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Solidaritet (av latinets solidum, 
hela summan, kapitalet) inne-
bär för kollektiv att gemen-

samt ta ansvar för något, inbördes 
gemenskap, att i egenskap av del av 
en grupp verka hänsynsfullt utan 
egenintresse för denna grupps bästa.
(Wikipedia 2015-02-16)

Fritt översatt kan man konstatera 
ordet betyder att ge lite för att få 
mycket, något de allra flesta tjänat 
på under de senaste hundra åren.  

Vi har genom historien vunnit 
många framgånger, bland annat: 
avtalspension, högre semester-
ersättning, reseersättning, helglön, 
arbetstidsförkortning, arbetskläder, 
bodar, avtalsförsäkringar, och så 
vidare. Fantastiska fackliga segrar 
som höjt livskvaliteten för miljo-
ner människor, men kanske har vi 
vunnit så många segrar att mycket 
av det vi tidigare kämpat för nu tas 
för givet? 

Är det inte självklart för oss att 
arbets givarna höjer lönen för de 
anställda varje år, betalar arbets-
kläderna eller att man har rätt till 
fem veckors semester? Jo, det är 
självklart eftersom arbetsgivarna 
är bundna till det genom kollek-
tivavtal. Men utan avtalen skulle 
de garanterat inte betala för dessa 
förmåner.

För en fackförening är medlem-
marna det viktigaste som finns, 
andelen organiserade i branschen 
avgör fackets styrka eller svaghet. 
Väljer många att göra som dig, 

som läser detta, att stödja fackföre-
ningen genom ditt medlemskap, så 
kan facket fortsätta att flytta fram 
positionerna.

Genom gammal hederlig solidari-
tet kan man på detta sätt få mycket 
tillbaka. Ett exempel: Betalar du 
den högsta medlemsavgiften i 
Byggnads Mälardalen motsvarar 
det 3,07 kronor per arbetstimme. 
2014 gav avtalshöjningen 4,31 kr/
timmme, så bara där har du tjänat 
in det fackliga medlemskapet för 

resten av ditt yrkesliv, eftersom 
lönehöjningen ligger kvar både i år 
och kommande år. Utöver det har 
vi alla förmåner kollektivavtalet ger 
samt rätts- och förhandlingshjälp 
om man hamnar i knipa. 

Den senaste segern är huvud-
entreprenörsansvaret  (HEA), som 

nu trätt i kraft sedan den 1 januari 
2015. Syftet med det är att ta ett 
steg mot en bransch med mer ord-
ning och reda. Byggnads kommer 
genom HEA att få ökad kontroll 
och insyn gällande underentrepre-
nörer och entreprenadkedjor. Det 
här är något som bör resultera i 
seriösare företag och bättre förhål-
landen för alla, även utländska 
kamrater. 

Hur starkt Byggnads ska vara i 
framtiden hänger på dig, mig och 
alla andra som personligen tagit 
ställning för solidariteten genom att 
vara medlemmar i fackföreningen.

Bara tillsammans kan vi nå nya 
mål, rekrytera de som ännu inte är 
med oss och bevaka våra historiska 
segrar. Glöm aldrig det.

ordföranden har ordet

Byggnadsfackets viktigaste 
beståndsdelar är du och jag
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Förstasidesbilden: I denna betonglabyrint 
växer så småningom fram toaletter, duschar 
och omklädningsrum i Munktellsbadet  
i Eskilstuna.  Foto: Peter Krüger 

... men kanske 
har vi vunnit så 
många segrar att 
mycket av det vi 
tidigare kämpat 
för nu tas för 
givet? 

”

Jan Andersson, ordförande 
Byggnads Mälar dalen



Viktiga funktioner i vårt 
gemensamma samhälle be-
höver utvecklas och moder-
niseras. Stora behov finns 
att fylla. Många människor, 
främst unga, saknar någon-
stans att bo. Barnomsorg och 
skol undervisning bedrivs i 
baracker. Minst 20  000 bo-
städer per år behöver byggas 
fram till 2030 och ytterligare 
40  000 bostäder årligen mås-
te renoveras fram till 2050.

Samtidigt står välfärden – 
inte minst vården och omsor-
gen – inför stora ut maningar. 
Omfattande skattesänkning-
ar har inneburit att minst 
100  000 tjänster har för-
svunnit från välfärden sedan 
1990-talet. Samtidigt har 
befolkningen, och därmed 
behoven, vuxit. Allt färre väl-
färdsarbetare ska ta hand om 
allt fler brukare.

 
Det går naturligtvis att göra 
något åt det här. Vi vill se ett 
nytt svenskt välfärdsbygge 
som föder tillit, hopp och 
framtidstro. Investeringar i 
byggande, infrastruktur och 
välfärdstjänster är inte bara 
moderna – de är nödvändiga 
om Sverige ska stå sig i den 
internationella konkurren-
sen. Den svenska situationen 
med låg inflation och hög ar-
betslöshet kräver en offensiv 
politik som gör att de svenska 
hjulen börjar rulla igen.

I samhällsdebatten ställs 
ofta satsningar på välfärden 
mot investeringar i infra-

struktur och byggande. Gör 
vi det ena har vi inte råd med 
det andra, hävdas det. 

Inget kan vara mer fel. Att 
satsa på välfärden stärker till-
växten och produktiviteten. 
Innebär fler arbetade timmar 
och ett större utbud av arbets-
kraft.

Välfärd och tillväxt är inte 
varandras motsatser – utan 
tvärtom varandras förutsätt-
ningar.

 
Men ska välfärden hålla 
är det oacceptabelt att den 
svenska arbetsmarknaden 
fortfarande präglas av så sto-
ra könsorättvisor, både när 
det gäller löner och arbets-
villkor. I kvinnodominerade 
yrken är deltidstjänster och 
visstidsanställningar vanli-
gare än i mansdominerade 
branscher. 

I lönestatistiken är det tyd- 
ligt att yrken som anses man-
liga värderas högre än ar-
beten som anses kvinnliga. 

Kvinnodominerade yrken 
värde diskrimineras.

Det hotar personalförsörj-
ningen i välfärdstjänsterna, 
där stora pensionsavgångar 
står för dörren. Vilka unga 

ska vilja bli undersköterskor 
i framtiden, när löner och ar-
betsvillkor är så dåliga?

Så här kan vi inte ha det 
längre. Det svenska fram-
tidsbygget måste präglas av 
jämställdhet. Inte bara för 
att det är rättvist. Även för 
att det skapar utveckling och 
tillväxt.

Arbetsmarknadens parter 
facken och arbetsgivarna i 
samtliga branscher – har ett 
stort ansvar för att skapa 
jämställda löner och villkor 
på den svenska arbetsmark-
naden. Men även som med-
borgarna måste vi sätta press 
på politiken så att nödvän-
diga satsningar på byggande, 
infrastruktur och välfärd 
kommer till stånd.

Nu är helt rätt tid för mo-
derna svenska framtidsinves-
teringar som inkluderar jäm-
ställda löner.

 Johan Lindholm
Annelie Nordström
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Annelie Nordström, ordförande i Kommunal, och Johan Lindholm, ordförande i Byggnads, är överens om 
att framtidssatsningar måste präglas av jämställda löner. Inte bara för att det är rättvist, utan också för att 
det skapar utveckling och tillväxt. Arkivfoto

”Det svenska 
framtidsbygget 
måste präglas 
av jämställd-
het. Inte bara 
för att det är 
rättvist. Även 
för att det ska-
par utveckling 
och tillväxt.

Debatt

Det är dags att investera i byggande, infrastruk-
tur och välfärd. Jämställda löner är en nödvändig 
del av en sådan framtidssatsning. Det måste hela 
samhället – inte minst fack och arbetsgivare – vara 
med och ta ansvar för.

Det skrev Johan Lindholm, ordförande i Byggnads 
och Annelie Nordström, ordförande i Kommunal  
i ett gemensamt debattinlägg i Aftonbladet ny-
ligen.  
Vi återger delar av debattinlägget här.

Kommunal och Byggnads: Tillväxt och 
välfärd är varandras förutsättningar
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Virve Ikävalko är den enda kvinnliga snickaren på 
bygget. ”Jag har valt rätt yrke”, säger hon. 

Lagbasarna Jörgen Jonsson och Pelle Engström är 
noga med att alla ska känna sig delaktiga i plane-
ringen av jobbet.

Lärlingarna Oscar Lindkvist, Niklas Åhlén och Linus 
Äkäslompolo stortrivs på bygget. 

Bilden tilll vänster: Muntellsbadhuset, som i första 
hand byggs för barnfamiljer, har en 50 metersbas-
säng och två mindre bassänger som är handikapp-
anpassade. 

Här gjuts en av tränings- och terapibassängerna som har höj- och sänkbar botten.

På jobbet Badhuset byggs alldeles in-
vid Eskilstunaån vid Munk-
tellområdet och alldeles bred-
vid Munktellmuseet. 

Specialistenheten inom 
NCC, Anjo Bygg, har många 
års erfarenhet av och utveck-
lad teknik för badhusbyg-
gande. 

– Tack vare erfarenheter 
från tidigare projekt vet vi 
vilka tekniska lösningar som 
behövs för att bygga och dri-
va ett badhus. Säker fukthan-
tering, korrosionsskydd, bra 
inomhusklimat i alla delar 
av badhuset, behaglig akus-
tik, god vattenkvalitet, enkel 

städning och en säker miljö 
för alla som vistas i badhuset. 
Det är några viktiga krav som 
måste infrias, säger Lars Gus-
tafsson, platschef på NCC:s 
bygge av Munktellbadhuset. 

– Det får inte finnas fukt-
läckage någonstans. Det blir 
ju en form av ångtryck i an-
läggningen, därför måste tak 
och väggar vara absolut täta 
så att det inte släpper igenom 
fukt, fortsätter han. 

Medlemstidningen går runt 
på byggarbetsplatsen tillsam-
mans med Jörgen Jonsson, en 
av lagbasarna. 

Badhuset innehåller en 50 
metersbassäng som kan delas 
till två 25 metersbassänger 
med en höj och sänkbar vägg. 
Bassängerna är gjutna och ta-
ket över stora bassängen har 
precis kommit på plats vid 
vårt besök.

De två multibassängerna 
är handikappanpassade, med  
bland annat höj- och sänk-
bart golv. De ligger öppna 
utan och tak och väggar än 
så länge.  

Vad är det som är speci-
ellt med badhusbygget?

– För det första är det mycket 

I maj 2016 ska det stå 
klart. Eskilstuna kom-
muns nya badhus som 
ska heta Munktellbad-
huset. Det är NCC som 
bygger badanläggning-
en som bland annat 
består av en 50 meters-
bassäng och två mindre 
multibassänger som är 
handikappanpassade. 

Badhusbygge flyter på bra vid Eskilstunaån
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Här gjuts en av tränings- och terapibassängerna som har höj- och sänkbar botten.

 Det blir ett modernt och miljö-
klassat badhus enligt benämningen 
Miljöbyggnad med sikte inställt på 
Miljöklass guld. 

 Badhuset kommer att värmas 
upp genom lokalproducerad fjärr-
värme från värmeverket. 

 Dagvattenanläggning, solceller 
och sedumtak på byggnaden är 
andra åtgärder som bidrar till ett 
modernt och hållbart badhus.

 En 50-metersbassäng. Två 
tränings- och terapibassänger med 
höj- och sänkbar botten. Familje-
bad, utvecklat i samråd med kom-
munens barn.

 Kund: Eskilstuna Kommunfastig-
heter AB Partnering.

 Entreprenadsumma: 295 MSEK.
 Byggtid: 2014–2016. 

Fakta Munktellbadhusettraditionell form, allt är byggt 
i betong. Bassängerna har vi 
formgjutit själva. Det mesta 
av inredningen har runda for-
mer, för att få vatten i rörelse. 
Det som är prefabricerat är 
läktarna och väggar, konsta-
terar Jörgen Jonsson och fort-
sätter: 

– Inget organiskt material, 
till exempel gipsskivor och 
träreglar, får användas. Då 
finns risk för fuktskador. 

Jörgen Jonsson berättar 
vidare att alla badytor ska 
blästras och tätskiktas innan 
kaklet ska på plats. 

Alla NCC-anställda på 
plats är medlemmar i Bygg-
nads på den här byggarbets-
platsen.

– Vi har en bra stämning 
här. Vi ser till att alla känner 
sig delaktiga i vad som ska 
hända på bygget. Det gör vi 
bland annat genom att ha fre-
dagsmöten med fika.

Virve Ikävalko, är den enda 
kvinnliga byggnadsarbetaren 
på bygget. Hon är snickare 
och har sadlat om från ett 
jobb som undersköterska.

– Jag ångrar inte mitt nya 
yrkesval. Det är toppen och 

jag stortrivs här, berättar 
hon. 

Byggnadsarbetaren Henry 
Pettersson håller med om att 
arbetsplatsen är trivsam och 
bra. 

– Vi har en bra planering 
som innebär att det inte blir 
så stressigt. Jag är 62 år och 
hänger med bra i jobbet. 

– Dessutom tjänar vi bra. 
203 kronor i timmen är jätte-
bra, tycker jag. 

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger

Badhusbygge flyter på bra vid Eskilstunaån
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Byggnads region Mälardalen
Postadress och besöksadress Uppsala:  
Portalg. 32, 754 23 Uppsala
Tel: 010-601 10 04  Fax: 018-19 45 01  
Postadress Västerås: Box 1043, 721 26 Västerås
Besöksadress Västerås: Hemdalsvägen 1
Tel: 010-601 10 04  Fax: 021-41 04 13
 

Postadress och besöksadress 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 

Fjärde kvartalet 2014:

Ackord
    Uppland Västmanland Södermanland

TB    207:27 kr 201:98  198:88
Murare     206:51 kr 204:38  203:06 
VVS    274:23 kr 192:87  211:57
Platt    242:66 kr  –  209:65
Golv    241:96 kr 214:92   –
Anl    226:32 kr  –   –
Plåt         193:04 kr  –  160:19

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

Många tycker att det är dyrt att vara med i facket. Ja, om 
du inte vet vad du får för medlemsavgiften kan det upplevas 
som dyrt. Om du väljer att inte vara med i facket spar du det 
belopp som utgörs av fackavgiften, totalt på ett år innebär 
det 6  300 kronor. 
Men samtidigt finns risken att du förlorar du över 60  000 

kronor per år. Om Byggnads tappar medlemmar och vi blir så 
försvagade så att vi inte kan hävda kollektivavtal, då försvin-
ner mängder med avtalsenliga löner och ersättningar. 
Pär Lanninge, ombudsman på Byggnads Mälardalen, har 
räknat ut att kollektivavtalet ger 62  410 kronor per år, beräk-
nat på en lön på 306  000 kronor om året. Se exemplet nedan. 



De två uppsökarna  
Johan Nilsson och Jani 
Ylitalo har precis avslu-
tat sina uppsökeriveckor 
i Byggnads Mälardalens 
region och känner sig väl-
digt nöjda.  De har lyckats 
värva flera nya medlem-
mar. 

– Men det viktigaste är att vi 
har nått ut till många mindre 
arbetsplatser och fått prata 
fackliga frågor med Byggnads 
medlemmar, säger de. 

I sex veckor har Johan och 
Jani varit ute på mindre ar-
betsplatser och pratat med 
medlemmar om försäkringar 
och möjligheter att gå en ut-
bildning som heter Påfarten 
som vänder sig till nya med-
lemmar. 

Båda två är fackligt aktiva 
inom Byggnads. 

– Vi har blivit mycket väl 
mottagna på arbetsplatserna. 
Många tycker att det är kul 
att facket kommer ut och pra-
tar, säger Jani och får med-
håll av Johan.

– Ja, det märks att det är 

viktigt att Byggnads visar sig. 
Det blir mycket frågor och 
många diskussioner. Det är 
jättekul. 

Har ni inte upplevt något 
negativt vid era besök?

– Nej, egentligen inte. Vi kan 
bli ifrågasatta av någon som 
inte är medlem. Om det går 
att ta diskussionen så gör vi 
det. Men om de väljer att inte 
vara medlemmar och inte 

lyssnar på våra argument, så 
är det ingenting att göra nå-
got åt.

– Men det är kul när vi 
lyckats få någon att gå med 
i Byggnads. Det känns jätte-
bra.  

Byggnads medlemsförsäk-
ringar är något som många 
är intresserade av men som de 
vet väldigt lite om så det be-
hövs en hel del information, 
menar Jani och Johan.  

De har lämnat ut en hel del 
inträdesansökningar och hur 
många som går med när de 
funderat lite, vet de inte. 

Jani och Johan har också 
varit ute på en del skolinfor-
mationer. 

– Vi hoppas att vi får kom-
ma ut igen på ett nytt upp-
sökeriprojekt. Vi känner att 
vi gör nytta, säger båda.

Lilian Haraldsson
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Jani Ylitalo och Johan Nilsson har precis avslutat en sexveckorsperiod som uppsökare ute på mindre arbets-
platser inom Byggnads. ”Det bästa var att träffa alla medlemmar”, säger de. 

Det är dyrt för arbets-
givaren att inte ha en bra  
arbetsmiljö på arbetsplat-
sen. Bara något så enkelt 
som att arbetsplatsen 
är dåligt grusad och en 
anställd halkar och skadar 
sig, kan enligt våra beräk-
ningar kosta över 24  000 
kronor om den anställde 
blir sjukskriven i 14 dagar. 

Låt säga att en anställd på ar-
betsplats halkar omkull och 
blir sjukskriven två veckor för 
att arbetsplatsen var dåligt 
grusad, då blir den ungefär-

liga kostnaden för arbetsgiva-
ren följande:

Som anställd förlorar du 
(karensdag) 1  376 kr dag 1 
(20% av lönen om det inte 
blir godkänd arbetsskada) + 2 
476,8 kr dag 2–14 i det här ex-
emplet. En total förlust för dig 
som anställd på 3  852,80 kr  
plus eventuellt lidande. 

För företaget kostar den här 
isfläcken hela 24 162,89 kr!  
Alla uppgifter i exemplet in-
till är före skatt.

Pär Lanninge,  
ombudsman på  

Byggnads Mälardalen

Närvaro 
kr/dag

Sjukfrånvaro kr/
dag (kostnad per 
anställd och dag)

Dag 1 Dag 
2–14

Lön/sjuklön 1 376:00        0:00 1 100:80

Semesterersättning 13 procent    178:88    178:88    178:88

Arbetsgivaravgifter och 
avtals försäkringar ca 41 
procent

   637:50      71:55    524:67

Övriga kostnader som adm, 
bodar, maskinhyra, o s v. 
Antag 35 procent av lön

   767:33    767:33    767:33

Kostnad per dag: 2 959:71 1 017:77 2 571:68

   396:96 per timme

Sjukfrånvarokostnader personal, exempellön: 172:00

Arbetsmiljö: Snålheten bedrar visheten

Jani och Johan kommer till jobbet  
– och värvar fler medlemmar



Mötestider 2015
Enköping
Medlemsmöte onsdag 18 mars kl 18, ABF, Enköping.

Hallstavik
Medlemsmöte måndag 16 mars kl 19, på Folkets hus i Hallstavik. 
Tema: Speedway.
Medlemsaktivitet tisdag 5 maj kl 18, på Speedway-banan

Tierp
Medlemsmöte torsdag 23 april kl 19, Gästis i Tierp.

Kungsör, Arboga, Köping 
Medlemsmöte måndag 16 mars kl 17.30, Folkets hus, Köping.

Fagersta/Norberg Skinnskatteberg
Medlemsaktivitet fredag 17 april, travresa till Romme. Bussresa och 
mat för 100:-/pers. Begränsat antal platser. För mer info och anmälan 
ring Andreas 073-553 24 76.

Eskilstuna
Medlemsmöte torsdag 23 april kl 18, på Byggnads, Munktellsgatan 1, 
Eskilstuna.

Strängnäs
Medlemsmöte onsdag 18 mars kl 18.30, på ABF i Strängnäs.

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 nå medlemmarna med information på ett 
snabbt och enkelt sätt. 

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
Stefan Isaksson           
stefan.isaksson@contiga.se
070-200 71 78
Arboga
Nils Viklund
nils.viklund@telia.com
073-944 32 33
Kungsör
Nils Viklund
nils.viklund@telia.com
073-944 32 33
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
073-944 32 33
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.

ArBetSmILjö. Arbetsmiljö verkets 
skärper sina föreskrifter för 
arbete på tak. Från och med 
årsskiftet måste livlina alltid an-
vändas vid förflyttningar längs 
gångbryggor och takstegar. 
Det innebär att de som utför 
arbete på tak måste säkra sig 
med dubbla livlinor, eftersom en 
säkerhetslina alltid måste vara 
sträckt. En slak och allt för lång 
livlina kan få förödande konse-
kvenser om arbetaren trillar ner 
över takkanten. 

– Vi har inga invändningar 
mot en säkrare arbetsmiljö 
på taken och skärpta regler. 
Där emot tycker vi att bran-
schen skulle fått en övergångs-
period så att man gradvis 
hade kunnat anpassa sig, säger 
Hans Eriksson, ordförande i 
Tak säkerhetskommittén, där 
bland annat Entreprenörföre-
tagen/PLR, Byggnads, Kom-
munal och Sveriges Skorstens-
fejaremästares Riksförbund 
ingår.

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 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 2015:
Helguthyrning torsdag–söndag, lågsäsong 1 000 kronor
Vecka 1–19    2 000
Vecka 20–22    3 000
Vecka 23–35    4 000
Vecka 36–38    3 000
Vecka 39–52    2 000

Ny standard för säkrare arbete på tak


