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Avtalsrörelsen har startat och 
byggbranschens parter har  
 nyligen växlat avtalskrav. 

Detta i en tid då byggbranschen 
står inför stora utmaningar som 
vi måste lösa tillsammans. Vi ska 
bygga bort en enorm bostadsbrist 
och vi kommer att behöva alla kraf
ter som finns. Samtidigt står flera 
grupper utanför arbetsmarknaden 
och byggbranschen präglas av dålig 
ordning och reda. 

Därför går Byggnads in i avtals
rörelsen med målet att skapa en 
modern och framtidsinriktad 
byggbransch. Vi vill ha en bransch 
där män och kvinnor, nyanlända 
och ungdomar jobbar sida vid sida 
på samma villkor. Bara då kan vi 
förhindra att grupper ställs mot var
andra med lönedumpning och allt 
sämre villkor. Det är så vi skapar 
ordning och reda. 

Vi kan se att våra arbetsplatser de 
senaste 10–20 åren har styckats upp 
i allt fler entreprenader med långa 
entreprenadkedjor och utvecklingen 
fortsätter. Detta skapar problem. 
För att förhindra att säkerhet, 
villkor och löner sätts ur spel vill vi 
utveckla och stärka huvudentrepre
nörsansvaret. 

Unga tjejer och killar drömmer 
om att bli framtidens byggnads
arbetare. Trots behovet av arbets
kraft har dagens byggelever svårt 
att hitta en lärlingsplats. Byggnads 
vill fastställa att byggföretagen tar 
sitt ansvar och anställer fler lär
lingar. 

Kvinnor har svårt att få jobb i 
byggbranschen. Undersökningar 
visar att det finns attityder och en 
jargong som håller kvinnor borta 
från branschen och som får både 
män och kvinnor att må dåligt. Ska 

vi klara av att bygga alla de bostä
der som behövs kan vi inte vända 
halva befolkningen ryggen. Så omo
derna kan vi inte vara. Därför vill vi 
arbeta för en förändring så att alla 
känner sig välkomna. 

Det finns anledning att kommen
tera några av de utspel Sveriges 
Byggindustrier (BI) har gjort inför 
avtalsrörelsen. BI:s vd Ola Månsson 
påstår att Byggnads och förbunden 
i 6F har brutit sig ur LO:s samord
ningen och har som mål att spräcka 
industrins märke. 

Det är fel. Förbunden i 6F har 
hela tiden arbetat för en LOsam
ordning och beklagar att den föll. 
En samordning är en styrka och nå
got att vårda. I denna avtalsrörelse 
samordnar sig därför Byggnads med 
de övriga LOförbunden inom 6F 
och Musikerna i stället. Det är ett 
naturligt samarbete mellan förbund 
som verkar i en gemensam bransch. 

När det gäller våra lönekrav på 3,2 
procent har BI valt att kalla dessa 
företagsfientliga. 

Naturligtvis är det oss främmande 
att presentera lönekrav som skulle 
riskera både företag och jobben. 
Vårt lönekrav grundar sig på en 
gedigen ekonomisk analys och som 
har stöd av bland annat Konjunk
turinstitutet och Riksbanken. 
Hjulen snurrar i byggbranschen 
och miljarderna rullar in. Då är det 
självklart att landets byggnadsarbe
tare ska ta del av den vinst som de 
är med och skapar. 

Byggnads ser ett stort behov av att 
parterna tar ett gemensamt ansvar 
för att möta de utmaningar som 
byggbranschen står inför. Därför 
ser vi med oro och förvåning över 
det hårda tonläge som vår motpart 
Sveriges Byggindustrier har. 

Vi behöver inte mer konfronta
tion och osakliga utspel. Vi bjuder 
i  stället in till framtidsinriktade 
samtal och hoppas att BI vill kroka 
arm med oss. 

ordföranden har ordet

Tillsammans för en stolt bransch!

Ansvarig utgivare: Jan Andersson
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Tel: 010-601 10 04  
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Munktellsgatan 1, 633 44 Eskilstuna 
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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: Lärlingarna Sofie Bergkvist 
och Sara Bredell håller på att utbilda sig till 
golvläggare men jobbar också fackligt  
i Katrineholm. 
 Foto: Peter Krüger 

Vi vill ha en 
bransch där 
män och kvin-
nor, nyanlända 
och ungdomar 
jobbar sida vid 
sida på samma 
villkor.

”

Jan Andersson, ordförande 
Byggnads Mälar dalen



Förbunden inom 6F har 
nu börjat lämna över 
avtalskrav till sina respek-
tive motparter. Snart drar 
förhandlingarna i gång 
på allvar. Då LO-samord-
ningen under förra året 
sprack bestämde sig 6F-
förbunden att samordna 
sig sinsemellan.

– Vi är mer samordnade än 
någonsin inom 6F. Vi träffas 
varje vecka för att lägga upp 
strategier, utbyta erfarenheter 
och planera. Allt i syfte att 
sätta så hårt tryck som möjligt 
och nå ett bra resultat för för
bundens medlemmar i kom
mande avtalsrörelse. Rättvisa 
löner och trygga jobb är ut
gångspunkterna, säger avtals
sekreterarna inom 6F, som 
omfattar Byggnads, Målarna, 
Fastighets, Elektrikerna och 
Seco.

Den spruckna LOsamord
ningen innebär att det inte 
finns något specifikt utrym
me, lönenivå eller sakförslag 
som LO samordnar förbun
den kring. 6Fförbunden har 
därför valt att samordna sig. 
Förbunden har en samsyn på 
såväl det löneutrymme som 
finns som på de orättfärdiga 
orättvisor som präglar och 
växer på arbetsmarknaden.

– Vi är beredda på soli
daritet med varandra. Vår 
ekonomiska analys grundar 
sig på gedigna faktorer och 
överväganden. Löneökning
arna ska vara väl balanserade 
mot omvärlden. Inte för höga, 
det riskerar att leda till lägre 
konkurrenskraft, sjunkande 
efterfrågan och investeringar 
och på sikt högre arbetslös
het. Men inte heller för låga, 
det riskerar att leda till lägre 

omvandlingstryck, lägre pro
duktivitetsökning samt orim
liga vinstnivåer, fortsätter av
talssekreterarna.

– Det betyder att löneök
ningarnas storlek måste ta 
hänsyn till kravet på lång
siktigt prisstabilitet. Vi utgår 
från Riksbankens mål om en 
2procentig inflation över en 
konjunkturcykel. Vi befin
ner oss långt under detta mål 
idag. Vi har mot bakgrund 
av detta valt att kräva löne
ökningar på 3,2 procent. Med 

de prognoser som finns kring 
inflationen för kommande år 
kan detta till och med vara ett 
krav i underkant, säger avtals
sekreterarna.

Oberoende institutioner som 
Riksbanken och Konjunktur
institutet och flera ansedda 
ekonomer menar därför att 
för låga löneökningar kan 
leda till minskad efterfrågan, 
svagare ekonomisk utveck
ling och i förlängningen säm
re sysselsättningsutveckling.

–  Detta budskap verkar 
inte ha nått våra motparter. 
Vi har noterat att arbets
givarsidan talar om nollavtal 
eller väldigt låga påslag. Det 
är inte oväntat. Det sägs från 
arbetsgivarhåll i alla avtals
rörelser. Det känns dock mer 
malplacerat än vanligt. Flera 
oberoende institutioner och 
ansedda ekonomer pekar ut 
en motsatt riktning. Lönerna 
kan och bör öka något mer än 

vanligt med hänsyn till den 
svenska ekonomin, fortsätter 
avtalssekreterarna.

www.byggnads.se
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Fakta Mål och avtalskrav

Målen för 6F i avtalsrörelsen 2016 
i sammanfattning är:
◗ Löneökningar som ökar rättvisan 
och jämställdheten på svensk 
arbetsmarknad.
◗ Reallöneökningar för medlem-
marna
◗ Satsning på de lägst av lönade
◗ Satsning på att minska löneklyf-
tor mellan kvinnor och män
◗ Ökat skydd för arbetstagarnas 
integritet
◗ Begränsa visstidsanställningarna, 
de osäkra anställningsformerna 
och den ökande andelen deltids-
anställda

Byggnads avtalskrav i korthet:
◗ Utökad arbetstidsförkortning till 
40 tim/år
◗ Stärka förtroendemannens ställ-
ning på arbetsplatsen
◗ Förbättra skyddsombudsutbild-
ningen
◗ Underlätta etablering av ny-
anlända byggbranschen med hjälp 
av BYN

Vi är mer sam-
ordnade än  
någonsin inom 
6F. 

”
Förutom gemensamma krav med 6F, kommer Byggnads och övriga fackförbund att komma med egna krav 
i avtalsrörelsen. (Personen på bilden har inget direkt samband med artikeln.)   Foto: Peter Krüger/arkiv

Avtalsrörelsen

Fackförbunden inom 6F:  
Därför kräver vi 3,2 procent
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Golvläggarlärlingarna Sofie Bergkvist och Sara Bredell trivs mycket bra med sitt yrkesval och med varandra. Det är bra att vara två kvinnor i ett mansdominerat yrke. ”Vi stödjer varandra”, säger de.  

På jobbet

Sara Bredell och Sofie Bergkvist arbetar som 
golvläggare i Katrineholm. De är lärlingar men 
vet med bestämdhet att de valt rätt yrke. 
– Vi är den enda yrkesgrupp som få ligga på 
golvet när vi arbetar, säger de och skrattar. 

Mälarbladet hittar golv
läggarna Sara Bredell och 
Sofie Bergkvist mitt bland 
alla besökare på biblioteket 
i Katrine holm. Tidigare på 
morgonen har de varit på ett 
annat ställe och rivit en matta 
och slipat trägolv. Innan de 
slutar för dagen ska de till
baka och lacka golvet. 

På biblioteket är upp
draget att laga golvmattan 
som består av linoleum och 
har spruckit i skarvarna på 
många ställen. Bibliotekets 

lokaler är stora så det är 
många kvadratmeter att be
sikta och sedan laga. De har 
markerat skadorna med små 
gula lappar. 

– Det här jobbet kallas heta 
arbeten eftersom vi arbetar 
med svets och då måste vi 
vara två, berättar Sofie och 
visar att hon har en brand
släckare i närheten.

Det är inte så ofta som Sofie 
och Sara jobbar tillsammans, 
men när de väl gör det så 

tycker de att det är jätteroligt. 
För kontakt har de så gott 
som varje dag med varandra.

– Det skulle inte vara lika 
roligt att jobba som ensam 
tjej på företaget, konstaterar 
båda två.

Varför inte?

– Vi har bra stöd av varan
dra. Vi får gliringar av job
barkompisarna ibland, men 
kan svara emot. Det går att 
bemöta det mesta med hu
mor. 

Det är båda tjejerna över
ens om. Samtalet kommer in 
på Byggnads projekt ”Stoppa 
machokulturen”. Båda tycker 
att är ett bra initiativ av fack
et. 

– Vi har ett bra stöd av våra 
chefer Mats Karlsson och  
Robert Eriksson på vårt före
tag Bygg och Interiör golv
entreprenad AB. Dessutom 
brukar vi inte drabbas av 
hård jargong eftersom vi har 
en bra stämning bland arbets
kamraterna och skojar myck

Lärlingar 
hittade rätt 
på golvet
Sofie och Sara tvekar 
inte om sitt yrkesval
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Golvläggarlärlingarna Sofie Bergkvist och Sara Bredell trivs mycket bra med sitt yrkesval och med varandra. Det är bra att vara två kvinnor i ett mansdominerat yrke. ”Vi stödjer varandra”, säger de.  

Sofie Bergkvist är skyddsombud 
och noga med arbetsmiljön.

et, säger både Sara och Sofie. 
– Vi har också stöd av om

budsmannen Kent Sedin på 
Byggnads. 

Både Sara och Sofie är en
gagerade fackligt. Sofie som 
skyddsombud och Sara ska 
engagera sig i Byggnads ung
domskommitté. 

– Jag tvekar inte om att be 
om hjälp om det är tungt. 
Annars har vi olika former av 
lyfthjälp och vi tänker ergo
nomiskt. Eftersom vi har bär

hjälp ska vi inte bära i onö
dan. Det gäller både män och 
kvinnor. 

– När våra manliga arbets
kompisar klagar över tungt 
jobb brukar jag berätta för 
dem om mitt tidigare jobb 
som undersköterska. Där kan 
man snacka om tunga och 
slitiga jobb, säger Sofie och 
skrattar. 

Sara och Sofie är fortfarande 
lärlingar. Men Sara får sina 
6  800 timmar i sommar och 

Sofie, som är vuxenlärling, 
har arbetat ihop sina 5  800 
timmar i höst. 

– Det är ingen tvekan om 
att vi har valt rätt jobb. Det  
är inte bara golvläggning 
utan också mycket plattsätt
ning. Det är fritt och själv
ständigt och vi trivs jättebra, 
säger Sara och Sofie. 

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger
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”Vi kan bara se fördelar med prestationslön”, säger Marcus Westerberg, Peter Wievegg, Nicklas Thimén och Raimondas Linnzinas, som bygger 
småhus på Lillhamra i Västerås.  Foto: Peter Krüger

Prestationslön till glädje för 
både jobbare och arbetsgivare
Byggnads Mälardalen har 
för första gången tecknat 
en ackordsöverenskom-
melse med Köpingföre-
taget KAK-Byggen. Både 
Byggnads medlemmar och 
företaget är nöjda med 
uppgörelsen.
– Vi arbetar mer strukture-
rat och planerat. Det mins-
kar stressen, säger Nicklas 
Thimén som är lagbas för 
ett av KAK-Byggens pro-
jekt i Västerås.  

KAKByggen producerar små  
hus och lägenheter på Lill
hamra i Västerås. Under 
frukostrasten passar Mälar
bladet på att prata med 
snickarna om det faktum att 
företaget nu gått över till pre
stationslön. Vid bordet sitter 
förutom lagbasen Nicklas 
Thimén även snickarna Mar

cus Westerberg, Peter Wie
vegg och Raimondas Linzi
nas. Hittills har företaget haft 
tidlön för sina anställda. 

Vad tycker ni om att job-
ba med prestationslön?

– Det är toppen, säger 
Nicklas Thimén. Nu jobbar 
vi mer strukturerat och pla
nerat. I och med det så slipper 
vi en del av stressen. Eftersom 
vi planerar jobben och ser 
till att allt material är på rätt 
plats så blir jobbet lugnare. 

– Många tror att det tvärt
om är stressigare med presta
tionslön. Men så är det abso
lut inte fortsätter han. 

Dessutom tjänar arbetslaget 
betydligt mer tack vare att 
jobbet mäts. Timpenningen 
låg vid tidlön på 176 kronor i 
timmen. Vid senaste avstäm

ningen av prestationslönen 
mättes den till 209,37 kronor 
i timmen.

– Det är en rejäl höjning 
och vi tycker det är jättebra, 
konstaterar Marcus Wester
berg. 

Pär Lanninge, ombudsman 
på Byggnads Mälardalen har 
förhandlat med KAKByggen 
om prestationslön. 

– Prestationslön är huvud
löneform, enligt byggavtalet. 
När arbetet överstiger 900 
timmar är det Byggnads som 
är part i löneförhandlingarna. 
Därför blev jag inkopplad, sä
ger han och fortsätter:

– Det är inte genom svett 
man tjänar pengar, utan med 
vad man har i huvudet, det 
vill säga hur bra man plane
rar. 

– Det blev egentligen ald

rig någon diskussion. Både 
företaget och arbetslaget var 
beredda att gå över till pre
stationslön och nu är vi där, 
säger Pär Lanninge.

Jan Löfgren är ansvarig pro
jektledare för KAKByggen, 
som nu är uppköpta av Aros 
Bygg och Förvaltning. Han är 
också positiv till prestations
lönen.

– Men det måste vara rätt 
stora projekt, eftersom det 
kräver mycket underlag för 
mätningen. Det gäller att job
ba på rätt sätt, att ta med sig 
rätt material och se till att det 
är ordning och reda på byg
get. Det gör verkligen arbets
laget. Prestationslön är bra 
för både oss och de anställda. 
Tjänar de pengar så gör också 
vi det, säger Jan Löfgren.

Lilian Haraldsson
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Fakta Vita jobb

 Vita jobb bygger på att LO 
och de ansvariga facken förser 
upphandlare med kollektivavtals-
information som anger det legala 
utrymmet för socialt inriktade krav. 

 Någon annan metod att säkra så-
dana villkor finns inte inom ramen 
för den svenska modellen utan 
lagstadgade minimilöner.

 

Byggnads region Mälardalen

Postadress och besöksadress Uppsala:  
Portalg. 32, 754 23 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 12–12.30.   
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 

Hela året 2015:

Ackord
    Uppland Västmanland Södermanland

TB    211:14 kr 204:15  202:80
Murare     220:56 kr 234:71  286:86
VVS    267:25 kr –  218:40
Platt    233:69 kr 241:35  250:45
Golv    251:52 kr 208:24  –
Anl    216:85 kr 208:15  204:96
Plåt    162:48 kr  –  246:82

Prestationslönestatistik Mälardalen

Nu har avtalsrörelsen bör-
jat. Det märks inte minst 
på arbetsgivarnas kon-
frontativa tonläge. Likt en 
kulspruta kommer förslag 
om hur vi ska sänka löner 
och villkor och ställa grup-
per mot varandra.

Arbetsgivarna använder de 
nyanlända som en murbräcka 
och ett argument. Man an
vänder en redan utsatt grupp 
för att sänka den svenska mo

dellen. Byggnads är överens 
med Sveriges Byggindustrier 
(BI) om att nyanlända ska in 
i byggbranschen. De behövs 
och de ska inte behöva stå ut
anför arbetsmarknaden. Men, 
det finns bra sätt att göra det 
på och det finns dåliga.

Byggbranschen har en för
del som många andra bran
scher inte har. Vi har redan 
en anställningsform som på 
ett väldigt bra sätt kan slussa 

in de nyanlända i branschen. 
Den kallas lärlingsanställning 
där validering och behov av 
kompletterande kunskaper 
bedöms av Byggindustrins 
yrkesnämnd (BYN) som har 
lång erfarenhet och den kun
skap som behövs för att sätta 
människor i jobb. På så vis 
säkrar vi återväxten av väl
utbildad arbetskraft utan att 
ställa grupper mot varandra.

BI och Svenskt Näringsliv 
borde säga som det egentligen 

är. De använder de nyanlända 
som murbräcka för en sak de 
drivit i alla tider. Att sänka 
lönerna för hela LOkollek
tivet och en gång för alla ta 
makten över lönebildningen.

Byggnads avtalsråd vägrar 
att ställa grupper mot var
andra. Vi välkomnar alla in 
i byggbranschen, vi gör inte 
skillnad på folk och folk.

www.byggnads.se

Nyanlända murbräckor  
i löneförhandlingarna

Konkurrensverket har i 
ett beslut gett klartecken 
för Vita jobb-modellen 
och menar att det är 
bra med granskning och 
uppföljning vid offentliga 
upphandlingar. Byggnads 
gläds åt beskedet.

– Alla byggnadsarbetare vet 
hur det kan se ut på en bygg
arbetsplats när det är lägsta 
bud som får gälla och det inte 
finns någon kontroll över ar
betsvillkor, löner och säker
het. Det här är ett trygghetsbe
sked för dem, säger Byggnads 
förbundsordförande Johan 
Lindholm.

Beskedet från Konkurrens
verket kommer efter att 
Svensk Näringsliv (SN) gjort 
en anmälan på ett ärende i 
Malmö förra året. Sverige 
Byggindustrier och SN ifråga

satte då om modellen var lag
lig och ville att frågan skulle 
utredas. Sveriges Byggindu
strier gick hårt ut och tyckte 
att Byggnads inte skulle lägga 
sig i. 

Konkurrensverkets besked  
slår dock tydligt fast att 
granskningen behövs och de 
till och med uppmuntrar till 
uppföljning och granskning 
vid offentliga upphandling
ar.

www.byggnads.se

Byggnads gläds  
åt klartecken för  
Vita jobb-modellen

PlåtSlagare?
Från den 1 mars får du en höjning av lönen med 90 öre, utöver resulta-

tet av avtalsrörelsen. För mer information – se hemsidan.
Byggnads Mälardalen



Kretsmöten 2016
Alunda/Östhammar
Medlemsmöte torsdag 17 mars, kl 18.30 i Gimo.
Medlemsmöte (gemensamt möte med Tierp) torsdag 19 maj, 
kl 18.30 i Alunda, fotbollsgolf. 

Eskilstuna
Medlemsmöte onsdag 6 april, kl 18 på Byggnads i Eskilstuna, Munk-
tellsgatan 1.

Hallstavik
Medlemsmöte måndag 14 mars, kl 19 på Folkets hus i Hallstavik.
Tema: politikerbesök.
Medlemsmöte tisdag 17 maj, samling kl 18 vid huvudentrén vid 
Speedwaybanan.

Kungsör/Arboga/Köping 
Medlemsmöte måndag 14 mars, kl 18  på Folkets hus i Köping. 
Medlemsmöte måndag 9 maj, kl 18 på Folkets hus i Köping.

Katrineholm/Flen/Vingåker
Medlemsmöte onsdag 20 april, kl 18.30 på Sultans konditori 
i Katrineholm. 

Rörklubben Uppland
Medlemsmöte fredag 20 maj, samling på Bowlaget kl 17.30. 
Vi äter och bowlar. Bindande anmälan senast 29 april  
till Annica 010-601 14 47.

Sala
Familjeaktivitet lördag 21 maj vid Gruvan. Återkommer med mer info 
på hemsidan.

Tierp
Medlemsmöte (gemensamt möte med Alunda/Östhammar) 
torsdag 19 maj, kl 18.30 i Alunda, fotbollsgolf. 

Uppsala
Medlemsmöte torsdag 12 maj, kl 17 på Byggnads Portalgatan 32.
Tema: De nya avtalen.

Västerås 
Medlemsmöte torsdag 12 maj, kl 17. Återkommer med mera info.

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

Byggnads Mälardalen, Portalgatan 32, 754 23 Uppsala

Uppdatera dina Uppgifter
◗ Har du bytt mobilnummer eller e-postadress? Kom i håg att meddela 
din region på nummer 010-601 10 04. Det är en viktig del i vårt arbete 
med att snabbt och enkelt nå medlemmarna med information. 

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


