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För er som inte känner mig kan 
jag berätta att jag har jobbat 
som snickare sedan 1977 och 

samma år som jag började arbeta 
blev jag också medlem i Byggnads. 
Sedan tidigt 80-tal har jag varit 
aktiv i sektionen/medlemskretsen i 
Öster våla och 1989 blev jag leda-
mot i avdelningen/regionstyrelsen. 

I september 2013 blev jag an-
ställd som ombudsman i Byggnads 
och i mars i år så fick jag det hed-
rande uppdraget att bli vald som 
ordförande i region Mälardalen. 

Mitt första halvår som ordfö-
rande har varit väldigt spännande. 
Det började med att Byggnads 
varslade om konflikt och fick visa 
vilken kraft fackföreningsrörelsen 
har och att det är medlemmarna 
ute på byggarbetsplatserna som är 
Byggnads. Efter långa förhandling-
ar så lyckades vi förhandla fram ett 
huvudentreprenörsansvar i Bygg-
avtalet, vilket betyder att de stora 
byggföretagen måste ta ett större 
ansvar gällande svensk arbetsmark-
nad.

 
Det fortsatte sedan med val till 
Europaparlamentet där vi i Bygg-
nads tillsammans med de övriga 
förbunden inom 6F arbetade för att 
få en mera arbetarvänlig politik.

I juni genomförde Byggnads sin 
16:e kongress där Byggnads Mälar-
dalens ombud var med och fattade 
många kloka beslut: Bland annat 
om Byggnads Mål och vision 2022 
där vi visar tydligt vad vi vill med 
vårt fackförbund i framtiden.

Den 14 september är det riksdags-
val. Tänk efter vad som faktiskt 

har hänt sedan den borgerliga 
regeringen tog över makten för åtta 
år sedan: A-kassan har försäm-
rats, facken har försvagats och den 
svenska modellen har luckrats upp. 
Mängder av människor har blivit 
utförsäkrade. Mer än 8 procent av 
arbetskraften, eller drygt 450 000 
svenskar, saknar ett jobb att gå till 
och de som varit arbetslösa i mer 
än tre år har parkerats i Fas 3, i dag 
är de fler än 35 000.

Allt detta är en medveten politik 
från Alliansens sida!

Med en moderatledd regering ef-
ter valet kommer vi få se ytterligare 
nedskärningar inom vård, skola 
och omsorg.

 
Byggnads står upp för öppna 
gränser och välkomnar utländsk 
arbetskraft. Det handlar om att de 
som kommer till Sverige ska arbeta 
under svenska kollektivavtal. Den 
svenska modellen ska gälla alla.

Vi kommer aldrig att acceptera 
att arbetsgivarna ställer arbetare 
mot arbetare. Vi kommer alltid att 
kämpa för alla människors lika 
värde och vi kommer alltid att stå 
upp för en arbetsmarknad med soli-
daritet och starka kollektivavtal.

Solidaritet kan aldrig bli gam-
malmodigt.

Byggnads har tagit fram tio 
punkter för att få ordning och reda 
på våra arbetsplatser och Socialde-
mokraterna har lyssnat på oss. De 
tio punkterna finns presenterade på 
sidan 4 i tidningen.

Genom ett tydligt nationellt mål 
och ökad nyproduktion av bostä-
der av alla typer, omställning av 
miljonprogrammets slitna hyres-
rättsbestånd och genom att öka 
möjligheterna för unga att etablera 
sig på bostadsmarknaden bygger vi 
Sverige starkt inför framtiden.

Ungdomsarbetslösheten är ett 
av vår tids allvarligaste problem. 
Ingen ung människoa ska börja sitt 
vuxenliv som långtidsarbetslös. 

Den 14 september sparkar vi ut 
borgarna från Rosenbad och låter 
en svetsare från Norrland överta 
styret av Sverige!

Jag röstar på 
Social demokraterna 
den 14 september. 
Hur gör du?
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Låt svetsaren från Norrland 
ta över makten i Rosenbad
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Förstasidesbilden: Ett arbetslag från Norrland, 
anställda av  kran- och montageföretaget 
Havator,  jobbar med elementmontage på 
Öster Mälarstrand i Västerås. Foto: Peter Krüger 

Jan Andersson,
ordförande 
Byggnads 
Mälar dalen

Tänk efter vad 
som faktiskt har 
hänt sedan den 
borgerliga rege
ringen tog över 
makten för åtta 
år sedan.

”
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Utspel

6F – fackförbund i samver-
kan – är starka motstån-
dare till den högerledda 
regeringens politik. På om-
råde efter område ser vi 
hur medlemmarnas vardag 
försämras. 

Förbunden i 6F, Byggnads, 
Elektrikerna, Målarna, Seko 
och Fastighetsanställdas för-
bund anser att en regering 

ledd av Socialdemokraterna 
gynnar våra medlemmar. 

Inför valåret 2014 driver 6F 
tre viktiga frågor: ordning och 
reda på arbetsmarknaden, en 
bostadspolitik värd namnet 
och satsning på infrastruktur. 
Frågor som direkt berör med-
lemmarna i förbunden.

Det är med stor oro som 
förbunden i 6F ser på den ne-
gativa utvecklingen.

• Allt fler har dålig eller usel 
arbetsmiljö. 
• Bostadsköerna ringlar snart 
lika långa som köerna till ar-
betsförmedlingen. Våra ung-
domar får varken bostäder  
eller arbete. Bostadsbristen är 
redan alarmerande hög i många 
kommuner runt om i vårt  
land. 
• Avsaknaden av satsningarna 
på att modernisera vägar och 

järnvägar gör att tillväxten 
stannat av. 

Vi vill ha en regering som sat-
sar på jobben, utbildningen 
och välfärden. 6Fs sida står 
för starka kollektivavtal och 
generell välfärd.

Därför arbetar 6F för att 
Stefan Löfven ska bli Sveriges 
nästa statsminister.

6f.se

Därför vill 6F se Löfven som statsminister

Sveriges utmaningar 
kräver offensiva lösningar. 
Under nästa mandatperiod 
måste kommande regering 
ta fasta på trafikinfra-
struktur och bostadsmark-
nad för att pressa ned 
arbetslös heten och möta 
klimat utmaningen. Det 
kan skapa 182 000 nya 
jobb.

Det skriver de fem ordföran-
den som ingår i 6F, som är 
en fackligt samverkan mellan 
Byggnads, Målarna, Fastig-
hets, Seko och Elektrikerna.

Johan Lindholm, Byggnads, 
Mikael Johansson, Målarna, 

Jan Rudén, Seko, Jonas Wal-
lin, Elektrikerna och Hans 
Öhlund, Fastighets, konstate-
rar i sin gemensamma debatt-
artikel att det förslag som 
Alliansen har presenterat om 
investeringar i infrastruktur 
och bostäder är givetvis väl-
kommet. Men förslaget ligger 
för långt fram i tiden menar 
man. 

– Bristerna och massarbets-
lösheten finns här och nu – 
inte om 20 år.

Nu presenterar 6F en rapport 
där behoven inom transport- 
och bostadsområdet analy-
seras. De lägger också fram 

konkreta förslag på vilka re-
surser som krävs för att möta 
de behov som finns.

I 6F:s behovsanalys fram-
kommer att det under pe-
rioden 2014–2030 behövs 
byggas ytterligare 20  000 lä-
genheter per år i riket, hälf-
ten av dessa behöver byggas i 
Stockholm. Detta utöver nu-
varande byggnadstakt i hela 
landet på prognostiserade 
30  000 lägenheter. Bedöm-
ningen är att det krävs statligt 
stöd för att få i gång nybyg-
gandet. 

För att uppnå en klimat-
säkring av det befintliga bo-
stadsbeståndet beräknas att 

ytter ligare 40 000 bostäder 
behöver renoveras per år fram 
till år 2050. 
Det behövs också en rejäl 
ambitionshöjning på trafik-
infrastrukturen de närmaste 
tio åren för att nå klimat-
målen. De statliga insatserna 
kan finansieras på flera sätt: 
genom skatter, lån eller ge-
nom en omformulering av 
överskottsmålet. 

De fem ordförandena i 6F 
uppger att med deras förslag 
uppnås sysselsättningseffekter 
på  182 000 nya jobb. 

6f.se

6F: Satsningar kan halvera arbetslösheten

Sverigedemokraterna är 
ett stödparti till rege-
ringen. Det går inte att 
dra någon annan slutsats. 
Det framgår av en rapport 
som utredaren Nils West-
ling har lagt fram om hur 
Sverigedemokraterna (SD) 
röstat i riksdagen. 

Av tankesmedjan Tidens hem-
sida framgår att Nils West-
ling på uppdrag av dem gått 
igenom 400 omröstningar i 
riksdagen under de två se-
naste åren. I 164 av dessa har 

SD haft utslagsröst och röstat 
med Alliansen 154 gånger och 
med oppositionen tio gånger. 

– Sverigedemokraterna har 
en vågmästarroll i riksdagen 
och vill inte bli inplacerad i 
vänster-högerskalan. Men det 
är helt klart att man ställt sig 
på regeringspartiernas sida, 
säger Nils Westling.

Rapportens syfte är att bely-
sa SD:s politik i andra frågor 
än i invandringspolitiken där 
partiets åsikter är välkända. 
Särskilt har områdena arbets-

marknad, skatter, näringspoli-
tik, socialt skydd, skolan samt 
vård och omsorg undersökts. 
I samtliga fall har partiet näs-
tan utan undantag ställt sig på 
regeringssidan vid viktiga vo-
teringar i utskotten.

– Det är anmärkningsvärt 
att SD som vill framhålla sig 
som ett parti som vill locka 
LO-väljare röstar nästan en-
bart på Alliansen i frågor 
som rör arbetsmarknad och 
näringspolitik, säger säger 
Jan Andersson, ordförande i 
Byggnads region Mälardalen.

Särskilt intressant är arbets-
marknadspolitiken eftersom 
partiet 2006 gjorde en om-
svängning i fackföreningsvän-
lig riktning, framför allt för att 
locka väljare i LO-grupperna. 
Men när man undersöker hur 
de röstat visar det sig att det 
mest var en retorisk föränd-
ring, enligt Nils Westling.

– Det är uppenbart att SD 
till och med står till höger om 
Moderaterna i arbetsmark-
nadsfrågor, säger han.

Lilian Haraldsson
tankesmedjantiden.se

Ny rapport: SD är ett stödparti till Alliansen
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Val-extra

Byggnads ställer sig helt 
bakom tiopunktsprogram-
met om ordningsregler för 
svensk arbetsmarknad som 
LO har presenterat. 

– Det är det tiopunktspro-
gram som Byggnads Mälar-
dalen har lyft fram i valrörel-
sen. Det tar upp alla viktiga 
frågor som Byggnads kämpar 
för och som berör våra med-
lemmar på olika sätt, säger 
Jan Andersson, ordförande i 
region Mälardalen.  

De tio ordningsreglerna:
• Att Lex Laval ska rivas upp 
och svenska kollektivavtal gälla 
som lön och anställningsvillkor 
för alla som jobbar i Sverige. 
Det ska inte spela någon roll 
från vilket land arbetstagaren 
kommer eller var arbetsgivare 
är registrerad. Oseriösa företag 
och företagare som inte betalar 
avtalsenliga löner eller som på 
andra sätt diskriminerar lönta-
gare som arbetar i Sverige ska 
inte ha fördelar av att utöva il-
lojal konkurrens.
• Att alla utländska företag 
som är verksamma i Sverige 
ska registrera sig här. Det måste 
finnas en fysisk eller juridisk 
person att ställa till svars. Kol-
lektivavtal ska kunna tecknas 
med företrädare med rättska-
pacitet.
• Arbetstagare från tredjeland 
måste försäkras kollektivavtal-
senliga arbetsvillkor. Arbetser-
bjudandet måste göras juridiskt 
bindande. Press nedåt på löner 
och villkor ska stoppas genom 
att arbetskraftsinvandringen 
tar hänsyn till utvecklingen på 
arbetsmarknaden. Lönekon-
kurrens nedåt och villkors-
dumpning måste få ett stopp. 
Ett system med förhandskon-

troller och efterkontroller med 
kännbarar sanktioner mot ar-
betsgivare ska införas.  
• Att lagstiftningen kring F-
skatt förstärks. Det måste vara 
enkelt att bedöma om en person 
ska betraktas som självständig 
företagare eller anställd. Ett 
sätt kan vara att ge antalet upp-
dragsgivare en större betydelse. 
Lagstiftningen i fråga om pröv-
ning och återkallande av rätten 
till F-skatt måste ses över. Det 
ska vara tröskel och inte öppen 
dörr för kriminella och fuska-
re.
• Att Lagen om offentlig upp-
handling ändras så att det 
nya upphandlingsdirektivets 
stora möjligheter att ställa 
sociala krav, däribland krav 
på kollektivavtal, till fullo 
kan tillämpas även i Sverige. 
En uppförandekod liknande 
verktyget ”vita jobb” in-
arbetas i och blir en del av 
lagstiftningen om offentlig 
upphandling för att elimine-
ra svartjobb, skattefusk och 
ekobrott. Av det företag som 

tillhandahåller en upphandlad 
tjänst ska krävas att företaget 
kan redovisa alla intäkter och 
utgifter kopplade till upp-
handlingen. De ska också ta 
ansvar för att eventuella un-
derleverantörer betalat sina 
skatter och arbetsgivaravgif-
ter.
• Att Lagen om uthyrning av 
arbetskraft ändras så att blir 
förbjudet att hyra ut och hyra 
in arbetskraft för ett stadig-
varande arbetskraftsbehov. 
Lagen om anställningsskydd 
ska inte kunna sättas åt sidan 
genom att företaget säger upp 
personal för att sedan hyra in 
personal från bemanningsföre-
tag för samma arbetsuppgifter. 
• Att det antas lagstiftning 
för att säkerställa uppdrags-
givares/huvudentreprenörs an- 
svar för entreprenadkedjor. 
En möjlighet är att genom ett 
entreprenadavdrag göra hu-
vudentreprenören ansvarig för 
att underleverantörerna beta-
lar kollektivavtalsenliga löner, 
följer skattelagstiftningen och 

betalar sina arbetsgivaravgifter.
• Att månadsredovisning av 
anställdas skatter och arbets-
givaravgifter ska införas och 
ske individuellt och inte, som 
i dag, med en totalsumma. 
Systemet ska vara enkelt, även 
för företagare utan datorise-
rad redovisning.
• Att personalliggare för bygg-
branschen i kombination med 
oannonserade kontrollbesök 
skyndsamt ska införas. Andra 
relevanta branscher kan följa 
efter.
• Det ska vara konkurrens-
neutrala villkor inom åkeri-
näringen. Det behövs en na-
tionell samordnare för bättre 
regelefterlevnad i åkeribran-
schen, inte minst cabotage-
missbruket måste stoppas. 
Det innebär att utländska 
förare/åkare kör uppdrag 
långt utöver det som är till-
låtet. Vi är beredda att införa 
den holländska modellen för 
åkerinäringen vilket innebär 
att chaufförerna måste vara 
anställda av åkeriet.

Byggnads lyckades få ett byggföretag i Nora som anlitade utländsk arbetskraft att teckna kollektivavtal.  
 Foto: Peter Krüger/arkiv

Tio punkter för ordning och 
reda på arbetsmarknaden
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Några av Havators byggnadsarbetare samlade. Företaget har specialiserat sig på krantjänster och elementmontage.   Foto: Peter Krüger 

På jobbet

Fakta Havator

 Havator är en koncern med 
verksamhet inom krantjänster, 
specialtransporter, element-
montage och hamnkransservice. 
Havators specialområde är totala 
projekt lösningar i samverkan med 
kompetenta partners.

 Havator har verksamhet i Finland, 
Sverige, Norge, Ryssland och 
Baltikum.

 Koncernen omsätter över 110 
miljoner euro och har ungefär 600 
anställda.  

Havator är ett byggföretag som åker land och rike runt och jobbar 
med kranservice och montage. Byggnadsarbetarna är vana vid att 
vara långt hemifrån. I somras jobbade de åt huvudentreprenören 
Peab i ett höghusprojekt i Västerås.

Högst upp på 15:e våningen 
i ett höghus som Peab byg-
ger på Öster Mälarstrand i 
Västerås skymtar vi några 
byggnads arbetare som ska 
montera fast ett fläkthus. Det 
är bland de sista de gör efter 
att ha monterat väggelement 
hela vägen upp till sista vå-
ningen. 

Jobbarna arbetar på före-
taget Havator montage, som 
bland annat specialiserat 
sig på  krantjänster, special-
transporter, elementmontage 
och hamnkransservice.

Invid det 50 meter höga hu-
set står en jättelik byggkran 
och kranföraren har precis 
lyft upp fläkthuset. 

Byggnadsarbetarna från 
Havator bor i Dorotea, Öster-

sund, Ljusdal, Örnsköldsvik 
och Timrå. Just nu vecko-
pendlar de till Västerås, men 
de kan lika gärna befinna sig 
någon annanstans där det 
byggs – från Stockholm upp 
till norra Norrland.

Arbetarna är specialister på 
montage och krantjänster med 
mycket tunga lyft. Och med-
lemstidningen får en pratstund 
med byggnadsarbetarna under 
en fikapaus.  Runt bordet finns 
Kim Svensson, Alexander Bro-
dén, Joel Krantz, David Isaks-
son och Anders ”Lappen” Mi-
kaelsson. Just den här dagen är 
speciell, för Anders ”Lappen” 
Mikaelsson fyller 50 år om 
några dagar och det firas med 
tårta. 

– Det var värre i går, då var 
det fest på riktigt, säger ”Lap-
pen” och skrattar. 

David Isaksson är facklig fö-
reträdarna för killarna. Han 
berättar hur stor vikt de läg-
ger vid säkerheten. 

– Vi befinner oss på höga 
höjder och ofta i höghus.  
Schakthål är farliga så det 
gäller att vara försiktig. Vi 
jobbar alltid fastspända.

Varje vecka går man skydds-
ronder tillsammans med Peab 
som är huvudentreprenör för 
bygget. 

– Vi har långa dagar, från 
7 till 19, måndag till torsdag. 
Fredagar är vi lediga och re-
ser hem.

När medlemstidningen är 

på besök är det bara några 
dagar kvar tills byggsemes-
tern börjar. Bygget ska vara 
klart i augusti så när du läser 
detta har killarna redan åkt 
till ett byggprojekt någon an-
nanstans uppåt landet. 

Lilian Haraldsson

Resande i kran och montage
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Byggnads region Mälardalen
Adress/besök Uppsala:  
Portalg. 32, 754 23 Uppsala
Tel: 010-601 10 04  Fax: 018-19 45 01  
Adress Västerås: Box 1043, 721 26 
Västerås besök: Hemdalsv. 1. Tel: 010-601 10 04  
Fax: 021-41 04 13
Adress/besök Eskilstuna: 
Munktellsg. 1, 633 44 Eskilstuna  Tel: 010- 601 10 04   
Fax: 016-12 22 39
Växelns öppettider: Måndag–torsdag kl 8–16.30, fredag 8–15.30 
(stängt 14.30–14.45). 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 

VI I UPPSALA
Ombudsmän:
Jan Andersson tel 010-601 14 83 jan.andersson@byggnads.se. 
Regionens ordförande, lösen maskin- och anläggningssidan, avtals-
teckning samt förhandling av lön, kretsansvarig Tärnsjö/Östervåla 
och Norrtälje.
Emil Persson tel 010-601 14 64, emil.persson@byggnads.se
Verksamhetsansvarig i Uppland, regionens avtalsansvarig, avtals-
teckning, arbetsplatsbevakning, kretsansvarig Hallstavik.
Bengt Westman tel 010-601 14 68, bengt.westman@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, utländska företag, arbetsmarknad/politik, 
avtalsteckning, Plåtklubben, RSO.
Christer Lindström tel 010-601 14 60, 
christer.lindstrom@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, arbetsmiljöansvarig, MB/FFM arbetsplats-
organisation, kretsansvarig Tierp.
Peter Eng tel 010-601 14 48, peter.eng@byggnads.se
Bevakning löner och avtal/glas yrkesutbildning, glas/BA, studieansva-
rig, RSO, yrkesklubbar mur-, matt- och plattklubben, glasklubben.
Roine Eriksson tel 010-601 14 50, roine.eriksson@byggnads.se
Försäkringsansvarig/anpassningsgrupp/Galaxen/a-kassan, bevakning 
löner och avtal, RSO, kretsansvarig Uppsala.
Peter Furuhall tel 010-601 14 51, peter.furuhall@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, RSO, Kretsansvarig Alunda/Östhammar.
Tomas Hellsberg tel 010-601 14 54, tomas.hellsberg@byggnads.se
Bevakning löner och avtal/VVS & kyl, Yrkesutbildning VVS & kyl,
avtalsteckning, RSO, Yrkesklubb VVS.
Fredrik Andersson tel 010-601 14 44, 
fredrik.andersson@byggnads.se
Bevakning löner, RSO, kretsansvarig Enköping.
Administratörer:
Annica Eng tel 010-601 14 47, annica.eng@byggnads.se
Löne och mätningsverksamhet, avtalsadministration, regionansvarig 
för hemsida och intranet, medlemsärenden, lärlingar. 

Lise-Lotte Karlsson tel 010-601 14 57, 
lise-lotte.karlsson@byggnads.se
Lösen, handläggning försäkringsärenden, registrering av yrkesbevis, 
lärlingar byggprogrammet, medlemsärenden, utträden.
Jörgen Andersson tel 010-601 14 45, 
jorgen.andersson@byggnads.se
Kontors- och fastighetsvaktmästare.
Mari Nordenholm, tjänstledig.

VI I VäSTERåS
Ombudsmän:
Mathias Kleman tel 010-601 14 58, mathias.kleman@byggnads.se
Regionens kassör, personalansvarig, bevakning löner och avtal/yrkes-
utbildning Bygg, kretsansvarig för Skinnskatteberg, Fagersta och 
Norberg, RSO, jämställdhetsansvarig.
Magnus Nordlund tel 010-601 14 63, 
magnus.nordlund@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, MB-verksamhet, studier, kretsansvarig Sala 
RSO.
Kenneth Holmberg tel 010-601 14 55, 
kenneth.holmberg@byggnads.se
Bevakning löner och avtal plåt, yrkesutbildning plåt, avtalsteckning, 
RSO, kretsansvarig Kolbäcksådalen.
Jörgen Sundkvist tel 010-601 14 67, 
jorgen.sundkvist@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, MB-ansvarig, studier, kretsansvarig Västerås, 
RSO.
Pär Lanninge, 010-601 13 10, par.lanninge@byggnads.se. 
Bevakning löner och avtal, ungdomsansvarig, RSO, kretsansvarig 
KAK.
Christer Heldring, 010-601 13 08, christer.heldring@byggnads.se. 
Bevakning löner och avtal, RSO, kretsansvarig Strängnäs.
Administratörer:
Maria Andersson tel 010-601 14 46, 
maria.andersson@byggnads.se
Lösen/mätning, avtalsadministration, regionens hemsida och  
intranet, medlemsärenden, studier.
Anette Althén tel 010-601 14 43, anette.althen@byggnads.se
Regionadministration, AU, regionstyrelse, kretsar, förtroendemanna-
råd, medlemsärenden.
Anna Pihlström tel 010-601 14 65, anna.pihlstrom@byggnads.se
Bokföring, löner och medlemsservice, Tanum-stugan.

VI I ESKILSTUNA
Ombudsmän:
Lars-Göran Hammarberg tel 010-601 14 53, 
lars-goran.hammarberg@byggnads.se
Verksamhetsansvarig Sörmland, bevakning löner och avtal/yrkes-
utbildning VVS, RSO, yrkesklubbar VVS Eskilstuna och Katrineholm.
Kent Sedin tel 010-601 14 66, kent.sedin@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, yrkesutbildning bygg, studier/skol-
information, avtalsteckning, kretsansvarig Eskilstuna, RSO.

Andra kvartalet 2014:

Ackord
    Uppland Västmanland Södermanland

TB    204:23 kr 196:45  192:86
Murare     242:77 kr  201:27  205:56 
VVS    272:09 kr  –  207:77
Platt    233:90 kr  –  228:15
Golv    238:90 kr 200:36   –
Anl     –   –   –
Plåt       209:16 kr  –   –

Prestationslönestatistik Mälardalen

  

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
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Fiskeresa	  2014	  

	  

Västerås	  medlemskrets	  har	  bokat	  sjön	  Stentjärn.	  

Datum:	  	   Lördag	  den	  4	  oktober	  2014	  

Plats:	  	   Buss	  från	  Byggfackens	  hus	  på	  Hemdalsvägen	  1,	  Västerås	  
klockan	  07:00	  och	  hemresa	  ca	  15:00.	  	  

Kostnad:	   100	  kronor	  på	  plats	  

Det	  bjuds	  på	  frukost	  på	  bussen,	  och	  vid	  sjön	  som	  ligger	  en	  bit	  bortanför	  Ramnäs	  kommer	  vi	  
att	  grilla	  korv.	  

Det	  finns	  Regnbåge	  och	  Öring	  i	  sjön.	  

Fisketävling	  mellan	  klockan	  08:00-‐14:00	  och	  det	  blir	  pris	  till	  de	  tre	  som	  har	  fått	  dem	  största	  
fiskarna.	  Eventuella	  regler	  lämnas	  på	  plats.	  

Du	  tar	  med	  dig	  dina	  egna	  fiskeredskap,	  mete,	  och	  spinnfiske	  är	  tillåtet.	  	  

För	  de	  som	  vill	  åka	  egen	  bil	  är	  det	  tillåtet	  att	  fortsätta	  fiska	  efter	  avslutad	  tävling	  också.	  

Anmälan	  är	  bindande.	  Begränsat	  antal	  platser.	  

Anmälan	  görs	  till	  Byggnads	  010-‐601	  14	  43.	  Uppge	  namn	  och	  personnummer.	  

(Se	  till	  att	  komma	  före	  klockan	  07:00	  så	  du	  inte	  missar	  bussen.)	  

Sista	  anmälningsdag	  26	  september.	  	  

	   Inbjudan	  är	  riktat	  till	  Byggnads	  medlemmar.	  

	   	   Kulturnatta	  20	  september	  
	   	   	   	   Västerås	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

Visning	  av	  fackliga	  fanor	  och	  bilder	  
Från	  fackförbunden.	  

• Byggnads	  
• SEKO	  
• Elektrikerna	  
• Fastighets	  
• Målareförbundet	  
• Transportarbetareförbundet	  
	  
Kl	  16:00-‐22:00	  
Fiskartorget	  

	  

HAR DU FYLLT 24 ÅR? 

Vad gör du när du får 52 veckors 
semester. I en följd. År efter år. 

Och inte vunnit på tips. 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vi bjuder på nåt lätt att äta och det är helt ok att ta med någon 
(som sagt, pension drabbar de flesta av oss). 

När och var:  

30 september 2014 kl 18.00 – 20.00 ABF Ö. Järnvägsg. 1, Enköping och  
8 oktober 2014 kl 18.00-20.00 Byggnads lokaler Portalgatan 32, Uppsala 

 

 

Frågor? Kontakta gärna Hans Hård, 018-727 24 40, 
 010-442 88 16 

Anmälan : hans.hard@uppsala.se,   lena.blomkvist@lo.se  
senast den 19 september 

	  

PENSION	  

	  

Pension, nåt som 
drabbar de flesta 	  

En	  riktig	  
pensionsförsäkring	  
istället.	  	  Det	  vore	  

nåt.	  

Zenita Olofsson, 
Folksam, berättar,  

ger tips och råd Pensionsspara?	  
Varför	  inte.	  

LO-facken i samverkan bjuder in 
till information.  

Har du pengar att hämta? 

Kan Du påverka din pension? Och 
hur? 

Du kanske till och med vill 
bestämma vem som ska få 

pengarna om du dör? 
	  

	  

Tänk,	  jag	  får	  pension	  för	  
det	  här.	  

K U LT U R N AT TA 
20 september i Västerås

Byggnads i Småland och 
Blekinge får in allt fler 
anmälningar om oseriösa 
företag som utnyttjar sina 
utländska byggarbetare. 
Och lönetrappan har för-
ändrats. 

I dag får en polsk arbetare inte 
mycket lägre lön än de svenska, 
men nu är det i stället arbetare 
från Vitryssland, Lettland och 
Rumänien som har mycket 
låga löner, i vissa fall så lite som 
15–20 kronor i timmen.

– Det vi ser är att man redo-
visar en lön till oss, sedan be-
talar man en annan och det 
har varit mycket polsk arbets-
kraft som ligger ett steg under 
oss. Efter det ser vi nu hur det 

kommer letter, rumäner och 
vitryssar, så det är en ständig 
spiral nedåt, säger Björn Pe-
tersson på Byggnads. 

Varje vecka får Byggnads 
Småland/Blekinge in ett tiotal 
anmälningar från medlemmar 
som handlar om att utländ-
ska företag konkurrerar med 
låga löner och att arbetarna 
har dåliga arbetsförhållanden 
bland annat.

Trots det har inte Byggnads 
tagit till några stridsåtgärder, 
bland annat på grund den så 
kallade Vaxholmskonflikten, 
där EU-domstolen gav det let-
tiska företaget Laval rätt mot 
Byggnads blockad av ett skol-
bygge 2007. 

byggnads.se

Utländska byggarbetare 
får 15-20 kronor i timmen



Mötestider 2014
Alunda/Östhammar
Medlemsmöte torsdag 20 november kl 18.30 i Gimo.

Enköping
Medlemsmöte onsdag 12 november kl 18 på ABF i Enköping.

Hallstavik
Medlemsmöte måndag 17 november kl 19, Folkets hus i Hallstavik.

Tierp
Medlemsmöte torsdag 20 november kl 19 på Gästis i Tierp.

Katrineholm-Vingåker-Flen
Medlemsmöte onsdag 12 nov. kl 18.30, Sultans konditori i Katrineholm.

Köping-Arboga-Kungsör
Medlemsmöte tisdag 25 november kl 17.30 på Folkets hus i Köping.

Strängnäs
Medlemsmöte onsdag 19 november kl 18.30 på ABF i Strängnäs.

Västerås
Medlemsmöte torsdag 6 november kl 18.30 på Byggfackens hus.
Medlemsaktivitet torsdag 18 december kl 13.30–15 bjuder vi på 
glögg och pepparkaka på Byggfackens hus i Västerås.

Norrtälje
Medlemsmöte tisdag 21 oktober kl 19, Folkets hus Norrtälje.
Medlemsmöte med bowling tisdag 4 november kl 18 i Bowlinghallen.

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

Byggnads Mälardalen, Portalgatan 32, 754 23 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
Gunnar Hagström
lisahagstrom@telia.com
076-808 49 28
Kungsör
Gunnar Hagström
lisahagstrom@telia.com
076-808 49 28
Strängnäs
Gunnar Nordin
nordin.gunnar@telia.com
070-2455915

Fagersta/Norberg 
Mats Bjurgård
matsbjurgard@live.se
073-659 89 23
Köping
Gunnar Hagström
lisahagstrom@telia.com
076-808 49 28
Kolbäcksådalen
Eddie Cernosa
eddie.cernosa@peab.se
0733-37 53 14
Sala
Magnus Nordlund
magnus.nordlund@byggnads.se
070-584 46 12
Skinnskatteberg
Mats Åberg, 070-340 53 51
Tärnsjö/Östervåla
Joakim Jansson
joakim_jansson@telia.com
070-593 12 71
Västerås
Dennis Nilsson
dennis.nil@live.se
070-214 45 23
Eskilstuna
Magnus Nyman
magnus.nyman07@icloud.com
070-628 80 30
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 möjlighet 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 (från 
midsommar t o m mitten av augusti). 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.

Gå och rösta  
den 14 september!

Det är viktigt att vi får en regering som slåss för 
svenska kollektivavtal på svensk arbetsmarknad.  

För bostadsbyggande nu – inte om 20 år.  
För en satsning på infrastruktur.  

För att få fart på jobben och tillväxten.

vi behöver en regering som står upp för allas lika 
värde – mot rasism och främlingsfientlighet.

tänk till innan du lägger din röst i valurnan!

Byggnads region Mälardalen


