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Vintern är förbi och vi går 
mot varmare tider. Klockan 
visar sommartid, vinterjackan 

hänger oanvänd och bilen har som-
mardäck. Många av oss har vid det 
här laget invigt balkong, uteplats 
eller altan och kanske till och 
med hunnit svära över årets första 
insekter. 

Tyvärr har allt för få en uteplats 
eller balkong att inviga, många 
unga har inte ens möjlighet att hyra 
en egen lägenhet, utan tvingas att 
bo kvar hemma hos sina föräldrar 
mot sin vilja. Det är bostadsbrist i 
Sverige. 

Vi behöver bygga 250  000 nya 
lägenheter till 2020 för att komma 
till rätta med problemet. Framför 
allt behövs hyresrätter, som tyvärr 
inte ger lika snabb avkastning som 
andra boendeformer, vilket i sin tur 
gör att byggandet inte har kommit 
i  gång. 

Det behövs helt enkelt en morot i 
form av statliga subventioner. Där-
för tycker jag att regeringens förslag 
att sänka ROT-avdraget från 50 till 
30 procent och fördelningspolitiskt 
använda dessa 6 miljarder kronor 
till satsningar på ökat bostadsbyg-
gande är bra. 

Det kommer även att leda till 
flera bostäder och fler jobb i bygg-
branschen och det kommer dess-
utom att ske under kontrollerade 
former. 

Om vi ska kunna producera 
250  000 lägenheter på fem år gäl- 

ler det att Byggnads står starkt. 
I Byggnads Mälardalen är vi runt 

10  000 medlemmar, av dessa är 571 
personer utsedda av regionstyrelsen 
att representera Byggnads medlem-
mar som fackliga förtroendevalda 
ute på arbetsplatserna. 

Vår motpart Sveriges Byggindust-
rier (BI) motsätter sig de utbildning-
ar vi har för våra förtroendevalda. 
Det gäller allt från utbildning för 
MB-ledamöter till lagbasar. 

För oss i Byggnads är det själv-

klart att de förtroendevalda ska 
utbildas för att klara sitt uppdrag. 
Hur BI resonerar kan man ju ställa 
sig frågande till ... Kanske är detta 
BI:s sätt att inleda avtalsrörelsen?

I vårbudgeten föreslår regeringen 
bland annat höjt tak i a-kassan och 
att den bortre gränsen i sjukförsäk-
ringen tas bort och att mera pengar 
satsas i skolan. 

Regeringen investerar i vår 
gemensamma framtid för fler jobb, 
bättre miljö samt en ökad välfärd 
och trygghet.

Så förhoppningsvis är det inte 
bara den kalla årstiden som vi har 
lämnat bakom oss.

Att vi tar de första stegen mot ett 
varmare och mer solidariskt sam-
hälle är det viktigaste!

ordföranden har ordet

250 000 nya lägenheter 
kräver ett starkt Byggnads
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Förstasidesbilden: De här tre snickarna har 
inte bara yrket gemensamt. De delar ett stort 
intresse för jakt och fiske och ingår i ett jakt-
lag i Surahammar. Från vänster Jani Ylitalo, 
Johan Nilsson och Jimmy Rahko. Foto: Peter Krüger 

Därför tycker jag 
att regeringens 
förslag att sänka 
ROT-avdraget 
från 50 till 30 
procent och för-
delningspolitiskt 
använda dessa  
6 miljarder 
kronor till sats-
ningar på ökat 
bostadsbyggande 
är bra. 

”

Jan Andersson, ordförande 
Byggnads Mälar dalen



Regeringen har nyligen 
presenterat ett paket med 
satsning på bostadsbyg-
gande. Det handlar om 
nyinvesteringar i byg-
gande av hyresrätter och 
upprustning av miljon-
programmen.  
Byggnads välkomnar att 
regeringen visar politiskt 
ledarskap och mod och 
inte överlåter bostads-
politiken till marknaden.

Byggnads har under lång tid 
krävt politiska initiativ för att 
komma tillrätta med bostads-
bristen och få i gång upprust-
ning av miljonprogrammen. 
Det handlar om att bygga 
hyres rätter för ungdomar 
och att energieffektivisera 
bo städer så att vi når klimat-
målen.

– Jag är väldigt glad att vi nu 
har en regering som vågar visa 
politiskt mod och ta politiska 
initiativ. Vi kan inte överlåta 
bostadspolitiken till markna-
den samtidigt som våra ung-
domar inte kan flytta hemifrån 
och skapa sig ett eget liv. Det är 
också glädjande att vi nu kan 
komma i gång med upprust-
ning av miljonprogrammen 

och få bostadsområden där 
människor trivs och som upp-
fyller våra klimatmål, säger 
Byggnads förbundsordförande 
Johan Lindholm.

– När det gäller justeringen 
av ROT-avdraget så måste 
detta ses i sammanhanget av 
att regeringen gör en satsning 
på bostadsbyggandet. Jag tror 
att de flesta hellre ser att våra 
ungdomar har någonstans att 
bo än att vi lägger ytterligare 

skattepengar på fler villor 
med bubbelbadkar och trä-
däck. Jag tror också att oron 
för ökat svartarbete är över-
driven. ROT finns ju kvar och 
ökat bostadsbyggande kom-
mer att ge fler arbetstillfäl-
len för byggnadsarbetare och 
byggföretag, fortsätter Johan 
Lindholm.

Jan Andersson, ordförande 
i Byggnads Mälardalen, är 

av samma uppfattning som  
Johan Lindholm. 

– Vi har en enorm bostads-
brist, främst i de större stä-
derna i vår region, Uppsala, 
Västerås och Eskilstuna. Re-
geringens förslag om att in-
föra ett investeringsstöd till 
kommuner med bostadsbrist 
är en riktig prioritering. För 
att få stödet ställs krav på att 
bostäderna har rimliga hyror.

– Det finns dessutom krav 
på energieffektivitet. Under 
de senaste åren har det främst 
byggts bostadsrätter i attrak-
tiva lägen, något som inte få 
unga människor har möjlig-
het att efterfråga, säger han 
och fortsätter: 

– Dessutom blir ju ROT-av-
draget kvar. Nu 30 procent 
i  stället för 50 procent, så nå-
gon stor ökning av svartjob-
bet tror jag inte på. Det be-
hövs stimulans för att bygga 
billiga hyresrätter. 

– Ett ökat bostadsbyggande 
ökar både sysselsättningen 
och medverkar till högkon-
junktur, säger Jan Anders -
son. 

www.byggnads.se 
Lilian Haraldsson 
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Byggnads är positivt till att regeringen satsar på bostadsbyggande och 
upprustning av miljonprogramsbostäderna. Arkivfoto: Peter Krüger

Utspel

Politiskt mod och viktiga  
satsningar på fler bostäder

Första kvartalet 2015:

Ackord
    Uppland Västmanland Södermanland

TB    208:63 kr 200:80  198:02
Murare     214:57 kr  –   –
VVS    261:42 kr  –  226:53
Platt    255:08 kr 229:19  283:74
Golv    242:53 kr 206:27   –
Anl    209:81 kr  –  204:96
Plåt (2014)    196:83 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



Järnvägen mellan Uppsala 
och Gävle är en del av Ost-
kustbanan. Sträckan är starkt 
trafikerad. För att minska ris-
ken för förseningar och skapa 
möjligheter för fler tåg på 
sträckan bygger Svevia dub-
belspår. En av de sista sträck-
orna innan hela projektet är 
klart är att bygga ut järn-
vägen genom gamla Uppsala, 
vilket innebär en järnvägs-
tunnel på 610 meter. 

Tunnelbygget har pågått 
i 1,5 år och ska vara klart 
2017. 

Medlemstidningen har stämt 
träff med Peter Westlund en 
av lagbasarna i projektet. 
Han berättar att tunnelbyg-
get har inneburit en hel del 

problem, på grund av mark-
förhållandena. 

Vid normala markförhål-
landen slås spont ner och in-
nanför formen grävs marken 
ur. Sedan gjuts tunnelrör i 
betong.

– Vi har fått borra ner rör 
i berget och svetsa plåt och 
hammarband i stället för att 
slå vanlig spont.

– Det tar mycket längre tid 
och har försenat bygget, kon-
staterar han.

Svevia bygger tunneln som 
en så kallad cut and cover-
tunnel. Det innebär att ett 
djupt dike schaktas ur från 
markytan. Därefter byggs 
formar och man gjuter golv, 
väggar och tak av betong. 

– Vi har byggt en form av 
ett tunnelrör på en vagn som 
sakta dras framåt vartefter vi 
gjuter, berättar Peter West-
lund och visar oss den gigan-
tiska formen.

Själva tunneln blir 13 meter 
bred och 8 meter hög.

Ovanför tunneln anläggs 
grönområden där det tidiga-
re varit fyra plankorsningar 

med bommar och vägen dras 
om. 

Inför tunnelbygget har om-
fattande arkeologiska under-
sökningar gjorts eftersom 
marken vid gamla Uppsala 
är ett av Sveriges mest kända 
fornminnesområden. 

– De fynd som hittats har 
samlats i det museum som 
finns invid Uppsala högar. 

Det arbetar 28 snickare och 
betongarbetare på tunnelbyg-
get. Dessutom sex–sju mark-
arbetare. 

Byggnadsarbetarna hos Sve-
via jobbar för första gången 
efter resultatlön. Tidigare har 
man alltid haft månadslön.

Johnny Lindström och 
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Tunneln som Svevia bygger vid gamla Uppsala blir 610 meter lång. Här gjuts bottenplattan. En form av ett tunnelrör har byggts som sedan dras framåt vartefter man gjuter. 

Peter Westlund.

På jobbet

Ett fyra kilometer långt dubbelspår byggs nu av 
Svevia på Ostkustbanan utanför Uppsala. Genom 
gamla Uppsala byggs en järnvägstunnel för att 
minska trafikstörningar i det känsliga fornminnes-
området. Men tuffa markförhållanden har för-
senat bygget. 

Underverk 
genom forn-
minnen ger 
plats för tåg
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Tunneln som Svevia bygger vid gamla Uppsala blir 610 meter lång. Här gjuts bottenplattan. En form av ett tunnelrör har byggts som sedan dras framåt vartefter man gjuter. 

Jonas Örn slipar armeringsjärnen så att de får rätt höjd.

Vad: Nytt dubbelspår genom 
gamla Uppsala, samt omläggning 
av väg 676.
Längd: 4 kilometer nytt spår, varav 
610 meter tunnel.
Varför: Minska risken för trafik-
störningar, göra det möjligt att 
köra fler tåg på sträckan och för-
bättra tillgänglighet och säkerhet. 
Byggstart: 2013.
Klart: 2017.

Fakta Dubbelspåret

Christer Anstrin, som bygger 
form utefter tunnelspåret, är 
nöjda med den nya lönesätt-
ningen.

– Det verkar bra. Vi tjänar 
mer och det är inte stressigare 
på grund av ackordet, konsta-
terar båda. 

– Vi går som kärringen mot 
strömmen. När arbetsgivarna 
vill gå över till månadslön gör 
vi tvärtom. Men det fungerar 
jättebra, tillägger Peter West-
lund. 

Han berättar att varje mor-
gon samlas arbetarna för en 
gemensam genomgång så att 
alla ska känna sig delaktiga i 
vad som händer på bygget.

– Sedan har vi tio minuters 
gymnastik. Fem minuter av 

tiden står arbetsgivaren för 
och fem minuter står vi an-
ställda för. 

– Vi är ett bra team och 
det mesta fungerar bra, säger  
Peter Westlund. 

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger
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Gemenskapen är lika viktig som jakten, tycker från vänster Jimmy Rahko, Johan Nilsson och Jani Ylitalo.

Liv & lust Vägen leder långt ut i Lisjö-
skogarna utanför Suraham-
mar, den leder fram till en 
gård där medlemstidningen 
stämt träff med Jani Ylitalo, 
Johan Nilsson och Jimmy 
Rah ko. 

De ingår i ett jaktlag på 24 
personer och har arrenderat 
mark på 2  500 hektar och 
boningshus som nu blivit en 
jaktstuga.

– Det är en gammal bond-
gård, säger Johan och pekar 
mot huset som varken har 
vatten eller el indraget.

– Det fungerar hur bra som 
helst.  

Jani, Johan och Jimmy har 
träffats genom jobbet. Alla 
är de snickare och odlar det  
gemensamma intresset för 
jakt. 

De jagar älg, rådjur, vild-
svin och bäver och delar även 
ett stort fiskeintresse.

Just nu är det tid för bäver-
jakt. Bäver får jagas från den 
1 oktober till den 10 maj. Jak-
ten är fri och regleras inte av 
länsstyrelsen.

På jägarnas arrenderade 
mark finns ett vattendrag där 
bävrar håller till. 

– Den bästa tiden att jaga  

i är skymning och gryning. 
Men vi går ut i förväg och  
rekar lite. Sedan är det bara 
att sitta och vänta, säger  
Jani.

Varför jagar ni bäver?

– Om de bli för många så 
gör de stora skador i naturen. 
De bygger dammar som gör 
att vattennivån höjs i vatten-
dragen. De kan också fälla 
stora träd på fel platser, till 
exempel nära byggnader, be-
rättar Jimmy. 

– Sedan ingår det i ett all-
mänt jaktintresse, tillägger Jo- 
han.

Jaktintresset är något 
som förenar Jani Yli-
talo, Johan Nilsson och 
Jimmy Rahko. Det är 
spänningen, gemen-
skapen och att komma 
ut i naturen som  
fascinerar oss, säger de 
tre snickarna.

Jakt en gemenskap i det  fria
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”Man får en  
adrenalinkick 
när djuret kom-
mer fram.

Naturupplevelsen är fantastiskt. Det är lugnt och 
avkopplande, menar Johan Nilsson.

... men när djuret kommer fram stiger adrenalinet. 
Här har Jani Ylitalo fått korn på något. 

 

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 

Ålder: 27 år.
Yrke: Snickare.
Familj: Flickvän, ett barn, två 
bonusbarn.
Bor: I Västerås.
Fritid: Jakt och fiske.
Drömmer om: Att resa till USA.

Fakta Jimmy Rahko

Ålder: 30 år.
Yrke: Snickare.
Familj: Sambo och ett barn.
Bor: I Västerås.
Fritid: Familj och jakt.
Drömmer om: Jag är nöjd med 
livet som det är just nu.

Fakta Jani Ylitalo

Ålder: 32 år.
Yrke: Snickare.
Familj: Sambo och två barn.
Bor: I Surahammar.
Fritid: Familj och jakt.
Drömmer om: Vinna på lotto och 
bli miljonär.

Fakta Johan Nilsson

Vad är det som fascinerar 
med jakten?

Alla tre är överens:
– Det är ett vildmarksint-

resse kombinerat med spän-
ning och gemenskap. 

– Det är spännande att 
sitta och vänta och man får 
en adrenalinkick när djuret 
kommer fram. 

– Men det gäller att vara 
mycket säker och att inte ska-
deskjuta ett djur. Det måste 
gå rätt till. 

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger

Jakt en gemenskap i det  fria

LöNeavtaL. Lönehöjningar från den 1 april 2015:

Byggavtalet    4,41 kr/tim
Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl 4,53 kr/tim    788 kr/mån
Glasmästeriavtalet   4,50 kr/tim    783 kr/mån
Plåtavtalen   2,45 %
Entreprenadmaskinavtalet  3,79 kr/tim 
    (Obs – från 1 maj 2015)

Klart med årets lönehöjningar



Mötestider 2015
Alunda/Östhammar
Medlemsmöte torsdag 21 maj kl 18.30 i Alunda.
Medlemsmöte torsdag 17 september kl 18.30 i Österbybruk.

Enköping
Medlemsmöte onsdag 10 juni kl 18 på Players Inn i Enköping.

Eskilstuna
Medlemsmöte torsdag 21 maj kl 18 på Eskilstuna Stadsmuseum.

Hallstavik
Medlemsmöte tisdag 19 maj, samling kl 18, vid huvudentrén vid 
Speedwaybanan.
Medlemsmöte måndag 7 september kl 19 på Folkets hus i Hallstavik. 
Tema: Sparbanken

Tierp
Medlemsmöte tisdag 25 augusti kl 19 på Gästis i Tierp.

Kungsör/Arboga/Köping 
Medlemsaktivitet lördag 30 maj fisketävling. Samling vid sjön Stora 
Borrsjön i Rockhammar kl 8. Sista anmälningsdag 22 maj på:  
010-601 14 43. Frågor: ring Kjell 0730-974 206. Info om fisket se 
www.bergslagsfiske.se. 
Medlemsmöte måndag 14 september kl 18 på Folkets hus i Köping. 
Ev bilmuseet.

Katrineholm/Flen/Vingåker
Medlemsmöte onsdag 9 september kl 18.30 på Sultans Konditori 
i Katrineholm.

Strängnäs
Medlemsaktivitet Familjedag, sommarfest på Skogshyddan i Sträng-
näs lördag 30 maj klockan 11. Anmälan senast 18 maj på:  
010-601 14 43.
Medlemsmöte onsdag 16 september kl 18.30 på ABF i Strängnäs.

Rörklubben Uppland
Medlemsmöte torsdag 4 juni på Forsmark. Föranmälan krävs till 
Annica på: 010-601 14 47 senast den 8 maj.

Uppsala
Medlemsaktivitet på Leos Lekland torsdag 28 maj kl 17. Anmälan till 
Annica: 010-601 14 47 senast 18 maj. Övriga funderingar: kontakta 
Krister 070-393 33 66.
Medlemsaktivitet Fiskemöte lördag 29 augusti. Se mer info på hem-
sidan framöver.

Västerås 
Medlemsaktivitet i samarbete med 6F, Barnfestivalen i Stadsparken 
16 maj från kl 10.
Medlemsaktivitet i samarbete med 6F, Västerås City festival 25–27 
juni.
Medlemsaktivitet i samarbete med 6F, Kulturnatta i Västerås City 
19 september från kl 18.

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.

Hyr stuga i Tanum Strand
Som medlem i Byggnads Mälar-
dalen 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


