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Våren gör sig påmind. Efter 
en lång vinter har vi äntligen 
nått fram till det som många 

längtat efter under en lång, kall och 
mörk period. Livet blir lite enk-
lare att leva och man får lite extra 
krafter som man så länge gått och 
längtat efter.
    Extra energi behövs. Tempot i 
arbetet för att bilda vår nya region 
ökar och är nödvändigt för att få 
allting på plats till årsskiftet. 
    Vi som jobbar med samgå-
ende ser allt mer medlemsnyttan 
i kongressbeslutet som togs förra 
sommaren.
    Samordning av resurser i den 
nya regionen kommer betyda att vi 
frigör resurser för att vara ute bland 
medlemmarna, något som ständigt 
efterfrågas.

I skrivande stund har gemensamma 
styrelseöverläggningar just avslutats 
och gemensamma personalöverlägg-
ningar väntar. Mycket ska falla på 
plats innan vi är mål.

Mitt upp i samgåendet fick vi att 

hantera ett varsel om strejk på Ma-
skinavtalet. 
    När Mälarbladet når din hand är 
konflikten löst. Konflikten handlade 
kort om att de som jobbar på Ma-
skinavtalet ska få samma lön som 
de som jobbar med lika arbeten på 
Byggavtalet. Lika lön för lika arbete 
alltså. En gammal facklig devis.

Sista helgen i mars valde sossarna 
en ny partiledare. Vi var ett tiotal 
Byggnadsmedlemmar som hade 
möjlighet att vara på plats, några 
var också ombud på kongressen. 
Det frågetecken som våra medlem-
mar haft om Socialdemokraterna 
ser ut att rätas ut med den nyvalda 
ledningen. 
    Vi behöver ett stort parti som 
förstår och ser vad som händer 
på den svenska arbetsmarknaden. 
Förutsättningarna är goda förutsatt 
att vi från fackligt håll som alltid 
hjälper till att förmedla det vi ser 
hända ute på våra arbetsplatser.

Den 1 maj har vi möjlighet att 
visa vad vi tycker. Jag tänker passa 

på att utnyttja möjligheterna i ett 
av alla de demonstrationståg som 
kommer arrangeras i vår region.

Vi syns!
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Samgåendet ska ge extra resurser

 

Ring gärna direktnumret till ombudsmännen! 
Om de ej är på plats, kopplas du till mobilnumret 
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Förstasidesbilden: Lukas Monryd komponerar ölmäsk 
som snart ska bryggas till öl.  
 Foto: Peter Krüger

Mats  
Engström,
ordförande 
Byggnads 
Mälar dalen
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I mitten av april kom 
Byggnads och Maskin-
entreprenörerna överens 
om ett avtal där den vikti-
gaste punkten för Bygg-
nads var att få upp lönen 
för maskinförarna. Därmed 
kunde stridsåtgärderna 
stoppas.

– Jag är väldigt glad att vi har 
kommit fram till ett nytt avtal 
och att vi därmed slipper vidta 
stridsåtgärder. Genom det nya 
avtalet tillgodoses de krav vi 
hade ställt på konkurrensneu-
tralitet mellan Byggnads avtal 
med Maskinentreprenörerna 
och Sveriges Byggindustrier. 

Nu har vi fått ett bra avtal 
för våra medlemmar som 
omfattas av entreprenadma-
skinavtalet, säger Byggnads 
avtals sekreterare Torbjörn Jo-
hansson i en kommentar.

Den viktigaste punkten för 
Byggnads i det avtal som slöts 
var att maskinförare som ar-
betar på ackordsbyggen minst 
ska ha samma lön som utbe-
talningsnivån på ackordet. 
Där hade arbetsgivarorgani-
sationen Maskinentreprenö-
rerna länge gjort motstånd, 
men fick till sist ge med sig för 
att undvika att en strejk bröt 
ut.

Avtalet på den punkten är 
nu identisk med den som finns 
i byggavtalet. I paragrafen 
finns det ett villkor som säger 
att en maskinförare måste ha 
arbetat minst 900 timmar på 
ett ackordsbygge för att han 
eller hon ska få samma ut-
betalningsnivå som de andra 
arbetarna på samma ackords-
bygge. 

För en maskinförare, som 
ofta är med en kortare peri-
od på ett bygge, innebär det 
att det är långt från alla som 
kommer att känna av den se-
ger som Byggnads plockade 
hem i går.

Nytt avtal klart med  
Maskinentreprenörerna

Till skillnad från Byggnads, 
som är nöjda med avtalet, är 
man på Maskinentreprenö-
rerna rätt bittra över det av-
tal man under hot om strejk 
skrev på. 

Hampe Mobärg, vd på Ma-
skinentreprenörerna tycker att 
avtalet skapar en otydlighet.

 – Vad det här systemet ger 

är en väldig otydlighet för 
entreprenörer som hamnar 
över 900 timmar på ett byg-
ge. Plötsligt blir kostnaderna 
betydligt högre, och då kan 
man inte gå till NCC eller 
Peab och säga att nu vill vi ha 
mer betalt därför att våra an-
ställda måste ha mer betalt, 
säger han.

Demonstrera 
på 1 maj!
– för jämlikhet och utveckling 

Läs mer på nätet: uppland@byggnads.se
                               malardalen@byggnads.se

Vi ses på 1 maj!         Byggnads Uppland
                                                   Byggnads Mälardalen

Maskinentreprenörerna: 
Avtalet skapar otydlighet

Fakta Avtalet i korthet

● Utgående lön höjs med 2,65 
kr per timme from 1 april 
2011.
● Byggnads har lyckats uppnå 
eftersträvad konkurrensneu-
tralitet för sina medlemmar 
på entreprenadmaskinavtalet. 
Medlemmarna har fått samma 
regler som i byggavtalet 
avseende lön till maskinförare 
som kör på prestationslöne-
arbetsplatser.
● Semesterersättningen 
kvarstår.
● Ytterligare 2 timmars arbets-
tidsförkortning.
● Ett moderniserat entrepre-
nadmaskinavtal i samma anda 
som byggavtalet. 

poLitik. Byggbranschen i 
samverkan konstaterar nöjt att 
ROT-avdraget innebär att den 
vita byggmarknaden ökar.

Skatteverket bedömer i sin 
senaste årsredovisning att 
skattefelet minskat till följd av 
bland annat ROT-avdraget. 
Skattefelet är skillnaden mel-
lan faktiskt inbetalade skatter 

och de teoretiska skatteinkom-
sterna utifrån nationalräken-
skaperna.  

För byggbranschen betyder 
det att vi nu får ytterligare en 
officiell bekräftelse på de goda 
effekter som ROT-avdraget 
har för att förbättra kon-
kurrensen i sektorn, menar 
Byggnads arbetareförbundet.

ROT-avdraget gör skillnad

Vad tycker du om Byggnads medlemstidning? 
Saknas något som du vill läsa om?
Vi vill gärna ha tips på reportageidéer!
Hör av dig till: malardalen@byggnads.se
                       uppland@byggnads.se

tipSA  
oSS!



I ett stort kopparkar blandas vört och vatten. När blandningen har rätt temperatur silas den av och kokas tillsammans med humle och får sedan jäsa i några veckor. 
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LIV & LUST Eskilstuna ölbryggeri består 
av ett gäng entusiaster som 
länge drömt om att starta ett 
eget mikrobryggeri. Nu är 
drömmen förverkligad och 
verksamheten bara växer och 
växer. Bryggeriet håller till i 
Eskils tunas gamla vapentek-
niska museum på Tullgatan. 
De stora kopparkaren där öl-
mäsken tillverkas dominerar 
lokalen. Här finns också en 
pub och plats för många gäster. 

När Mälarbladet besöker lo-
kalen pågår ölframställning-
en för fullt. 

Lasse Ekström och Lukas 
Monryd har blandat vört 
och vatten i det stora karet. 
Nu ska blandningen ha rätt 
temperatur innan den silas 
av. Ur mäsken utvinns söt-
vört som kokas tillsammans 
med humle i en timme. Se-
dan kyls vörten ner och jäst 
tillsätts. 

Naturligtvis finns det olika 
recept och olika blandningar.

– Ölet ska jäsa i 3–4 veckor 
om det är en ale. För lager 
gäller 4–6 veckors jäsning, 
berättar Lasse. 

Det började med en 
liten pub för tre år 
sedan. I dag brygger 
Eskilstuna Ölkultur 25 
olika ölsorter och  
levererar till såväl  
Systembolaget som  
Ica i Eskilstuna. 

I vapenförrådet jäser ett bubblande intresse



Kent Sedin och Arto Ukura testar om ölet har rätt smak.

Humle är en viktig ingrediens i 
ölbryggningen.

Eskilstuna Ölkultur är det enda bryggeri som även har pub i samma lokal.I ett stort kopparkar blandas vört och vatten. När blandningen har rätt temperatur silas den av och kokas tillsammans med humle och får sedan jäsa i några veckor. 
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– Vi är unika i Sverige, ef-
tersom vi har bryggeri och 
pub i samma lokal, tillägger 
Arto Ukura.

Både Arto och Lasse är hel-
tidsanställda. Kent Sedin, 
ombudsman på Byggnads 
Mälardalen, tillhör de så 
kallade aktivisterna. Han har 
varit med sedan starten av 
bryggeriet.

– Jag har varit med och 
snickrat puben, förstärkt gol-
vet för ölkaren och en del an-
nat, . Dessutom hjälper jag till 
i puben, berättar Kent.

Han berättar att puben 
har öppet på fredags- och 
lördagskvällar. Varannan 
lördag är det musikpub. 
Konstnärer har möjlighet 
att ha sina utställningar här 
och puben används ofta som 
möteslokal. 

– Facken och andra organi-
sationer ofta sina möten här. 
Det finns även storbilds-tv i 
samband med stora idrotts-
evenemang.

Lasse Ekström tillägger att 
Eskilstuna Ölkultur ordnar 
ölprovning och i samband 

med speciella evenemang görs 
en ny ölsort.

Bryggeriet tillverkar 25 öl-
sorter från lättöl till riktigt 
starkt öl som håller nio vo-
lymprocent alkohol.   

– Vi har ett avtal som inne-
bär att vi får leverera vårt öl 
till Systembolaget och till Ica 
här i stan, berättar Arto. 

Annas red ale, Anders dub-
bel, Skogstorps IPA, Berg-
viken pale ale och Snopptorp 
är bara några exempel på 
sorter som bryggs i det gamla 
vapenmuseet. 

En gång i veckan tillverkas 
öl.

– Vi har ökat vår produk-
tion rejält, berättar Arto.  
2010 bryggde vi 40  000 liter 
och 2011 beräknar vi brygga 
60  000 liter. 

I sommar öppnar bryggeriet 
en sommarpub i den gamla 
slussbostaden. 

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger

I vapenförrådet jäser ett bubblande intresse
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Nordeas kontor på Stora 
Gatan i Västerås renoveras 
just nu totalt invändigt.  
Ett byggbolag från Värm-
land har fått jobbet.  
Att bygga om samtidigt 
som banken är öppen är 
inte alltid så lätt.

Emil Green, som är lagbas för 
gänget, berättar att killarna 
ibland börjar klockan sex på 
morgonen för att hinna bära 
in byggmaterial och städa 
bort rivningsvirke. 

– Det är inte så lätt med lo-
gistiken heller, eftersom ban-
ken ligger mitt i stan, säger 
Emil. 

Han berättar också att mel-
lan 9 och 15 försöker de att 
inte föra så mycket liv av hän-
syn till bankens personal och 
kunder. 

– Det fungerar bra. Vi för-
söker anpassa oss till varand-
ra.

Hela banklokalen ska to-
talrenoveras. Väggar, golv 
och tak ska bytas ut, liksom 
inredning bakom kassorna.  
Just nu sätts mycket gipsski-
vor. För att undvika störande 
ljud och damm, plastas ut-
rymmena in.

Dessutom ska banken för-
stärkas med inbrottssäker 
plåt i ytterväggarna och mot 
grannlokalen. 

Byggbolaget har sju bygg-
nadssnickare på plats. Dess-
utom tar de in folk från ett 
fläktteknikbolag och från en 
målarfirma. 

Renoveringen startade bör-
jade i februari och ska vara 
klar i juli. 

Hela gänget veckopendlar 
och ligger över på hotell i 
Västerås under veckan. 

– Det fungerar bra, säger 
Herman Ewen. Jag är van att 
ligga ute på jobb. Hotellreno-
veringar gör vi mycket, men 
det är nog första gången vi 
renoverar en banklokal där 
verksamheten är i gång för 
fullt. 

– Det märkliga är att inte 
ett enda Västeråsföretag la 
in anbud på renoveringen. 
Har de så mycket jobb här i 
stan så att de kan strunta i 
en anbudsförfrågan, undrar 
Emil som förstås är glad åt 
att Byggbolaget från Karlstad 
fick jobbet. 

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger

Byggbolaget från Karlstad har intagit Västerås. De renoverar Nordeas kontor på Stora Gatan i Västerås, ett jobb som kräver en hel del hänsyns-
tagande både till kunder och personal. Här sätter snickarna David Källkvist och Robin Nilsson upp gipsplattor.

”Logistiken kan vara lite krånglig. 
Byggmaterialet körs hit på mor-
gonen innan banken öppnar”, 
berättar Emil Green. 

Staffan Lannerros jobbar egent-
ligen med fasadrenovering, men 
hjälper till med gipsväggarna.

De vet vad man gör 
på banken efter tre
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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. 
Stugan har en charmig karaktär med förstukvist, spröjsade 
fönster och en stor altan. Boytan är på 65 kvadratmeter med 
sovloft i ena delen av stugan. 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 på avdelningen tel: 021-17 87 05.

Hyrtider och priser:
Helg lågsäsong:     700 kronor
Vecka 01–19:  1 200 kronor
Vecka 20–23:  2 100 kronor
Vecka 24–35:  3 300 kronor
Vecka 36–38:  2 100 kronor
Vecka 39–52:  1 200 kronor

... Lars-Erik Johnsson, 
Eskilstuna.

Du och dina jobbarkom-
pisar Ove Johansson och 
Göran Engman blev rejält 
avtackade i samband 
med pensioneringen. 
– Ja, vi gick i pension den 4 
mars och blev bjudna på mid-
dag av arbetsgivaren NCC. 
Dessutom fick vi 10  000 kro-
nor var i gåva. Och av job-
barkompisarna fick vi varsin 
flaska whiskey och mat från 
lokala leverantörer. Vi vill 
tacka både arbetskamrater 
och företaget. Vi kände oss 
väldigt uppvaktade.

Hur känns det nu då?
– Det är jätteskönt att vara 
ledig på dagarna och göra 
vad man vill. Vi har gjort vårt 
i byggsvängen. 

Glöm inte att betala med-
lemsavgiften. Den som 
missar riskerar att uteslu-
tas ur a-kassan. 
Flera medlemmar har på 
det här sättet förlorat sin 
a-kassa. Sedan tar det 
ett år att komma med i a-
kassan igen. 

Byggnads överklagar a-kas-
sans beslut, men det är inte 
självklart att facket får rätt.

Om det saknas betalning 
tredje månaden utesluts man 
automatiskt ur a-kassan. Men 
det finns en del fällor även om 
man tror att man betalat. Au-
togiro kan vara förrädiskt om 
man inte ser upp. 

Det kan vara så att det har 
saknats pengar på kontot så 
att inte a-kasseavgiften dras. 
Nästa månad dras inte dub-

bel avgift. Det innebär att 
medlemsavgiften inte betalas 
då heller. 

– Vi överklagar en hel del 
fall till a-kassan varje år.  En 
medlems ekonomi kan slås ut 
totalt om personen blir ar-
betslös och plötsligt inte har 
rätt till a-kassa, konstaterar 
både Görgen Zilén och Chris-
ter Lindström som är kassö-
rer i Byggnads Mälardalen 
respektive Uppland.

– Det är viktigt att påpeka 
att det alltid är den enskildes 
ansvar att kontrollera så att 
medlemsavgiften betalas in.  
Även om man har autogiro. 

– Vi skulle önska att en på-
minnelse skickas ut om inte 
avgiften kommer in, men det 
anser inte a-kassan att de be-
höver göra, konstaterar båda 
kassörerna.

Gör som många av Bygg-
nads medlemmar redan 
gjort. Om det är något du 
vill påverka i avtalsvillko-
ren – skriv en avtalsmotion 
inför kommande avtals-
rörelse. 

– Det är fler som skriver för-
slag till avtalsmotioner än 
vad man kan tro. Ibland har 
vi haft ett 30-tal, ibland fle-
ra hundra, konstaterar Emil 
Persson, ombudsman på 
Byggnads i Uppland. 

Enligt Emil beror det på 
hur aktiva fackets represen-

tanter varit att uppmuntra 
medlemmarna till att komma 
med förslag till förbättringar 
av avtalet.

– Ibland har vi varit ute på 
arbetsplatserna och bett om 
förslag som vi sedan skrivit 
ner som motioner. Det är då 
vi fått in flera hundra. 

Motionerna kan handla om 
allt från fria glasögon och 
bättre skyddskläder till att 
facket verkar för längre bygg-
tider så att stressen minska, 
central bygghälsa och andra 
viktiga arbetsmiljöfrågor. 

Motionen ska lämnas in till 
sektionen som behandlar den 
och antar den som sin egen 
eller låter den gå som en en-
skild motion till avdelningen 
och sedan till avtalsrådet. Det 
är avtalsrådet som sedan be-
stämmer vilka krav  som ska 
drivas i avtalsrörelsen. 

Motionerna ska lämnas in 
före semestern. I Uppland i 
samband med sektionsmötet 
som anges på sista sidan. I 
Mälardalen ska avdelningen 
ha motionerna senast den 15 
augusti.

 Lilian Haraldsson

Var med och påverka 
– skriv en motion!

Hallå där ...

Missad avgift kan innebära 
uteslutning ur a-kassan

Färre fick varsel om uppsägning
◗ I mars varslades 138 perso-
ner i byggbranschen i Sverige 
om uppsägning. Det är en 
minskning jämfört både med 
förra året och jämfört med 
årets två första månader.

Totalt i alla branscher 
varslades 3  045 personer om 
uppsägning i mars i år. Det är 
en minskning med 34 procent 
jämfört med mars förra året.



Mötestider 2011 Uppland
Alunda/Östhammar, sektion 1
Medlemsmöte torsdag 26 maj kl 18.30, bowling i Östham-
mar.
Medlemsmöte torsdag 15 september kl 18.30, Almo 
idrottsplats.

Enköping, sektion 2
Familjekväll torsdag 26 maj kl 17.30, korvgrillning på 
Bryggholmen. Samling vid Koffsan kl 17.
Medlemsmöte torsdag 29 september kl 18.30, Folkets hus 
i Enköping. ABF informerar.

Hallstavik, sektion 3
Medlemsmöte onsdag 11 maj kl 19, Folkets hus i Hallstavik.
Tema: Avtalet.
Medlemsmöte onsdag 14 september kl 19, Folkets Hus i 
Hallstavik. Tema: Sammanslagningen.

Norrtälje, sektion 4
Medlemsmöte tisdag 10 maj kl 19, Folkets hus i Norrtälje.
Medlemsmöte tisdag 6 september kl 19, Folkets hus i Norr-
tälje.

Tierp, sektion 5
Medlemsmöte torsdag 12 maj kl 19, Gästis i Tierp.
Medlemsmöte torsdag 22 september kl 19, Gästis i Tierp.

Uppsala, sektion 6
Medlemsmöte onsdag 15 juni kl 17, Portalgatan 32 i Upp-
sala.
Medlemsmöte onsdag 7 september kl 17, Portalgatan 32 i 
Uppsala.

Rörklubben
Medlemsmöte fredag 20 maj kl 17, Portalgatan 32 i Upp-
sala. Bowling. Anmälan som är bindande görs till Tomas 
Hellsberg 018-19 45 23.
Medlemsmöte torsdag 22 september kl 17, Portalgatan 32 
i Uppsala. Nomineringar och motionsskrivningar.

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)
niklas.algekrans@peab.se
Sektion 3 Fagersta
Vakant
Sektion 5 Kolbäcksådalen
Ordförande Håkan Persson, 
073-337 51 36
Sektion 6 Katrineholm-Flen
Ordförande Rolf Jansson,  
073-919 23 49,  
rolf.jansson@nvs.se
Sektion 1, 7, 8 KAK
Ordförande Håkan Nygren, 
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
Kontaktperson Christer Lind-
ström, 018-19 45 19.  
christer.lindstrom@byggnads.se
Sektion 6 Uppsala
Ordförande Henrik Nyström, 
070-768 54 70
tolvis@telia.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.

Ta med familjen 
till Parken Zoo

Söndagen den 19 juni

Kl 10 träffas vi vid entrén för att 
gå gemensamt in. 

Väl inne sköter ni er själva. Djur-
parken har öppet till kl 17 och 

nöjesparken intill öppnar  
kl 12. Det finns bra möjligheter 
att inta medhavd massäck om 
man inte vill äta på någon av 

serveringarna.

Anmälan ska göras till avdelningen så att vi har koll på hur 
många vi blir. Så vill vi veta hur många barn som kan tänkas 

vilja ha en godispåse under dagen.
Ring 021-17 87 00 och uppge: Antal vuxna och barn  

och namn på den som är medlem i Byggnads.

Västerås sektionsstyrelse

MedleMsMöte Torsdag 5 maj kl 18:30

i ABF:s nya lokaler på Sintervägen 6 i Kopparlunden

◗ Vi vill att du ska få ut maximalt av ditt medlemskap i Byggnads!
Därför bör du komma på medlemsmöte!
◗ Du kanske vill utbilda dig, eller har du åsikter på vad vi borde 
lägga mer krut på. ABF (Sveriges största studieföbund) och  
Byggnads ger information om vilka utbildningar som finns.
◗ Nu har dom nya t-shirtarna kommit!
 Hälsningar Västeråssektionen


