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Vi byggnadsarbetare kan 
sträcka på oss och vara stolta 
över att vi tog striden mot 

Sveriges Byggindustrier och hö-
karna i Svenskt Näringsliv. Vi blev 
tvungna att gå ut i strejk men vi 
rodde hem ett avtal som vi kan vara 
stolta över. Under tiden kastade 
borgarpressen och Svenskt närings-
liv ut så mycket skit dom kunde 
hitta på för att utmåla oss som både 
oansvariga, rasistiska, bortskämda 
och högavlönade män som inte bryr 
sig om några andra än sig själva. 
Lögnerna fortsatte och vi fick även 
skulden för att det inte blev någon 
LO-samordning och att vi för egen 
vinning krävde mer än industrins 
märke.

Vi har visat att när vi inte står 
med mössan i hand och lyssnar på 
vad borgerligheten säger så sätter 
vi den nyliberala eliten i gungning. 
Ingen kan tysta Byggnads.

Det är en otrolig känsla att arbeta 
i en fackförening som har så starka 
medlemmar. Vi var många som med 
stolthet hörde vad Byggnads med-
lemmar ute på byggena sa i radio, 
tv och i tidningar när de fick frågor 
angående den konflikt vi hade med 
våra arbetsgivare. Ni tog fajten och 
det gjorde ni med styrka!

När vi inte lyckats få till en LO- 
samordning valde vi tillsammans 
med Målarna, Elektrikerna, Fastig-
hets och Seko för att enas om en 
gemensam plattform inom 6F, vi 
fick även med Musikerförbundet. 
Detta gjorde att vi lyckades att höja 
möjligheterna för såväl förbunden 
inom 6F och övriga LO-förbund 
att få en låglönesatsning genom ett 
krontal för de lägst avlönade och en 
procentsats för övriga. 

Några av våra huvudkrav hand-

lade om hur vi kan välkomna kvin-
nor, nyanlända och lärlingar till en 
byggbransch som skriker efter ar-
betskraft. Vi hade konkreta förslag 
och vi ville tänka nytt tillsammans 
med arbetsgivarna. 

Vi lämnade även över förslag 
på hur vi ska jobba vidare mot 
låglönekonkurrens, fiffel och 
svart arbetskraft. Vi ville utveckla 
huvudentreprenörsansvaret. Möta 
internationell konkurrens med kva-
litet, bra och jämlika villkor. Möta 
framtiden med rättvisa och trygga 
arbetsplatser. 

Vi gick in i avtalsförhandlingarna 
med 31 yrkanden på Byggavtalet. 
Vi möttes av BI som hade en sak 
framför ögonen och det var att för-
ändra våra lönesystem, arbetstider 
och möjlighet till påverkan. Vi insåg 
att det inte gick att förhandla med 
en motpart som bara var ute efter 
att försämra våra avtal så vi blev 
tvungna att varsla om konflikt.

Det första medlarbudet vi fick 
låg helt i linje med BI:s yrkanden 
och medlarbud nummer två var 
tomt förutom 2,2 procent i lönehöj-

ning, det vill säga att alla våra 31 
yrkanden var borta, så vi sa nej och 
det var många som undrade varför. 
Vi varslade helt enkelt för att kunna 
utveckla vår bransch.

Vi vill ha inflytande och utveckling. 
Vi tog striden för jämlikhet, jäm-
ställdhet och mångfald. Vi tog stri-
den för lärlingarna. Vi fick utvecklat 
mandat för våra förtroendemän, 
utökade arbetstidsförkortningen 
och vi fick en låglönesatsning. Vi 
förbättrade våra möjligheter till 
ordning och reda. Våra 6 000 fack-
ligaförtroendemän har möjlighet att 
driva våra frågor ute på arbetsplat-
serna. 

Byggnads har en uppriktig vilja 
och ett mål att förbättra branschen 
och våra medlemmars villkor och 
vi blir väldigt hårt attackerade. Vi 
stängde dörren när det gäller våra 
lönesystem och den ska vara låst 
framöver. Vi tog några steg framåt, 
vi fick med fem eller sex yrkanden 
av 31, men det är mindre än ett år 
kvar till nästa avtalsrörelse.

Slutligen vill jag tacka för för-
troendet att få vara ordförande i 
Byggnads Mälardalen i ytterligare 
två år.

ordföranden har ordet

Sträck på er byggnadsarbetare!

Ansvarig utgivare: Jan Andersson
Adress Uppsala:  
Portalgatan 32, 754 23
Tel: 010-601 10 04  
Adress Västerås: Box 1043, 721 26 
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Munktellsgatan 1, 633 44 Eskilstuna 
Tel: 010-601 10 04    
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:  Linda Kvarnström är glas-
målerikonservator. På bilden jobbar hon med 
ett glasfönster från 1350 som tillhör Uppsala 
universitet.  Foto: Peter Krüger 

Det är en otrolig 
känsla att arbeta 
i en fackförening 
som har så star-
ka medlemmar. 

”

Jan Andersson, ordförande 
Byggnads Mälar dalen



Byggnads är nöjda med 
det nya byggavtalet som 
parterna slutligen kunde 
enas om, efter en sju da-
gars strejk. 
– Vi är stolta över att vi 
inte gav oss när det gäller 
striden för att utveckla  
underentreprenörs-
ansvaret och inflytande 
på arbetsplatserna. Vi fick 
till en låglönesatsning, 
har öppnat branschen för 
fler kvinnor, lärlingar och 
nyanlända, säger säger 
Johan Lindholm, Byggnads 
förbundsordförande.  

–  Byggnads medlemmar kan 
sträcka på sig i dag. Vi gick 
in i den här avtalsrörelsen 
med många viktiga krav, till 
exempel för att kvinnor, ny-
anlända och lärlingar ska 
få jobb i branschen. Och vi 
krävde mer ordning och reda. 
Nu har vi tagit ett stort steg 
framåt, säger Johan Lind-
holm, Byggnads ordförande 
i en kommentar till det nya 
byggavtalet. 

–  Vi har med det här av-
talet fått en låglönesatsning, 
en arbetstidsförkortning, vil-
ket också gynnar jämställd-
heten, tydliga mandat för 
våra fackligt förtroendevalda 
och vi har fått höjda löner, 
säger Torbjörn Hagelin, Bygg-
nads avtalssekreterare.

Byggnads var bland de första 
att beklaga att LO-samord-
ningen sprack och att låg-
lönesatsningen kom på skam. 
I media har det kretsat mycket 
kring märket. 

– Vi är glada och stolta över 
att vi lyckats pressa upp nivån 
och sett till att det blev en so-
lidarisk låglönesatsning, säger 
Johan Lindholm.

Men för några veckor sedan 
stod parterna långt ifrån var-
andra i konflikten. 

Byggnads gick in i avtals-

rörelsen med ett par övergri-
pande mål. Att få ordning och 
reda på våra arbetsplatser och 
få bort låglönekonkurrens 
och fiffel genom att utveckla 
huvudentreprenörsansvaret. 

– Vi vill också öppna upp 
byggbranschen för kvinnor, 
nyanlända och lärlingar. Det 
gör man inte gratis och medel 
för det ska tas ur produktio-
nen. Det är ett sätt att till-
sammans ta ansvar för bygg-
branschens bästa. Det var vi 
beredda att ta en konflikt för, 
fortsätter Johan Lindholm.

–  Sveriges Byggindustrier hade  
ett mål med denna avtals-
rörelse och det var att få bort 
vår möjlighet till inflytande 
och delaktighet på arbetsplat-
serna genom att förändra våra 
lönesystem. Det kan vi aldrig 
gå med på och det tog vi kon-
flikt för, tillägger Torbjörn 
Hagelin.

–  Vi har träffat Sveriges 
Byggindustrier (BI) vid ett 
stort antal tillfällen. Varslet 
var helt nödvändigt för att 
komma till rätta med fram-
tidens ut maningar, då BI kon-
sekvent förhalat förhandling-
arna, fortsätter han.

–  Vi har tidigare uttryckt 
oro för att BI skjutit på de 
viktiga framtidsfrågorna och 
i  stället lagt allt fokus på mak-
ten över lönebildningen, säger 

ordförande Johan Lindholm.
–  Jag kan bara beklaga att 

det var precis där vi hamnade. 
Genom att förhandlingarna 
förhalades kunde vi inte nå 
samförstånd inom en rad vik-
tiga framtidsfrågor, exempel-
vis jämställdhets- och mång-
faldsarbetet. 

–  Byggnads har genom hela 
avtalsrörelsen lyft frågorna 
om ordning och reda på bygg-
arbetsplatserna. Det handlar 
om ett vässat huvudentrepre-
nörsansvar för att råda bot 
på lönedumpning och osäkra 
arbetsplatser. Vi har även ar-
betat för en seriös och kon-
kret satsning på att välkomna 
såväl kvinnor, ungdomar och 
nyanlända till byggbranschen. 
Tyvärr ser vi att även här har 
BI enbart pratat lönefrågor.

– Vi har haft svårt att få 
gehör för våra krav då ar-
betsgivarna villkorat allt mot 
löne systemen. Men vi är stol-
ta över att vi inte gav oss. Vi 
vill ha inflytande och vi vill 
tillsammans med byggföre-
tagen vara med och utveckla 
branschen. Nu har vi kommit 
en bra bit på väg mot ett mo-
dernare byggavtal, avslutar 
Johan Lindholm.

www.byggnads.se
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◗ Avtalet gäller för perioden den 
1 april 2016 till och med 30 april 
2017 (13 månader). 
◗ Utgående lön för yrkesarbetare 
räknas upp med 4,30 kr per timme 
alternativt 748 kr per månad. 
◗ Utgående lön för städpersonal 
räknas upp med lägst 610 kr per 
månad. 

◗ Arbetstidsförkortningen utökas 
med två timmar och är 39 timmar 
per år från och med den 1 april 
2017. 
◗ Gemensamt arbete mellan par-
terna för att öka andelen kvinnor 
i byggbranschen. Arbete ska ske 
inom ramen för Byggindustrins 
Yrkesnämnd (BYN). 

◗ En arbetsgrupp tillsätts för att ta 
fram förslag på hur fler lärlingar 
ska kunna få lärlingsanställning. 
◗ En styrgrupp tillsätts för att par-
terna tillsammans ta ska fram för-
slag och initiativ för att underlätta 
för nyanlända att få anställning i 
byggbranschen. Detta arbete ska 
ske bland annat inom ramen för 

Byggindustrins Yrkesnämnd (BYN). 
◗ I avtalet bestäms att Byggnads 
ska ha möjlighet att delegera 
förhandlingsmandat till facklig 
förtroendeman på arbetsplatsen. 
◗ En arbetsgrupp ska tillsättas för 
en översyn av reglerna om rese-
ersättning och traktamente. 

Avtalsrörelsen

Torbjörn  
Hagelin.

Johan  
Lindholm.

Facket: Vi är stolta och 
nöjda över nya avtalet

Läs mer om avtalsrörelsen på 
sidorna 6–7.

Fakta Nya byggavtalet i korthet:

”Vi vill också 
öppna upp 
byggbranschen 
för kvinnor, 
nyanlända och 
lärlingar.
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Linda 
kvarnström 
med en del 
av det 119 
kvadrat-
meter stora 
Sonens 
fönster som 
restaureras.  

Ställningsbyggaren Krister Eriksson diskuterar med konservatorn Erika 
Andersson som sitter högt upp på byggnadsställningen.

Fönstret Sonen som består av 109 delar rengörs med tops. Amanda 
Sörhammar och Jana Hildbrandt har fullt upp med konserveringen.

På jobbet

Som spindeln i nätet finns 
ställningsbyggaren Kris-
ter Eriksson på plats för att 
bygga ställning till de olika 
specialprojekten. Han arbe-
tar för företaget Ramirent. 
De senaste åren har han näs-
tan haft full sysselsättning att 
bygga ställning i Domkyr-
kan. För just nu pågår flera 
renoveringar och det är minst 
sagt högt i tak i domkyrkan, 
så byggställning behövs. 

Krister Eriksson visar med-
lemstidningen den mäktiga 
orgeln som just nu renoveras 
och rengörs av specialister 
från Italien. Runt den har en 
ställning byggts. 

Det måste ha varit klurigt 
att få ihop ställningen. 
Den är ju precis anpassad 
efter orgelns form?

– Ja, det är lite speciellt att 
bygga ställning här i Dom-
kyrkan, säger Krister och pe-

kar på en hög ställning som 
täcker utrymmet för Sveriges 
största kyrkfönster som heter 
Sonens fönster. 

Fönstret är drygt 119 kvad-
ratmeter stort och är omgär-
dat av byggställningar för att 
konservatorerna ska kunna 
göra sitt jobb på plats. Själva 
glasen är nedmonterade och 
finns i den specialbyggda gla-
sateljén som ställdes i ordning 
år 2013 när arbetena inled-
des. I ateljén rengörs glasen 
och konserveras. Där färg 
saknas målas ny glasfärg på 
nytt glas som sätts fast bakpå 
originalglaset. Fönstret som 
består av 109 delar har ren-
gjorts med tops. 

Linda Kvarnström är an-
svarig glasmålerikonserva-
tor och leder arbetet. Hon 
berättar att ett skyddsglas 
har monterats utanför So-
nens fönster, för att skydda 

det från framtida slitage och 
miljö påverkan. 

– För att bevara originalet 
så mycket som möjligt gör vi 
minsta möjliga förändringar 
och följer alltid den senaste 
forskningen, berättar Linda 
Kvarnström. 

 
Linda är specialiserad på 
glasmålningar. Direkt efter 
examen gick flyttlasset till 
York, England. Där väntade 
arbetet med konservering av 
glasmålningar på The York 
Glaziers Trust, en av de älds-
ta och största specialiserade 
konserveringsateljéerna för 
glasmålningar. När hon fick 
erbjudandet om konservering 
av bland annat Sonens fönster 
i Uppsala domkyrka, tvekade 
hon inte länge.

– Att få vara med om att 
bygga upp Sveriges första 
ateljé för konservering av 
glasmålningar var fantastiskt 

men även ett pionjärarbete, 
berättar hon. Allting var nytt 
och vi fick fundera mycket 
över hur vi skulle få tag i visst 
material, men det har fung-
erat och det är ett fantastiskt 
roligt arbete.   

Ateljén tar sig också an upp-
drag från andra kyrkor och 
byggnader runt om i Sverige 
som behöver hjälp med sina 
bemålade och blyinfattade 
fönster. Linda visar oss några 
glasfönster från 1350 som 
tillhör Uppsala universitets 
konstsamling. 

– Vi räknar med att bli 
färdiga med Sonens fönster i 
början av nästa år men då är 
det dags att börja med de två 
rosettfönstren säger Linda  
och visar skisser på två runda 
fönster som pryder domkyr-
kan.  

Text: Lilian Haraldsson 
Foto: Peter Krüger

I flera år har det pågått renovering i Uppsala domkyrka. 
I påskas inleddes en omfattande rengöring och renove-
ring av den stora orgeln.  Sedan tre år tillbaka arbetar en 
grupp konservatorer med renovering av Sveriges största 
glasmålade kyrkofönster – Sonens fönster. 

Domkyrka in i detalj
Renoveringsprojekt i Uppsala kräver specialister
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Kyrkfönstret Sonen är 
109 meter högt så Erika 
Andersson får jobba på 
hög höjd. Men byggställ-
ningen är täckt så arbets-
situationen är trygg.
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Peter Lysén står strejkvakt vid Peabs bygge vid Kokpunkten. ”Viktigast är att behålla prestationslönen. Den är                         värd att strejka för. Det är inte ackordet som stressar, det är de tajta 
byggtiderna som skapar stress”, menar han.

Avtalsrörelsen  
– På jobbet

Snickaren Peter Lysén berät-
tar att det är fjärde gången 
han strejkar. Han är klädd i 
varma kläder och handskar.  
Våren är kall och nere vid 
Kokpunkten blåser det från 
Mälaren. Han kommer inte 
att bli avlöst förrän om flera 
timmar, men det är ingen tve-
kan om hans kampvilja.

– Prestationslönen måste vi 
kämpa för. Det är inte första 
gången arbetsgivarna vill ta 
bort den. Det kommer upp i 

varje avtalsrörelse, säger han.  
Han är övertygad om att 

det inte handlar om pengar 
utan att minska Byggnads 
och medlemmarnas möjlighet 
att mäta jobben och påverka 
sina egna löner.   

Men argumentet att ack-
orden gör att jobbet blir 
stressigare, vad säger du 
om det?

– Det är inte prestations-
lönen som ökar stressen. 

Tvärtom. När vi jobbar i lag 
kan vi planera jobbet och 
göra rätt saker vid rätt tid.  
Det skapar ingen stress. Det 
är de tajta byggtiderna som 
är boven i stressdramat. De 
oklara beskeden här på Kok-
punkten gör att vi inte kan 
jobba effektivt.

Peter menar att ta bort pre-
stationslönen är ett sätt för 
arbetsgivarna att sänka lö-
nerna. 

– Men eftersom prestations-
lön handlar om snabbt och 
effektivt lagarbete med bra 
planering så tjänar även byg-
garen på det. Så det handlar 
inte om pengar, det handlar 
om makt över lönesättningen, 
säger han.

Peter visar ett räkneexempel. 
– Säg att vi är ett arbets-

lag på tio man och tjänar 
200 kronor i timmen. Det 
blir cirka 1  600 kronor på 

Vid Peabs byggarbets-
plats Kokpunkten i Väs-
terås står bygg kranen 
stilla och det är helt 
tyst. Det är den andra 
strejkdagen.  
På grindarna är strejk-
information uppsatt 
och här står Peter Lysén  
strejkvakt.
Han tvekar inte en 
sekund. Strejken är 
nödvändig.

Ingen 
tvekan 
om att 
strejk 
är rätt
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Peter Lysén står strejkvakt vid Peabs bygge vid Kokpunkten. ”Viktigast är att behålla prestationslönen. Den är                         värd att strejka för. Det är inte ackordet som stressar, det är de tajta 
byggtiderna som skapar stress”, menar han.

 

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 12–13.   
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 

  

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

Kvartal 1, 2016:

Ackord
    Uppland Västmanland Södermanland

TB    214:56 kr 207:71  206:94
Murare     225:95 kr 220:00  –
VVS    –  –  219:19
Platt    240:43 kr 191:01  232:66
Golv    239:28 kr 210:10  –
Anl    239:08 kr –  –
Plåt    162:48 kr  –  246:82

Prestationslönestatistik Mälardalen

en dag och eftersom vi är 10 
så kostar det arbetsgivaren 
16  000 kronor. Men om vi 
inte får jobba på ackord åker 
automatiskt takten ner och 
arbets givaren får anställa fler 
för att få samma jobb gjort. 
Alltså förlorar företaget på 
att ta bort prestationslönen, 
berättar han.

Peter hoppas att strejken 
snart ska vara över, men är 
orolig för att det kommer att 
ta tid att komma överens.

Så här några veckor efter 
konflikten ringer medlems-
tidningen upp Peter Lysén för 
att få höra om avtalet var värt 
att strejka för.

– Absolut. Det viktigaste 
är att behålla prestationslön. 
Det lyckades förhandlarna 
med och dessutom har huvud-
entreprenörsansvaret utveck-
lats så att vi så småningom kan 
få bort oseriösa byggare som 
utnyttjar sin arbetskraft. 

Lilian Haraldsson 

ARBETSVILLKOR. Nyligen sände 
Sveriges Television program-
met Uppdrag gransknings 
reportage om bygget av galle-
rian Mall of Scandinavia som 
öppnade i höstas. Gallerian 
ligger i Solna norr om Stock-
holm. På den arbetsplatsen har 
djungelns lag härskat. Långt 
ifrån den ordning och reda 
som Byggnads medlemmar 
nyss strejkade för. 

Huvudentreprenören Peab 
har anledning att skämmas. 
Underentreprenörer (beman-
ningsföretag) som tagits in 
på galleriabygget har betalat 

ut svältlöner. Byggnadsarbe-
tare har som mest jobbat 48 
timmar i sträck. En del av 
arbetarna har enligt program-
met tagit amfetamin för att 
orka jobba.

Dolda inspelningar avslöjar 
också att chefer trakasserat 
anställda för att de inte ska gå 
med i facket. Det är naturligt-
vis ljusskygga chefer som inte 
vill bli intervjuade.

Missförhållandena på gal-
leriabygget visar än en gång 
hur viktigt det är med starka 
fackföreningar. Byggnads 
strejk var befogad.

Det är sådant här Byggnads vill få bort



Kretsmöten 2016
Alunda/Östhammar
Medlemsmöte torsdag 15 september, kl 18.30 i Österbybruk. 

Enköping
Medlemsmöte fredag 10 juni, kl 17.30 på The Players Inn i Enköping

Hallstavik
Medlemsmöte måndag 29 augusti, kl 19 på Rödvillan.

Kungsör/Arboga/Köping 
Medlemsmöte måndag 12 september, kl 18 på Folkets hus i Köping. 
Travresa till Sundbyholm söndag 19 juni. Avresa kl 11 från Skinn-
gubben. Anmälan på nummer 010-601 14 43 senast den 10 juni. 
Begränsat antal platser.

Katrineholm/Flen/Vingåker
Medlemsmöte onsdag 14 september, kl 18.30 på Sultans konditori  
i Katrineholm.

Kolbäcksådalen
Familjeaktivitet lördag 21 maj. Vi deltar på Drakbåtsfestivalen vid 
Skantzsjön Är du intresserad anmäl dig senast 13 maj på:  
010-601 14 43. Övriga funderingar, kontakta Kenneth: 010-601 14 55. 
Ta med familjen och delta i folkfesten. Byggnads bjuder på grillkorv och 
dricka.

Sala
Familjeaktivitet lördag 28 maj. Samling vid gruvan kl 14.45. Ta med 
familjen och prova på höghöjdsbana. Vi bjuder på mat i Värdshuset.  
Se mera info på hemsidan. Anmälan på nummer 010-601 14 43. 
Begränsat antal platser.

Strängnäs
Medlemsmöte onsdag 14 september, kl 18.30 på ABF.

Tierp
Medlemsmöte torsdag 25 augusti, lerduveskytte på Fors skjutbana.  
Vi återkommer med tid på hemsidan. 

Västerås 
Medlemsaktivitet 30 juni–2 juli. Vi deltar på Västerås City festival.
Medlemsaktivitet lördag 17 september. Vi deltar på Kulturnatta
Familjeaktivitet lördag 21 maj. Vi deltar på Drakbåtsfestivalen vid 
Skantzsjön Är du intresserad anmäl dig senast 13 maj på:
010-601 14 43. Övriga funderingar, kontakta Dennis: 070-214 45 23. 
Ta med familjen och delta i folkfesten. Byggnads bjuder på grillkorv och 
dricka.

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

Byggnads Mälardalen, Portalgatan 32, 754 23 Uppsala

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


