
fönsterkitt. Den livsfarliga 
fibern kan frigöras när 
glasarbetare fräser eller 
hugger bort kittet.  
Nu ställs krav på att faror-
na granskas före fönster-
renoveringar.

Asbest kan finnas i hus bygg
da eller renoverade mellan 
1940 och 1982, då det blev 
ett totalförbud för fibern i 
Sverige. Under ett halvår har 
Johnny Daveman, tidigare 
glasmästeriarbetare, i  dag om 
budsman på Byggnads Stock
holmGotland, samlat in pro
ver från åtta olika fastigheter, 
byggda före 1982, där det på
gått olika jobb med att byta 
fönster. I ett av fallen påträf
fades asbest och i ytterligare 
ett fall var det oklart om det 
var asbest eller inte. 

– Jag tror att både jag och 
andra har utsatts för asbest 
utan att ha en aning om det. 
Jag har aldrig sett en miljö  
inventering som omfattat  
fönsterkitt, sade Johnny Dave
man i en artikel i Byggnads
arbetaren för en tid sedan.  

Asbest är mer spritt än ti
digare befarat, visar en ny 
undersökning. Mest utsatta 
är glasarbetare, fönster
renoverare och målare. As
best påträffades i fönsterkitt 
i 7 av 45 prover. Det visar 

resultatet i en ny granskning. 
Proven har tagits i olika typer 
av fastigheter byggda mellan 
1940 och 1982.

En annan undersökning 
från fackförbunden Målar
ettan och Byggnads Stock
holmGotland visar att av de 
55 testade fönsterkitten inne
höll nästan var femte prov 
asbest.

– Inom Byggnads Mälar
dalen har vi varit ute och pra
tat med de flesta glasmästeri
företag. Många har tagit det 
mycket seriöst och undersöker 
evetuell asbets innan de sätter 
kniven i kittet. En del företag 
undersöker hela verkstaden, 
berättar Christer Lindström, 
miljöombudsman. 

– Vi är medvetna om pro
blemen och har kontinuerliga 
diskussioner med glasmästeri
företagen.  Många glasarbe
tare är ju oroliga, eftersom de 
arbetat med fönsterkitt i hela 
sitt yrkesverksamma liv.  

Enligt reglerna är beställa
ren, byggherren, skyldig att 
göra inventeringar om farliga 
ämnen före byggstart. Ar
betsgivaren ska förvissa sig 
om att arbetarna kan jobba 
säkert. Den arbetare som 
misstänker att det finns as
best i materialet har rätt att 
kräva ett besked från bygg
herre och arbetsgivare innan 
jobbet startar.

Lilian Haraldsson

Larm om asbest 
i fönsterkittet

Nytt kontor i Uppsala
Från och med den 1 september finns vi i nya lokaler 

på Stallängsgatan 17 A.



Kretsmöten 2016
Enköping
Medlemsmöte torsdag 29 september kl 18 på ABF
Medlemsmöte torsdag 17 november kl 18 på ABF

Fagersta/Norberg
Medlemsmöte torsdag 13 oktober kl 18 på Lindgården i Fagersta.  
Vi avslutar med mat. Anmäl dig på: 010-601 14 43.

Hallstavik
Medlemsmöte måndag 14 november kl 19 på Folkets hus i Hallstavik

Katrineholm/Flen/Vingåker
Medlemsmöte onsdag 16 november kl 18,30 på Sultans konditori  
i Katrineholm

Kungsör/Arboga/Köping 
Medlemsmöte måndag 21 november kl 18 på Folkets hus i Köping

Norrtälje
Medlemsmöte onsdag 23 november kl 18 på Folkets hus i Norrtälje. 
Kl 19 efter mötet Bowling.

Rörklubben
Grötmöte 7 december kl 17 på Byggfackets hus, Stallängsgatan 17 A, 
Uppsala.

Strängnäs
Medlemsmöte onsdag 9 november kl 18.30 på ABF.

Tierp
Medlemsmöte torsdag 17 november kl 18.30 på Gästis i Tierp 

Uppsala
Medlemsmöte torsdag 13 oktober kl 17. Förtäring från kl 16.30.
Tema: Försäkringar, samt visning av vårt nya hus. Plats: Byggfackets 
hus, Stallängsgatan 17 A, Uppsala.

Västerås 
Medlemsmöte torsdag 3 november kl 16.30 på Byggfackens us

Posttidning  B
Vid ändring i adressen skickas de nya uppgifterna till:  

Byggnads Mälardalen, Stallängsgatan 17 A, 753 18 Uppsala

Alunda/Östhammar
Staffan Elfving
sta.elf@hotmail.com
070-692 79 40
Enköping
Tommie Fredriksson 
tommie.fredriksson64@gmail.com
073-378 86 28
Hallstavik
Stig-Olof Sandin
stigolof.sandin@telia.com
070-533 17 89
Norrtälje
Peter Hellgren
n.hellgren@tele2.se
0709-35 62 22
Tierp
David Mattson
davidsellfrid@gmail.com
0733-57 26 01
Uppsala
Krister Eriksson 
krister877@telia.com
070-393 33 66
Arboga
Nils Viklund
nils.viklund@telia.com
072-525 18 80
Kungsör
Nils Viklund
nils.viklund@telia.com
072-525 18 80
Strängnäs
Gunnar Nordin
lordaxel03@gmail.com
070-245 59 15

Fagersta/Norberg 
Mats Bjurgård
matsbjurgard@live.se
073-659 89 23
Köping
Nils Viklund
nils.viklund@telia.com
072-525 18 80
Kolbäcksådalen
Eddie Cernosa
eddie.cernosa@peab.se
0733-37 53 14
Sala
Magnus Nordlund
magnus.nordlund@byggnads.se
070-584 46 12
Skinnskatteberg
Vakant
Tärnsjö/Östervåla
Joakim Jansson
joakim_jansson@telia.com
070-593 12 71
Västerås
Dennis Nilsson
dennis.nil@live.se
070-214 45 23
Eskilstuna
Börje Karlsson
bisse40@comhem.se
070-667 70 03
Katrineholm/Vingåker/Flen
Jan Eriksson
015023004@telia.com
070-645 55 31

Här når du din ordförande

Se även hemsidan: www.byggnads.se/malardalen
Där finns också uppgifter hur du når yrkesklubbarna.

Hyr stuga i Tanum Strand
Som medlem i Byggnads 
Mälardalen har du möjlig-
het att hyra vår stuga i 
Tanum Strand, cirka 2 km 
från Grebbestad. Boytan är 
på 65 kvadratmeter med 
sovloft. Planlösningen är 
öppen och väl genomtänkt. 
Medlem äger rätt att en 
gång/år hyra stugan. Om 
stugan är ledig finns möjlighet att hyra den vid flera till fällen. 
● Din ansökan om att hyra stugan ska vara Byggnads Mälar dalen 
tillhanda senast 31 mars för semesterperioden vecka 23–35.  
Outhyrda veckor kan sökas när som helst. 
● Finns det flera sökande under samma vecka, sker lottning. Du 
bör därför ange vilka alternativ som passar dig. Ansökan ska var 
skriftlig med personnummer eller (medlemsnummer), namn och 
vilka veckor.
● Vid frågor kontakta Anna Pihlström tel 010-601 14 65.
● Hyror 2016:
Helguthyrning torsdag–söndag, lågsäsong 1 200 kronor
Vecka 1–19    2 100
Vecka 20–22    3 600
Vecka 23–35    5 500
Vecka 36–38    3 600
Vecka 39–52    2 100

  

010 - 601 10 00
byggnadsnu@byggnads.se

Arbetsmiljö, kollektivavtal, lön eller 
andra fackliga frågor? Kontakta oss! 
Alla vardagar 07.00 – 19.00

  

010 - 601 10 00
byggnadsnu@byggnads.se

Arbetsmiljö, kollektivavtal, lön eller 
andra fackliga frågor? Kontakta oss! 
Alla vardagar 07.00 – 19.00

  

010 - 601 10 00
byggnadsnu@byggnads.se

Arbetsmiljö, kollektivavtal, lön eller 
andra fackliga frågor? Kontakta oss! 
Alla vardagar 07.00 – 19.00

07.00–17.00


