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Kul att få möjlighet att skriva 
i medlemstidningen igen! 
Byggnads Uppland har också 

under en lång tid haft sin egen med-
lemstidning, tyvärr ansåg sig avdel-
ningen tvungen att lägga ner den i 
samband med den stora omställning 
som vi gjorde för något år sedan. 
Nu hoppas jag verkligen att den nya 
regionen kommer prioritera att ha 
en egen tidning i framtiden.

Precis som Mats skrev i förra num-
ret så tror även jag att 2011 kom-
mer kräva mycket av oss. Det finns 
många utmaningar att ta sig an! 
Den kanske absolut största och vik-
tigaste uppgiften vi står inför är att 
stoppa medlemstappet i förbundet. 
Vi kan tyvärr 
konstatera 
att förbun-
det minskat 
i antalet 
medlem-
mar även 

2010. Detta trots att vi under det 
gångna året haft en god byggkon-
junktur på många håll i landet. 

Ett litet ljus i mörkret är att 
Byggnads Uppland i detta avseende 
går mot strömmen. Vi har faktiskt 
blivit fler medlemmar under året, 
vilket jag tycker är mycket gläd-
jande. Det är ingen slump att vi har 
den utvecklingen. Avdelningen har 
under en lång tid jobbat mycket 
medvetet med frågan, bland annat 
satsar vi stenhårt på medlemsvärv-
ning och då inte minst ute i alla 
våra byggskolor. Men vi jobbar 
också målmedvetet med medlem-
mar som av olika orsaker riskerar 
att lämna förbundet. Personlig 
kontakt är oftast bästa lösningen. 
Det är tidskrävande, men det ger 
resultat. Vårt arbete med medlems-
hanteringen tycker jag visar på att 
man kan vända tappet av medlem-
mar i förbundet.

En annan viktig fråga som Bygg-
nads Upplands styrelse beslutat, 
efter avdelningens valanalys, är 
att vi framöver ska satsa mer på 
det facklig-politiska samarbetet. 
Vi ska lyfta in mer ideologi i vår 
verksamhet. Dels är tanken att en 
utbildningsdag av utbildningen för 
förtroendevalda ska vara en ”rent” 

facklig ideologisk utbildning. I dag 
är utbildningen mer inriktad på 
själva uppdraget. Sedan har vi även 
tänkt göra riktade insatser mot en 
speciell målgrupp. Ledamöterna i 
representantskapet är nog en sådan 
målgrupp som vi borde satsa på och 
ge mer ideologisk utbildning. Tan-
ken är att alla våra förtroendevalda 
ska vara goda ”ambassadörer” för 
viktiga fackliga frågor.

Sedan har vi arbetet med sam-
manslagningen som kommer bli 
mera påtagligt under året. Vi ska 
ju som sagt gå från två avdelningar 
till en region under året. Jag tror 
inte att man ska underskatta vad 
det arbetet medför, men jag är helt 
övertygad om att om alla bjuder till 
och inser att Byggnads har mycket 
annat som vi också måste fokusera 
på, så kommer det att gå bra! 

Dessa frågor är bara ett axplock 
över framtida utmaningar. Det är 
bara att kavla upp och köra!

Gott nytt år!
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Nu måste vi bli fler i Byggnads!
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Förstasidesbilden: Thomas Dahl älskar att vara ute i natu-
ren med sina hundar. Nu tränar han sin polarhundar Free 
Spirit (bilden) och Sascha för hundslädstävling. 
 Foto: Peter Krüger

Bengt Westman, 
ordförande Byggnads Uppland



Byggnads i Eskilstuna har 
haft stora framgångar  
i det lokala valet till 
kommunfullmäktige och 
landstinget i Sörmland. 
Åtta medlemmar sitter nu 
i beslutande församlingar 
för Socialdemokraterna på  
byggnadsmandat.

Alf Svensson har varit aktiv 
på olika politiska uppdrag 
sedan 1968. Nu sitter han i 
landstingsfullmäktige och är 
ordförande i Solbacken, som 
är en primärvårdsnämnd.

Magnus Nyman är ersät-
tare i Stadsbyggnadsnämn- 
den. 

– Jag har suttit där i två 
år och fortsätter nu. Det är 
mycket intressant och det är 

frågor som ligger Byggnads 
nära, säger han.

Lars-Göran Hammarberg 
har blivit invald i landstings-
fullmäktige och i övervak-
ningsnämnden. 

– Det är intressant och gi-
vande att jobba politiskt ock-
så. Inte bara fackligt, säger 
Lars-Göran.

Nicklas Älgekrans har fått 
uppdrag som ordinarie i kul-
tur- och fritidsnämnden och i 
Skiftinge demokratiforum.

– Vi hade mycket upp-
sökeriverksamhet i Skiftinge 
före valet. Det har gjort nyt-
ta, säger han.

Marko Pöllänen är nyligen 
vald till ersättare i kommun-
fullmäktige och har nu också 

blivit invald som ersättare i 
Torshälla Fastighets AB.

Thomas Gustafsson sitter 
nu som ledamot i kommun-
revisionen och Kent Sedin i 
vuxennämnden. 

Listan kan göras ännu längre. 
Arne Andersson arbetar på 
energimyndigheten och sitter 
i miljö- och räddningstjäns-
ten som ordinarie.

Hela gänget är eniga om att 
det är en styrka att folk från 
fackföreningsrörelsen kom-
mer in i beslutande nämnder 
och styrelser för Socialdemo-
kraterna. 

– Det behövs folk som kan 
uppmärksamma hur LO- 
folket har det. Det blir tuffa-
re och tuffare, säger de sam-
stämt.  

Lilian Haraldsson 

Byggnads kräver att  
regeringen ska sätta stopp 
för att utländska arbetare 
utnyttjas på arbetsplatser 
i Sverige. Arbetsmarknads-
minister Hillevi Engström 
är beredd att på allvar 
överväga åtminstone ett 
av kraven – att utländska 
företag ska ha en repre-
sentant i Sverige.

– Nu får det vara nog. Rege-
ringen är ansvarig för ut-
nyttjandet av utländska gäst-
arbetare och det är regeringen 
som kan göra något åt saken, 
säger Hans Tilly, Byggnads 

för bundsordför ande i ett 
pressmeddelande.  

Han menar vidare att ar-
betare från andra länder kan 
hamna i en beroendeställ-
ning till sina arbets givare. 
Han jämför dem med livegna 
och säger att många inte får 
gå med i facket och inte ha 
kontakter utanför den egna 
arbetsplatsen.

Byggnads ger exempel på 
byggnadsarbetare från an-
dra länder som råkat illa ut. 
Det är polska och lettiska 
arbetare som fått mycket låg 
lön. En kinesisk byggnads-

arbetare som 
arbetat 14 
timmar om 
dagen i 41 da-
gar och som 
därefter bröt 
ihop och för-
sökte ta livet 
av sig. Och 
tre estniska 
arbetare som inte fått någon 
lön alls.

– Det här är jobtrafficking 
och vi får bara mer och mer 
bevis på det, säger Hans Tilly.

Byggnads vill att facket ska 
ha inflytande över utfärdan-

det av arbetstillstånd och att 
Migrationsverket ska kolla 
arbetsgivarna och om deras 
erbjudanden är seriösa.

Det bör även finnas bin-
dande anställningserbjudan-
den för att kunna få arbets-
tillstånd.

Byggnads vill också att 
huvudentreprenörer på ett 
bygge ska se till att underleve-
rantörerna följer arbets- och 
anställningsvillkor. Och alla 
utländska företag ska regist-
rera sig i Sverige och de ska 
ha en representant som facket 
kan diskutera med och teckna 
kollektivavtal med.
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Hans Tilly.

Byggnads medlemmar är starkt representerade i politiska styrelser och 
nämnder i Eskilstuna. Stående från vänster Nicklas Älgekrans, förtro-
endevald, Lars-Göran Hammarberg, ombudsman, Marko Pöllänen, 
ombudsman och Magnus Nyman, förtroendevald. Sittande från väster 
Tomas Gustafsson, ombudsman och Alf Svensson, förtroendevald. 
 Foto: Peter Krüger

Byggnads: Skärp reglerna  
för arbetskraftsinvandring

Facket har  
framgång  
i lokalpolitiken



Det är svinkallt när vi letar 
oss fram till Thomas Dahls 
gård strax utanför Örsunds-
bro. Ändå är hunden med  
det vackra namnet Free  
Spirit ute på i snön och leker. 
Det är en alaskan malamute,  
nästan till förväxling lik en 
varg.

– Hundrasen är så nära varg 
vi kan komma Det är inte så 
konstigt om folk ser vargar 
där de inte borde finnas. Det 
kan lika gärna vara en eller 
flera alaskan malamute som 
är ute på gärdet och springer 
av sig, berättar Thomas. 

Free Spirit trivs inte inom-
hus. Det är för varmt, berät-
tar Thomas medan vi går in 
i det trivsamma köket. Där 
väntar halvårsvalpen Sascha, 
även hon en alaskan mala-
mute. Hon håller på att ta ner 
oss med sina glädjeyttringar.

Thomas kom hem sent 
kvällen före. Just nu kör han 
byggkran nere i Skillingaryd 
i Småland och veckopendlar.

– Vi bygger Experts Nord-
enlager, säger han samtidigt 
som han får ägna mycket tid 
åt Sascha. Hon har längtat  

efter honom, det märks tyd-
ligt. 

Thomas har många sträng-
ar på sin lyra. Förutom sitt 
yrke som kranförare har han 
mekat med bilar i många år,  
nästan enbart Mercedes.  

– Det är den enda riktiga 
bilen, säger Thomas som ock-
så är en riktig mc-freak. 

Thomas berättar att huset 
han och hans hustru Susanne 
bor i är en gammal järnvägs-
station, från den tiden när tå-
gen stannade vid nästan varje 
mjölkpall. Nu har de byggt 
om och ut huset i flera om-
gångar, för att det ska passa 
deras önskemål. 

Mekandet med bilar har han 
nästan lagt av med. Nu har 
intresset för polarhundarna 
tagit över. 

Tillsammans med Susanne 
har han redan provat några 
slädhundstävlingar, som 
innebär att hundarna ska 
springa med släde på viss tid. 
Men Free Spirit är inte så in-
tresserad av tävlingsformen. 

– Han vill helst ligga under 
sin korkek, precis som tjuren 
Ferdinand, skrattar Thomas 

och pekar på ett äppelträd i 
trädgården.

– Det är helt otroligt hur ut-
hålliga den här rasen är, fort-
sätter han. De skulle kunna 
köra släde upp till Sundsvall 
och tillbaka i ett kör, utan att 
bli trötta.

Malamuten hör tillsammans 
med siberian husky, grön-
landshunden och samojed till 
gruppen polarhundar. Det är 
dessa speciella raser som är 
uthålliga och som uthärdar 
kyla. Var och när hundar 

första gången användes för 
att dra en släde är inte känt. 
Troligtvis var det ursprungs-
befolkningen i östra Sibirien 
som hade en lång tradition 
med resor under vintern.   

Nu har Tomas stora för-
väntningar på valpen Sascha.  

– Hon har det rätta gryet 
i sig och är tävlingsinriktad. 
Det är henne vi ska träna 
upp, säger han och klappar 
Sacha kärleksfullt. 

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger
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Thomas Dahl har haft hundar sedan han var barn och anser att de är människans bästa vän. Hans alaskan malamute-hundar passar perfekt att dra släde. Att vara ut i naturen med hundarna är härligt, tycker han. 

LIV & LUST

Kranföraren Thomas Dahl har många intressen. 
Men hundar och kanske främst slädtävlingar 
med sina älskade alaskan malamute-hundar hör 
till hans främsta hobbyer. 

Polare 
med en 
polar hund
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Thomas Dahl har haft hundar sedan han var barn och anser att de är människans bästa vän. Hans alaskan malamute-hundar passar perfekt att dra släde. Att vara ut i naturen med hundarna är härligt, tycker han. 

Fakta Thomas Dahl

Ålder: 57 år.
Yrke: Kranförare.
Bor: I en gammal järnvägsstation 
utanför Örsundsbro.
Familj: Hustrun Susanne och 
vuxna barn.
Hobby: Djur, främst hundar, att 
vara ute i naturen. Dessutom att 
bygga, meka och fixa.

Alaskan malamute 

● Urhundras som ursprungli-
gen hittades hos en eskimå-
stam med namnet Mahlemiut. 
Namnet på denna hundras är 
alltså ”de vitas” tolkning av 
eskimåstammens namn. 
● Även om de flesta malamuter 
i dag används som sällskaps-
djur, så är en malamute 
fortfarande en slädhund som 
ska kunna utföra samma jobb 
som deras förfäder: dra tunga 
slädar över långa sträckor i 
arktisk kyla.
● Alaskan malamute är en av 
de största polarhundraserna 
tillsammans med grönlands-
hunden.

Sascha väntar på godis. Thomas älskar sina fina hundar.



Tiotalet deltagare mötte 
upp på sektionsmötet vid 
Sultans kafé i Katrineholm 
i mitten av november. 

Tommy Eriksson lämnade en 
fyllig rapport om den lokala 
arbetsmarknaden. I sam-
band med den diskuterades 
det takarbete som pågår med 
utländsk arbetskraft utan 
skyddsanordningar. Det går 
inte att ”komma åt” detta då 
arbetsplatsen är inhängnad 
och avtalslös.

Mötesdeltagarna uttryckte 
en stor oro för utvecklingen 
av marknaden utan avtal.

Inför den kommande sam-
manslagningen med Upp sala-

avdelningen diskuterades 
det återkommande kravet på 
bättre bemanning av Katri-
neholmsektionen. Bara ett 
telefonnummer på en dörr för 
att bestämma ett möte är för 
futtigt, menade mötet. 

En av avdelningens reviso-
rer, undertecknad, berättade 
om hur revisorerna arbetar 

med att granska verksamhe-
ten i avdelningen.

Den årliga pensionärsresan 
var fulltecknad som vanligt 
och blev lyckad, enligt rese-
närerna.

Datumet för årsmötet fast-
ställdes till den 26 januari på 
samma plats som för detta 
möte.  Olavi Kilbo
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◗ I genomsnitt 35 procent av 
VVS-montörernas arbetstid 
utgörs av ett ökande antal 
tidsförluster av olika slag. 13 
procent av tiden används för 
montering och 52 procent går 

åt till förberedelser. Det visar 
en ny rapport gjord vid Chal-
mers tekniska högskola på 
uppdrag av VVS Företagen. 

Rapporten handlar om hur 
VVS-montörernas arbetstid 

används. Forskare har följt ett 
30-tal montörer verksamma 
vid åtta byggprojekt av olika 
slag och i olika delar av Sve-
rige. Montörerna arbetar vid 
YIT, Bravida och NVS. 

Viktigaste mötet! 
◗ I januari månad har respek-
tive sektion i vårt avdelnings-
område årsmöte. Det innebär 
att du som medlem har 
möjlighet att direkt påverka 
verksamheten på just din ort. 

Vi som arbetar aktivt i sek-
tionerna ser med glädje fram 
emot att se medlemmarna vi 
företräder. Vi kan svara på 
frågor och få veta vilka saker 
som ni vill att vi ska jobba 
mer aktivt för. Ett drömsce-
nario vore ju om en facklig 
förtroendeman från varje 
företag kom till årsmötet. 
Eller ännu bättre: en FFM från 
varje arbetsplats. Då skulle 
vi nå ut till varje arbetsplats 
med en dags varsel. Vi kan 
inte bara sitta i våra bodar 
om vi ens har det ibland, och 
fundera på vad Byggnads ska 
göra för oss härnäst.

Det är vi som ska tala om 
för Byggnads vad vi vill och 
det gör vi på årsmötet.

Så ta reda på när just din 
sektion har årsmöte och kom! 
Information finns på sista 
sidan. 

Jörgen Sundkvist,  
ordförande i Västeråssektionen

6 F – fackförbund i sam-
verkan – är mycket kritiskt 
till Mona Sahlins utspel 
om att införa en så kallad 
bortre parantes i arbets-
löshetsförsäkringen.  
Ett förslag som även andra 
ledande socialdemokrater 
ställer sig bakom.

”Ersättningen från a-kassan 
är redan i dag så låg att hela 
livet omkullkastas för många 
vid arbetslöshet. Att dess-
utom slänga ut människor 
från försäkringen som inte 

lyckas få ett nytt jobb inom en 
viss tid, genom att införa en 
tidsgräns i ersättningen, kan 
vi aldrig acceptera”, säger de 
sex förbundsordförandena i 
ett gemensamt uttalande. 

6 F menar att utslagningen på 
arbetsmarknaden kommer att 
öka, så även klyftorna mellan 
de som har ett jobb och de 
som är arbetslösa.   

”Det är förvånande att le-
dande socialdemokrater nu 
helt byter fot utifrån de vallöf-
ten som ställdes upp gällande 

a-kassan under valrörelsen”, 
säger de sex förbundsordför-
andena.  

I likhet med det beslut som 
LO-kongressen har fattat 
kräver 6 F att taket i a-kassan 
höjs så att de allra flesta lön-
tagare får 80 procent av lönen 
och att avgiftssystemet för a-
kassan blir mer rättvist, så att 
alla har råd att vara med

6 F består av Byggnads, 
Fastighets, Målarna, Elektri-
kerna, SEKO och Transport.

HÄNg MED  
PÅ BANDY!

Västeråssektionen har 
bokat 30 platser till matchen 

VSK– Sandviken  
den 16 februari.

Vi träffas kl 17.15 och lyssnar 
till en hemlig gäst.

Därefter flyttar vi upp på  
hyllan för en bit mat. 

Under matchen äter vi en 
efterrättsbuffé.

Detta till en kostnad  
av 50 kronor. 

Anmälan är bindande och 
görs till avdelningen på  

tel: 021-17 87 00
Vid eventuell avbokning  

ring omgående.
 

Välkomna!

 Sektion 14

Massiv protest mot 
bortre gräns i a-kassan

Efter mötet smakar det gott med kaffe, macka och en hel del ”efter-
snack”. Från vänster Tommy Eriksson, Rolf Jansson, Tore Karlsson samt 
Arne Karlsson. I förgrunden skymtar Sven-Åke Johansson och Daniel 
Elgström.  Foto: Olavi Kilbo 

Marknad 
utan avtal 
oroar

Tidförluster ökar på VVS-jobb



– Det är dags för oss att 
sluta slå oss för bröstet 
som fackförbund. Vi måste 
tänka om när vi år från år 
tappar medlemmar.
Det säger rörmontören 
Henrik Ahlberg.  
Han är också kritisk mot 
alla byggnadsarbetare som 
enligt honom sitter i kupan 
och kritiserar facket, men 
inte ens går på mötena.

Medlemstidningen träffar 
Henrik Ahlberg på ett jobb i 
Eskils tuna. Han är rörmoka-
re och arbetar på NVS i sta-
den. Dessutom är han arbets-
platsombud för Byggnads. 

Vid senaste representant-
skapsmötet gick han upp i ta-
larstolen och slogs för arbets-
miljöfrågor. Han är kritisk 
mot facket som han anser är 
lite för ”snälla” mot arbets-
givarna.

– Vem tackar oss för att 
vi sliter ut kroppen och att 
knappast någon orkar arbeta 
tills vi fyllt 65 år? Vi kan-
ske inte klarar av att ta upp 
barnbarnen i knät för att det 
värker i alla leder. Den enda 
som tjänar på det är arbets-
givaren.

Men han är också kritisk mot 
alla byggnadsarbetare som 
sitter, som han uttrycker det, 
och gnäller över facket.

– Vi pratar aldrig om ar-

betsmiljöfrågor i kuporna. 
Någonting måste hända och 
jag tror att vi som är fackligt 
aktiva måste bli betydligt tuf-
fare. Vi får börja prata klar-
språk, bli förbannade och 
sätta ner foten. Det duger inte 
att en byggnadsarbetare i må-
naden dör på jobbet. 

Henrik vill att Byggnads ska 
bli en kraft att räkna med. 
Att facket ska gå ut på arbets-
platserna mycket mer. 

– Sedan jag varit på kurs 
vet jag en hel massa om vad 

facket gjort. Men de berättar 
aldrig om det, så gubbarna i 
kupan ha ingen aning om vad 
som har hänt, säger Henrik 
och tar några exempel. 

– Det faktum att vi har fria 
arbetskläder beror ju på att 
facket förhandlat fram det 
hos arbetsgivaren. Eller att vi 
får lön varje månad, har rätt 
till övertidsersättning och se-
mester. 

Henrik vill ha in flera unga 
förtroendevalda i facket, som 
har andra sätt att kommuni-
cera.

– Vi kanske ska gå in på 
Face book, säger han. Dess-
utom måste de som tycker 
olika få komma till tals på ett 
bättre sätt. Nu är det mycket 
så att gammalt folk lär ung-

domar hur de ska tycka och 
tänka. 

Henrik gillar inte heller hur 
Byggnads representanter  
ibland behandlas arbetsplat-
serna. De blir hånade, för att 
de till exempel varit på kurs.

– Det är under all kritik. 
Om facket ska kunna vara 
stort och starkt måste vi vara 
utbildade i till exempel ar-
betsrätt, annars kommer vi 
ingenstans mot arbetsgiva-
ren.

– Dessutom måste vi inse 
att facket – det är vi. Om inte 
vi medlemmar engagerar oss, 
då får vi skylla oss själva. 

Text: Lilian Haraldsson 
Foto: Peter Krüger
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Henrik Ahlberg har nyligen blivit fackligt aktiv inom Byggnads. Han 
vill se ett tuffare fack som jobbar hårt med arbetsmiljöfrågor och som 
debatterar aktivt ute i kuporna. 

”Vi måste inse att 
facket – det är vi. 

Om inte vi medlem-
mar engagerar oss, 
då får vi skylla oss 

själva. 

Henrik  
vill ha ett  
tuffare fack
”Det duger inte att en byggnads-
arbetare i månaden dör på jobbet.”



Mötestider 2011 Mälardalen
Eskilstuna
Årsmöte 28 januari i Bowlinghallen Eskilstuna, kl 18.30. 
Mat och bowling. Anmäl om du vill vara med på bowling 
och äta mat efter årsmötet på tel: 021-17 87 00.
 
Kolbäcksådalen
Årsmöte 26 januari i Folkets hus, Hallstahammar, kl 18.
 
Katrineholm/Flen
Årsmöte 26 januari på Sultan konditori i Katrineholm, 
kl 18.30.
 
KAK 
Årsmöte 24 januari i Folkets hus, Köping, kl 18.30.
 
Sala/Heby
Årsmöte 29 januari i Sala Bowlinghall, kl 16.30.
Mat och Bowling. Efter årsmötet genomförs bowlingtävling 
mot Tärnsjö/Östervåla sektionen och förtäring i Bowlinghal-
len. Anmäl till avdelningen tel: 021-17 87 00 om du vill delta 
på bowlingen och förtäring efter årsmötet.

Strängnäs. 
Årsmöte 28 januari i Bowlinghallen i Strängnäs, kl 18.30. 

Tärnsjö/Östervåla
Årsmöte 29 januari på Focus Östervåla, kl 15. Mat och 
bowling. Efter årsmötet på Focus avgår buss till Sala för 
bowlingtävling mot Sala/Heby-sektionen och förtäring i 
Bowlinghallen. Anmäl till avdelningen tel: 021-17 87 00 om 
du vill följa med på bussresan.
  
Västerås
Årsmöte 27 januari på Byggfacken hus, kl 18.30. Vi bjuder 
på pizza.

Mötestider 2011 Uppland
Sektion 1
Årsmöte torsdag 20 januari kl 18.30, Rospinglan i Östham-
mar.

Sektion 2
Årsmöte onsdag 19 januari kl 18, Folkets hus i Enköping.

Sektion 3
Årsmöte lördag 29 januari kl 12, Folkets hus i Hallstavik. 
Årsfest efter mötet på Eckeröfärjan med avgång kl 15.  
Anmälan till Stig-Olof Sandin senast 22 januari på  
tel: 0175-207 31 eller 0709-64 04 06 .

Sektion 4
Årsmöte tisdag 25 januari kl 19, Folkets hus i Norrtälje.

Sektion 5
Årsmöte torsdag 20 januari kl 19, Gästis i Tierp.

Sektion 6
Årsmöte måndag 24 januari kl 17, Portalgatan 32 i Uppsala.

Rörklubben
Årsmöte torsdag 17 februari kl 17, Portalgatan 32 i Upp-
sala.

Mur, mapp, platt-klubben 
Årsmöte Datum ej fastställt. Se info på hemsidan.

Glasklubben 
Årsmöte måndag 31 januari kl 17, Portalgatan 32 i Uppsala.

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

Byggnads Mälardalen, Box 1043, 721 26 Västerås

Sektion 2 Eskilstuna
Ordförande Nicklas Älgekrans, 
0733-37 53 46 (arbetstelefon)
algekrans@glocalnet.net
Sektion 3 Fagersta
Vakant
Sektion 5 Kolbäcksådalen
Kristoffer Bard, 070-680 22 30 
kristoffer_bard@yahoo.se
Sektion 6 Katrineholm-Flen
Ordförande Rolf Jansson,  
073-919 23 49,  
rolf.jansson@nvs.se
Sektion 1, 7, 8 KAK
Ordförande Gunnar Hag-
ström, 076-808 49 28
lisahagstrom@telia.com
Sektion 9 Norberg Vakant

Sektion 10 Sala
Ordförande Magnus  
Nordlund, 070-552 63 09
nordlundmagnus@msn.com
Sektion 11 Skinnskatteberg
Ordförande Mats Åberg,
070-340 53 51
Sektion 12 Strängnäs
Ordförande Gunnar Nordin, 
0152-701 35, 070-245 59 15
nordin.gunnar@telia.com
Sektion 13 Tärnsjö/Östervåla
Ordförande Jan Andersson, 
070-644 81 11
jan.andersson@live.se
Sektion 14 Västerås
Ordförande Jörgen Sundkvist, 
076-027 49 50

Här når du din ordförande

Sektion 1 Alunda/Östhammar
Ordförande Staffan Elfving, 
070-642 24 05 
sta.elf@hotmail.com
Sektion 2 Enköping
Ordförande Anders Åhman,  
070-679 78 02 
anders.ahman@enkoping.se
Sektion 3 Hallstavik
Ordförande Stig-Olof Sandin,  
076-851 24 02 
stigolof.sandin@telia.com

Sektion 4 Norrtälje
Ordförande Peter Hellgren, 
0709-35 62 22 
n.hellgren@tele2.se
Sektion 5 Tierp
Vakant
Sektion 6 Uppsala
Ordförande Patrik Bergman, 
070-384 30 29 
bergmanbygg@hotmail.com

Här når du din ordförande

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

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


