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Internationellt sett har den svens
ka arbetsmarknaden förknippats 
med god moral, liten korruption 

och spelregler som alla följer. Den 
svenska modellen var visat sig fram
gångsrik för såväl löntagare som 
arbetsgivare. 

I dag sker en förändring på 
svensk arbetsmarknad som gör mig 
djupt oroad. Dagligen rapporteras 
det om arbetsplatsolyckor, inte säl
lan med dödlig utgång. Vi ser hur 
människor från andra länder blir 
utnyttjade under slavliknande för
hållanden av oseriösa arbets givare. 
Det har blivit en etablerad del av 
svensk arbetsmarknad.

Byggbranschen är en av de mest 
utsatta branscherna. De stora bygg
bolagen anlitar underentreprenörer 
som i sin tur anlitar underentrepre
nörer och långt ner i kedjan finns 
varken kollektivavtal eller säkra ar
betsmiljöer. Det blir allt svårare att 
utkräva ansvar när något händer. 

För att ta ett exempel: För inte 
så länge sedan fick två av Byggnads 
medlemmar sätta livet till vid arbete 
med en tjäracistern på SSAB. De 
två personerna var anställda av en 
underentreprenör till SSAB. 

Det är ingen hemlighet att de 
långa underentreprenörskedjorna 
inte bara orsakar arbetsmiljöpro
blem. Längs med den långa kedjan 
försvinner avtalsenliga villkor och 
löner. Istället smyger problem som 
skattefusk, utnyttjande av migrerad 
arbetskraft och lönedumpning in i 
branschen.

Det är mot den bakgrunden som 

Byggnads förslag om att införa ett 
huvudentreprenörsansvar ska ses. 
Om vi ska komma tillrätta med den 
negativa utvecklingen på arbets
marknaden måste vi få ett kraftfullt 
verktyg. 

Ett huvudentreprenörsansvar 
innebär i praktiken att det är hu
vudentreprenören som är ansvarig 
för att se till att regler om säkerhet, 
arbetsmiljö, lön, kollektivavtal och 

arbetsvillkor följs. Ända längst ut 
i entreprenadkedjan. Byggnads är 
övertygade om att ett huvudentre
prenörsansvar skulle skapa ordning 
och reda i byggbranschen.

Liknande system finns i andra 
länder, där man också har sett 
behovet av att få ordning och reda 
på arbetsmarknaden. I Norge har 
vi solidaransvar, men också län
der som Finland och Tyskland har 
former för ett huvudentreprenörs

ansvar. Om andra länder kan, 
varför ska Sverige vara sämre? 

Byggnads har också ett väldigt 
stort folkligt stöd för vårt krav på 
huvudentreprenörsansvar. En ny 
Sifoundersökning som Byggnads 
låtit göra visar att förslaget stöds 
av 8 av 10 svenskar. Byggnads har 
också frågat byggföretagen om vad 
de tycker om ett huvudentrepre
nörsansvar och en majoritet av de 
små och medelstora byggföretagen 
är positiva. 

Jakten på billigt pris får inte gå 
före bra arbetsmiljö, säkerhet på 
jobbet och kollektivavtalsenliga vill
kor. Ett huvudentreprenörsansvar 
är ett sätt att tänka modernt och 
nytt. Det är ett sätt att anpassa våra 
kollektivavtal till dagens internatio
nella arbetsmarknad och värna den 
svenska modellen. 

Slutligen vill jag önska er alla en 
riktigt god jul och ett gott nytt år!
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Huvudentreprenörsansvaret 
har ett stort folkligt stöd 
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Förstasidesbilden: Stress och dålig arbetsmiljö 
skapar arbetsskador och sjukdom bland byggnads-
arbetarna. Nu har regionen startat ett projekt för 
att medlemmarna ska få den företagshälsovård de 
har rätt till. (Personen på bilden har inget samband 
med artikeln.)  Arkivfoto: Peter Krüger 

Lars-Göran 
Hammarberg,
ordförande 
Byggnads 
Mälar dalen

Jakten på billigt 
pris får inte gå 
före bra arbets
miljö, säkerhet  
på jobbet och  
kollektivavtals
enliga villkor. 

”



– Vi ska inte vara val-
arbetare åt ett visst parti 
under valrörelsen. Vi ska 
presentera de frågor som 
är viktiga för oss inom 
Byggnads. Och det handlar 
om våra jobb.
Det sa Peter Kennerfalk, 
Byggnadsarbetareför-
bundet, vid sitt besök vid 
Byggnads region Mälar-
dalens fullmäktigemöte 
nyligen.

Ett 60tal ombud för Bygg
nads Mälardalens fullmäk
tige hade samlats på Stads
hotellet i Eskilstuna för att 
besluta om budget och verk
samhet inför nästa år. Full
mäktige är Byggnads högsta 
beslutande organ.

Eftersom det är val nästa 
år är kom just valfrågorna 
i fokus på mötet. Peter Ken
nerfalk arbetar på Byggnads
arbetareförbundet som om
budsman, men är inför valet 
utsedd till att jobba med sam
verkan inom 6F, som består 
av fackförbunden Byggnads, 
Elektrikerna, Målarna, Fast
ighets och Seco.  

– Detta valår ska vi tänka 
annorlunda. Det viktiga är 
att vara ute på arbetsplatser
na och prata med våra med
lemmar. Inte komma ut med 
någon funktionär från ett 
visst parti, utan att prata om 
de frågor som är viktiga för 
oss som fackförbund.

Han nämner tre viktiga frå
gor som handlar om jobben. 
Den första är kravet om ökat 
bostadsbyggande. Det är stor 
bostadsbrist både i Västerås, 
Eskilstuna och Uppsala.  

– Bostadsbyggandet måste 
ta fart annars har vi snart en 

total katastrof på bostads
marknaden, menar han och 
fortsätter:

– Det andra är upprustning 
av kollektivtrafiken och in
frastrukturen, som även det 
innebär arbete för byggnads
arbetare.

Den tredje frågan är kanske 
viktigast av alla: Ordning och 
reda på byggena. 

– Vi ska driva kravet om 
att svenska kollektivavtal 

ska gälla i Sverige och vi ska 
fortsätta med ett tufft arbets
miljöarbete.

Kravet är naturligtvis en
ligt valombudsmannen att vi 
måste byta regering. 

Peter Kennerfalk tar också 
upp en undersökning som 
visar att 30 procent av bygg
nadsarbetarna kan tänka sig 
att rösta på Sverigedemokra
terna. 

– Det är inte så konstigt och 
handlar inte alls om rasism. 
Medlemmarna är rädda om 
sina jobb och tvingas se på 
när NCC säger upp 80 man 
och samtidigt tar in utländsk 
arbetskraft som arbetar för 
låga löner och har urusel ar
betsmiljö.

Han kritiserar såväl NCC 
som Peab och Skanska som 
anlitar underentreprenörer 

som de vet ger sina anställda 
sämre villkor.

– Det är därför vi måste ha 
ordning och reda på byggena. 
Får vi inte fram ett bra förslag 
i februari nästa år går vi ut i 
konflikt. Hur kan man säga 
att vi har bra arbetsmiljö när 
det dör en byggnadsarbetare i 
månaden på jobbet? 

Slutligen konstaterar Peter 
Kennerfalk att det fackliga 
politiska samarbetet är myck
et viktigt.

– Det var våra fackliga före
trädare på 1920, 30, 40, 50 
och 60talen som drev igenom 
reformer som kollektivavtal, 
arbetsrätt, rätt till semester och 
övertidsersättning. Alla dessa 
reformer kom till genom sam
tal på en arbetsplats. 

– Dessa samtal fortsätter vi 
med nu, slutar han.  

Lilian Haraldsson

3

Fullmäktige valde de kongressombud som företräder region Mälardalen vid nästa års kongress: Från vänster 
Krister Eriksson, Mathias Kleman, Jan Andersson, Magnus Nyman, Lasse Hammarberg, Pär Eriksson, Dennis 
Nilsson, Rolf Jansson och Stig-Olof Sandin.

Peter Kennerfalk, valombuds-
man för 6F, höll ett engagerat 
anförande om vilka frågor som är 
viktigast för Byggnads i valrörel-
sen.  

”Jobben är viktigaste 
frågan i valrörelsen”



Byggnads region Mälar-
dalen har startat en kam-
panj för att medlemmarna 
ska få den företagshälso-
vård de har rätt till enligt 
byggavtalet. 
Av de 180 byggföretag 
som kontaktats har 60 
inte  svarat på Byggnads 
förfrågan. Kan det vara 
så att de inte har någon 
företagshälsovård för sina 
anställda?

Stefan Isaksson, som är pro
jektanställd för att driva 
kampanjen är besviken. 

– I början av november 
skrev jag ett brev till alla 
byggföretag som är medlem
mar i Svensk byggindustri, 
inom region Mälardalen. Jag 
ville veta vilka företagshäl
sovårdsavtal de har och bad 
dem skicka en kopia. Av 180 
byggföretag är det 60 som 
inte svarat. Eftersom jag inte 
hört något finns det en risk 
att de inte har någon före
tagshälsovård.

Stefan Isaksson, som till 
vardags är prefabmontör på 
byggföretaget Contiga i Upp
sala, är tjänstledig i ett halvår 
för att driva projektet, prata 
med medlemmar och bygg
företag om rätten till hälso
undersökning vart tredje år. 
Det står klart och tydligt i 
kollektivavtalet. 

Stefan är med i MBgrup
pen på det företag han ar
betar och var tidigare var 
huvudskyddsombud. Han  
brinner för arbetsmiljö och 
hälsofrågor. 

– Jag är norrlänning och en 
åttondels finne, så jag ger mig 
inte, säger han och skrattar. 

Stefan har pratat med många 
medlemmar och en hel del  

företrädare för byggföreta
gen sedan projektet startade 
den 1 oktober. En del byggare 
anser att möjlighet att få be
handling för skador eller att 
få ett gymkort är tillräckligt.

– Men företagshälsovård 
handlar om något helt annat, 
konstaterar han.  

Stefan menar att avtalet om 
rätt till företagshälsovård, 
som regleras i kollektivavta
let, innebär att arbetsgivaren 
ska  erbjuda sina anställa  gå 
på hälso undersökning hos 
etablerade företagshälso
vårdsföretag.  

– Det handlar om en hälso
undersökning där syn, hör
sel, blodtryck och blodprov 
tas. Det är grunden, men en 
utbyggd hälsoundersökning 
innebär också bland annat att 
lungkapacitet och konditions
test kontrolleras.

– Jag saknar bygghälsan, 

säger Stefan. De visste precis 
vilka åkommor som bygg
nadsarbetare drabbas av. 

Han berättar också att i det 
senaste avtalet om företags
hälsovård skrevs in att alla 
som fyllt 50 år har rätt till fö
retagshälsovård varje år. 

– Jag har pratat med många 
medlemmar som inte har en 
aning om att de har rätt till 
företagshälsovård och abso
lut inte att de ska undersökas 
varje år när de fyllt 50 år. 
Några andra är missnöjda 
med sin företagshälsovård. 

– Då har jag sagt att de ska 
prata med arbetsgivaren om 
det. 

Ett 20-tal byggföretag har 
tecknat avtal om hälsovård 
för sina medlemmar efter 
det att Stefan skickade ut sitt 
brev. 

– Det känns jättebra. Det 

visar att vår kampanj gör 
nytta. Målet är ju att vi ska 
få friskare medlemmar, så ar
betet för kontinuerlig hälso
vårdsundersökning är jätte
viktig, anser han. 

De byggföretag som inte 
har hört av sig blir kallade till 
förhandlingar för brott mot 
kollektivavtalet. Dessa inleds 
redan före jul. 

Lilian Haraldsson 
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Stefan Isaksson i Uppsala är projektanställd för att säkerhetsställa att Byggnads medlemmar får den före-
tagshälsovård de har rätt till enligt kollektivavtalet. ”Vårt mål är friskare medlemmar”, säger han.   
 Foto: Peter Krüger

Företagshälsovård

Byggnads policy är att före-
tagshälsovården ska:
● Kunna erbjuda en sam-
manhållen förebyggande 
företagshälsovård.
● Ge förslag på åtgärder 
utifrån hälsoundersökningar 
till företaget för att förebygga 
arbetsrelaterade skador.
● Erbjuda och kunna utföra 
arbetsmiljömätningar.
● Kunna ge stöd vid rehabili-
tering.

Stefans uppdrag: Se till att 
medlemmarna blir friskare



Glasmästare!
Byggnads Mälardalen 
bjuder in glasmästarna för 
dialog om arbetsmiljö och 
belastningsergonomi. Vi 
pratar också om yrkesbevis 
i glasmästeribranschen.

Vi träffas i Västerås 
22 januari kl 18

Vi ser att det finns ett intresse bland glasmästarna 
att få i  gång en verksamhet i Mälardalen. Man vill som 
minoritet bland Byggnads övriga yrkesgrupper hitta ett 
forum som arbetar för glasbranschen.

Under pågående möte kommer det att serveras mat.

Plats: Byggfackens hus Hemdalsvägen 1 i Västerås.

Samåkning eller buss kommer att avgå från Uppsala 
och Eskilstuna:
Avgång: Uppsala kl 17 Byggnads (Portalgatan 32)
              Eskilstuna: kl 17:10 Ryds Glas (Mått johans 
              sonsväg 26)
Hemresa från Byggfackens hus: Ca kl 20.

För att beräkna mat och bussplatser behöver vi din 
anmälan senast den 10 januari.
Ring Anette Althén på telefon: 010-601 10 04.
Uppge ditt namn, om du jobbar vilket företag och om 
du vill samåka.

I Byggnads Mälardalens region finns i dag 64 Glas-
branschföretag som har avtal med Byggnads varav 5 av 
dessa tecknat hängavtal. Frågor om – detta kontakta 
Jörgen Sundkvist: 010-601 14 67

Vi hoppas på stort intresse!

 Glasklubben i Uppsala tillsammans med Byggnads Mälardalen
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Badfest 
 

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

 

Lördag den 18 januari 2014, kl. 17.45. 
 
Vi bjuder på kaffe, festis och godbit. Barnen får 
godispåse av tomten. 
 
Anmälan till regionen senast den 13 januari 2014 på  
telefon 010-601 14 43. 
 
Styrelsen Eskilstunakretsen 
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Eskilstunakretsen i Byggnads Mälardalen 
inbjuder medlemmar i Byggnads 
med familj till fest/bad för barn 
och vuxna i Vattenpalatset, 
Eskilstuna. 

 

Lördag den 18 januari 2014, kl. 17.45. 
 
Vi bjuder på kaffe, festis och godbit. Barnen får 
godispåse av tomten. 
 
Anmälan till regionen senast den 13 januari 2014 på  
telefon 010-601 14 43. 
 
Styrelsen Eskilstunakretsen 

 
 

  

 

 

   

Ny utbildning!
UtBildning. Påfarten är en ny 
utbldning på åtta timmar för 
dig som vill bli mer fackligt 
medveten. Här får du svar på 
frågor som:

Vad gör facket för dig?
Varför ska man vara med

lem i facket?
Hur kan du vara med och 

påverka?
Utbildningen är förlagd till 

Uppsala, Västerås och Eskils
tuna. Ring till regionen: 010
601 10 04, för mer informa
tion och se vilket datum som 
passar dig.

Byggnads region Mälardalen

Över 50?
Glöm inte att du har rätt 
till företagshälso vård 
varje år när du fyllt 50 
år. Men du måste själv 
säga till arbetsgivaren.

Nu är det dags att 
skrota Lavallagen
EU. För en tid sedan kom 
Europarådet med ett yttrande 
som säger att Byggnads har 
haft rätt hela tiden när det 
gäller Lavallfrågan. Europa
rådet riktar också starkt kritik 
till den svenska regeringen för 
Lavallagstiftningen.

Yttrandet från Europarådet 
dömer också ut EUdomstolens 
synsätt om att EU:s regler om 
personers fria rörlighet ska 
vara överordnade fackliga 
åtgärder för utländska arbetare 
i Sverige. Precis som Byggnads 
har menat hela tiden och fort
farande driver.

Värsta bygget
arBEtSmilJö. Under byggandet 
av City banan i Stockholm har 
det skett nästan dubbelt så 
många olyckor som liknande, 
och större anläggningsarbeten. 

Ett dödsfall och ovanligt 
många olyckor. Det visar 
Byggnadsarbetarens gransk
ning.
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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:
Emil Persson tel 010-601 14 64, emil.persson@byggnads.se
Verksamhetsansvarig i Uppland, regionens avtalsansvarig, avtalsteckning, 
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-ansvarig, MB/FFM 
arbetsplatsorganisation, kretsansvarig Tierp.
Peter Eng tel 010-601 14 48, peter.eng@byggnads.se
Bevakning löner och avtal/glas yrkesutbildning, glas/BA, studieansvarig, 
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.
Jan Andersson tel 010-601 14 83 jan.andersson@byggnads.se. Lösen, 
maskin och anläggningssidan samt förhandling av lön.
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 Skinnskatteberg/Fagersta, RSO.
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 KAK/Kolbäcksdalen.
Jörgen Sundkvist tel 010-601 14 67, jorgen.sundkvist@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, MB-verksamhet, studier, kretsansvarig Västerås, RSO.
Görgen Zilén, tjänstledig.
Administratörer:
Anita Jansson tel 010-601 14 56, anita.jansson@byggnads.se
Bokföring, medlemsärenden, försäkringar/a-kassa, webb inträden, 
Tanum-stugan.
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, förtroendemannaråd, 
medlemsärenden.
Anna Pihlström tel 010-601 14 65, anna.pihlstrom@byggnads.se
Bokföring, löner och medlemsservice.

VI I ESKILSTUNA
Ombudsmän:
Lars-Göran Hammarberg tel 010-601 14 53, 
lars-goran.hammarberg@byggnads.se
Regionens ordförande, verksamhetsansvarig Sörmland, bevakning löner och 
avtal/yrkesutbildning 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/skolinformation/
ungdomsansvarig, avtalsteckning, kretsansvarig Eskilstuna, RSO.
Thomas Gustafsson tel 010-601 14 52, thomas.gustafsson@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, RSO, anpassning/Galaxen, kretsansvarig 
Katrineholm.

Tredje kvartalet 2013:

Ackord
    Uppland Västmanland Södermanland

TB    203:72 kr 196:70  194:70
Murare     204:78 kr –  195:00 
VVS    –  –  211:26
Platt    217:67 kr –  239:95
Golv    233:91 kr 195:44  –
Anl                     –  –
Plåt    161:76 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



återigen har det blivit 
försämringar i a-kassan. 
De nya reglerna som gäl-
ler från den 1 september, 
innebär bland annat att  
arbetssökande måste 
lämna en aktivitetsrapport 
till Arbetsförmedlingen 
varje månad.

Nu har regeringen genomfört 
stora förändringar i akassan. 
Arbetslösa måste lämna in en 
aktivitetsrapport till Arbets
förmedlingen varje månad, 
och redogöra för hur de för
sökt få jobb. Den som inte 
gör det riskerar att förlora sin 
akassa under kortare eller 
längre tid.

Det var i våras som riks
dagen klubbade beslutet om 
förändringar i arbetslöshets
försäkringen. I aktivitetsrap
porten ska man redogöra för 
vad som gjorts för att kom
ma ur arbetslösheten. Den 
som inte gör det riskerar att 
förlora ersättning från a
kassan. 

I aktivitetsrapporten ska den 
som är arbetssökande redo
visa alla aktiviteter som gjorts 
för att ta sig ur arbetslösheten. 
Skickas inte rapporten i tid 
riskerar den arbetssökande att 
vid första tillfället bli varnad 
och om detta upprepas riske
rar den arbetssökande att bli 
avstängd från ersättningen.  

Det råder oklarheter om 
vad aktivitetsrapporten ska 
innehålla. En stor del av de 
arbetssökande kan dessutom 
inte svenska tillräckligt bra. 
Kritiken kommer inte bara 
från de arbetssökande utan 
även från frustrerade arbets
givare som överhopas av 
spontanansökningar och oro
liga arbetsförmedlare som be
farar rapporteringskaos.  

Nu har fyra a-kassor: Bygg
nads, Fastighets, Seko och 
Elektrikerna, med totalt över 
en kvarts miljon medlemmar, 
tagit ett gemensamt beslut. De 
tänker inte straffa dem som 
inte har skickat in sin rapport 
för september månad. De vill 

inte utfärda sanktioner på 
grund av missar som Arbets
förmedlingen har gjort, säger 
de.  Roal Nilssen, förestånda
re på Byggnads och Målarnas 
akassa samt Sekos akassa 
tycker att det har varit rörigt 
med Arbetsförmedlingens nya 
rapporteringskrav.  

– De första aktivitetsrap
porterna för september skulle 
lämnas till oss den 16 oktober. 
På grund av en hel del problem 

på Arbetsförmedlingen flytta
des den tidpunkten fram flera 
gånger, säger Roal Nilssen.  

– Det blev rätt uppenbart 
att många av våra medlem
mar inte hade förstått det nya 
regelverket. Det fanns språk
problem och det var också 
tekniska bekymmer när med
lemmarna skulle lämna rap
porten till AF

– I det läget sade vi, akassor 
inom 6F, att vi inte kunde 
besluta om några sanktio
ner mot medlemmarna när 
osäker heten var så stor om 
anledningen till för sent in
lämnad rapport berodde på 
medlemmen själv, bristfällig 
information, språkproblem 
eller tekniska bekymmer, med 
mera. 

– I samband med det skicka
de vi ett beslutsbrev till berörd 
medlem med information om 
varför vi denna gång inte vid
tar några åtgärder med anled
ning av det meddelandet vi 
fått från Arbetsförmedlingen, 
avslutar Roal Nilssen.
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”
Byggnads kritiskt till 
nya regler för a-kassan

Det blev rätt 
uppenbart att 
många av våra 
medlemmar 
inte hade för
stått det nya 
regelverket. 

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 ring Anita Jansson tel 010-601 14 56.



Posttidning  B
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
Christer Lindström 
christer.lindstrom@byggnads.se 
010-601 14 60
Uppsala
Henrik Nyström
hnb@live.se, 070-255 23 35
Arboga
Gunnar Hagström
lisahagstrom@telia.com
076-808 49 28
Kungsör
Gunnar Hagström
lisahagstrom@telia.com
076-808 49 28
Strängnäs
Dan Eriksson
danne72@telia.com, 070-739 58 85

Fagersta/Norberg 
Mats Bjurgård
matsbjurgard@live.se
073-659 89 23
Köping
Gunnar Hagström
lisahagstrom@telia.com
076-808 49 28
Kolbäcksådalen
Mikael Funelöv
f.micke@hotmail.com
070-551 40 06
Sala
Magnus Nordlund
magnus.nordlund@byggnads.se
070-584 46 12
Skinnskatteberg
Mats Åberg, 070-340 53 51
Tärnsjö/Östervåla
Jan Andersson
jan.andersson@live.se
070-644 81 11
Västerås
Jörgen Sundkvist
jorgen.sundkvist@byggnads.se
0768-66 73 57
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.

Årsmöten
Hallstavik
årsmöte 20 januari kl 19, Folkets hus, Hallstavik.

Tierp
årsmöte 30 janauri kl 19, Gästis i Tierp.

Katrineholm-Vingåker-Flen
årsmöte 22 januari kl 18.30, Sultans konditori, Katrineholm.

Uppsala
årsmöte 23 januari kl 17, Byggnads Portalgatan 32, Uppsala.

Rörklubben i Uppland
årsmöte 28 januari kl 17, Byggnads Portalgatan 32, Uppsala. 

Glasklubben i Uppland
årsmöte 27 januari kl 17, Byggnads Portalgatan 32, Uppsala. Fika finns 
från 16.30.

Plåtklubben i Uppland
årsmöte 15 januari kl 17, Byggnads Portalgatan 32, Uppsala.

Alunda/Östhammar
årsmöte 16 januari kl 18.30, Tråts, Sjötorget i Östhammar.

Strängnäs
årsmöte 24 januari kl 18.30, Bowlinghallen.

KAK
årsmöte 20 janauri kl. 18, Folkets hus i Köping.

Enköping
årsmöte 22 januari kl 18, ABF i Enköping.

Fagersta-Norberg
årsmöte 30 januari kl 18, Engelbrektsgården i Norberg. Vi bjuder på 
mat så anmäl dig senast 20 januari till regionen: 010-601 14 43.

Kolbäcksådalen
årsmöte 24 januari kl 18.30, Brukshotellet, Hallstahammar.

Sala
årsmöte 8 februari kl 15.30, Bowlinghallen i Sala. Vi bjuder på 
bowling och mat, så anmäld dig senast 3 februari till regionen:  
010-601 14 43.

Harbo-Tärnsjö-Östervåla
årsmöte 1 februari kl 15, Fokus, Östervåla. Förplägnad. 
Ring: 010-601 14 83.

Västerås
årsmöte 23 janauri kl 18.30, Byggfackens hus, Hemdalsvägen 1, 
Västerås.

Eskilstuna
årsmöte 28 januari kl 18, ABF i Eskilstuna. Föreläsning av Daniel 
Suhonen: Katalys.

Mötestider 2013 Mälardalen

Hallstavik
årsfest på Eckerölinjen 25 januari. Mer info: se hemsidan.

Kolbäcksådalen
Medlemsmöte 9 januari kl 18, Folkets hus, Hallstahammar. 

God Jul &  
Gott Nytt År!
önskar
Byggnads Mälardalen


