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Sommaren är över och jag hop
pas att ni kunde njuta av lite 
ledighet även om inte solen 

sken varje dag. Jag har haft en bra 
semester men nu börjar arbetet dra 
i  gång på allvar igen. Det kommer 
att bli en intressant höst där vi 
har möjlighet att flytta fram våra 
positioner. 

Det känns bra att vår regering 
visar att de lyssnat på delar av 
de krav vi ställde i det tiopunkts
program för ordning och reda på 
arbetsmarknaden som vi tog fram 
inför valet förra året.

Regeringen ökar budgetsatsning
arna för fler jobb till totalt 14,3 
miljarder 2016. På två år ska de ny
gamla satsningarna skapa 150  000 
nya jobb, enligt statsministern. Vi 
ska steg för steg ta oss till EU:s 
lägsta arbetslöshet 2020.

Regeringen föreslår även investe
ringar på 5,5 miljarder kronor för 
år 2016 på fler bostäder genom att 
införa ett investeringsstöd på 1,9 
miljarder för byggande av klimat
smarta hyresrätter med rimliga hy
ror, särskild stimulans för student
bostäder med 300 miljoner kronor, 
1 miljard kronor till upprustning 
och insatser för levande stadsmiljö
er samt en byggbonus på 1,85 mil
jarder kronor till kommuner som 
genom ett ökat byggande bidrar till 
att minska bostadsbristen.

Regeringen skrotar Fas 3 och 
satsar i  stället på en mer aktiv 
arbetsmarknadspolitik. De 36 000 
personer som redan finns i Fas 3 i 
dag ska erbjudas utbildning eller 

jobb inom kommuner och lands
ting.

Taket i akassan höjs. En väl 
fungerande arbetslöshetsförsäk
ring är en av grundbultarna i den 
svenska modellen. Arbetslöshets
försäkringen ska fungera som en 

omställningsförsäkring för den som 
blir av med sitt jobb. 

I satsningen ingår även drygt  
2 miljarder till fler utbildningsplat
ser i folkhögskola, komvux och yr
keshögskola. Dessutom ska svensk 
export och turistnäring främjas.

Det börjar synas att vi haft ett 
regeringsskifte. Sverige har bostads
politik och arbetsmarknadspolitik 
för första gången på nio år.

Nästa steg måste bli att genom po
litiska beslut styra reglerna vid of
fentlig upphandling. Vi gör offent
liga upphandlingar för cirka 620 
miljarder kronor per år i landet av 

dessa är 90–100 miljarder byggupp
handlingar. Vi måste kräva kollek
tivavtal vid offentlig upphandling. 
Det ska inte finnas någon möjlighet 
att det ska förekomma social dum
ping med hjälp av skattepengar.

Vi har en avtalsrörelse som står för 
dörren där alla LOförbund säger 
upp sina avtal. Du som medlem har 
stor möjlighet att genom avtals
motioner påverka våra avtal. Se 
till att besöka kretsmöten eller ta 
kontakt med regionen och kom med 
idéer och förslag.

Svenskt näringsliv har redan 
sagt att de inte ser något som helst 
utrymme för några löneökningar. 
Ändå  visade de stora bolagen, inte 
minst byggbolagen, att de gjorde 
enorma vinster och aktieägarna fick 
stora utdelningar. Samtidigt som di
rektörerna beviljade sig själva rejäla 
löneökningar på bolagsstämmorna.

Men vi vet att när vi står samlade 
och starka i våra krav så ger vi oss 
inte. Det blir tufft. Men jag är inte
orolig. Byggnads och 
dess medlemmar 
kommer att kräva 
sin rätt.

ordföranden har ordet

Sverige har en bostadspolitik 
för första gången på nio år
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Förstasidesbilden: Skyddsombudet Mathias 
Hansen är stolt över att järnvägsbro nummer 
fem snart är klar i NCC:s projekt för dubbel-
spår från Strängnäs till Härad. Underdelen av 
bron skymtar ovanför hans huvud. 
 Foto: Peter Krüger 

Du som medlem 
har stor möjlig-
het att genom 
avtals motioner 
påverka våra 
avtal.

”

Jan Andersson, ordförande 
Byggnads Mälar dalen
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TILLSAMMANS FÖR EN  
JÄMSTÄLLD BYGGBRANSCH

BRANSCHEN BEHÖVER 
FLER KVINNOR.

DET MÅSTE JU  
STÄDAS HÄR OCKSÅ.

Läs mer om årtiondets viktigaste kampanj på stoppamachokulturen.nu

Byggbranschen måste förändras. Och det fort. Idag är det inte 
längre någon som hävdar att kvinnor och män ska värderas 
och behandlas olika. Inte högt i alla fall. Men i vår bransch är 
verkligheten en annan. Våra medlemmar upplever att det fort-
farande finns en föråldrad syn på könsrollerna.  Machokulturen 

sitter i väggarna – kompetensen sitter i skägget. Detta kan 
vi inte acceptera! Våra medlemmar är tydliga – branschen 
måste förändras. Därför tar vi nu vårt ansvar och gör upp med 
fördomar, myter och machokultur. För dig, för branschen och 
för Sverige. För alla tjänar på en jämställd byggbransch.

NU GÖR VI UPP MED 

MACHO
KULTUREN! 

Byggnads varsel om 
blockad mot ett avtals-
löst företag i Uppsala är 
uppskjutet. Det innebär 
inte att konflikten är löst. 
Ett nytt varsel är lagt och 
om parterna inte kom-
mer överens kommer en 
blockad att bryta ut den 
10 september.

Byggnads varslade i slutet av 
augusti ett företag i Uppsala 
om blockad, den skulle bryta 
ut den 27 augusti.  Syftet var 
att få till stånd ett kollek
tivavtal med företaget. Men 
i sista stund hävdes block
advarslet och någon strids
åtgärd trädde inte ikraft.

Emil Persson, Byggnads av
talsansvarige i Byggnads Mä
lardalen säger att man hoppas 
hitta en lösning utan blockad. 

– Förhoppningsvis ska vi 
kunna teckna ett avtal. Vi 
har bra kontakt med Med
lingsinstitutet. Men om vi 
inte kan komma överens trä
der en blockad i kraft den 10 
september. Den har vi redan 
varslat om. 

– Men förhoppningsvis ska 

vi kunna teckna ett avtal, sä
ger han. 

Den varslade företagaren 
hade tidigare ett kollektiv
avtal med Byggnads. Efter 

förhandlingar på flera områ
den sa han dock upp avtalet 
tidigare i år. I samband med 
detta flyttades de anställda 
över till ett dotterbolag som 
också saknar avtal, det är 

detta bolag som nu varit vars
lat om blockad.

Vid tidningens presslägg
ning var inte förhandlingarna 
avslutade. 

Lilian Haraldsson

Byggnads hoppas kunna 
teckna avtal utan blockad

Passa på att  
vara med  
och förändra!
poLItIk. Har du förslag på 
förbättringar som ska tas upp 
i kommande avtalsförhand
lingar? 

Skriv en avtalsmotion! Av
talsmotioner ska vara insända 
till regionen senast den sista 
september för att vi ska hinna 
med att behandla motionen 
på styrelse och fullmäktige. 

Se adress sidan 7. 
Byggnads Mälardalen 
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på jobbet

Även ett nytt resecenter inne 
i Strängnäs med underjor
diskt garage ingår i projektet. 

– I dag är tågbanan enkel
spårig. Utbyggnaden kommer 
att gynna den regionala ut
vecklingen eftersom tågresan
det på Svealandsbanan i och 
med dubbelspåret kan gå med 
tätare turer, berättar Peter 
Fredriksson som är platschef 
för bygget. 

Han konstaterar också att 
Trafikverkets miljöutredning 
ger projektet goda förutsätt
ningar för ett systematiskt 
hållbarhetsarbete. 

– Hållbarheten är i fo
kus och följer vårt koncept 
”Grönt byggande”. Det inne
bär att vi har energieffektiva 

etableringar med miljömärkt 
el, energisnåla byggbodar, be
hovsstyrd belysning, energi
effektiva maskiner, effektiva 
transporter och miljöanpas
sad hantering av restproduk
ter, konstaterar han.

En av järnvägsbroarna byggs 
bara några hundra meter från 
det nuvarande resecentret i 
Strängnäs. Här byggs också 
en ny gångtunnel mellan spå
ren. 

Där träffar medlemstid
ningen Mathias Hansen som 
är snickare och skyddsom
bud. Han visar oss till den 
järnvägsbro som leder det nya 
spåret och som i dagarna står 
klar. 

– Det har gått åt 400 kubik
meter betong till brobanan, 
säger han och visar att det 
som är kvar att göra på bron 
är att gjuta sammanfogning
arna i brobanan. 
Har ni haft några pro-
blem under bygget?

– Nej, men när vi gjöt bro
banan fick vi arbeta 20 minu
ter i taget. Sedan var dags för 
ett stopp när tåget kom. Det 
är för nära mellan spåren för 
att vi ska kunna arbeta obe
hindrat. 

Betongfundamenten är gjut
na i oregelbunden form som 
skapar ett snyggare utseende 
på broarna.

– Vi använder frigolitski

vor med mönster när vi gju
ter formen. Då blir det så här 
snyggt, visar Mathias. 

Han tycker inte jobbet varit 
stressigt på den sträcka av bro 
och järnvägsbygge där  han 
arbetar.

– Vi följer tidsplanen utan 
problem. 

Mathias är skyddsombud 
och noga med arbetsmiljöar
betet.

– Vi gör skyddsronder var
annan vecka och åtgärdar 
snabbt de brister som eventu
ellt kan visa sig.  

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger 

NCC bygger ut Svealandsbanan med dubbelspår  
på sträckan mellan Strängnäs och Härad.  
I projektet ingår bland annat att bygga 8,5 kilometer 
dubbelspår, tre kilometer bergtunnel och nio broar.

Frigolitskivor med mönster används i formen för att göra ett snyggare 
brofundament.

400 kubikmeter sten har transporteras till brobygget.

Här läggs grunden till 
ett snabbare resande
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Nio järnvägsbroar och  
8,5 kilometer dubbla järn-
vägsspår ska byggas från 
Strängnäs till Härad. Projek-
tet beräknas vara klart 30 
juni 2018.



– Det är viktigt för oss 
lärlingar att vi tas emot 
av byggbolagen. Hur ska 
vi annars bli färdigutbil-
dade?  Tack och lov är det 
små företagen som ser 
framtiden i oss lärlingar. 
Det säger Mathias Eklund, 
lärling hos Västeråsföre-
taget DK Byggservice AB.

Mathias Eklund är 22 år och 
har bara varit snickarlärling 
sedan i våras, trots att han 
gick ut byggprogrammet 
2012. Men då kom lågkon
junkturen och han fick jobb 
inom industrin. 

Men det är snickare han 
vill bli så Mathias sökte och 
sökte och fick så småningom 
lärlingsplats hos DK Bygg
service AB. 

Mathias är kritisk till att de 
stora byggföretagen tar in 
väldigt få lärlingar eller inga 
alls. 

– Tack och lov att de små 
byggföretagen anställer lär
lingar. De tänker på fram

tiden och utbildar nya bygg
nadsarbetare. Även de stora 
företagen borde ta sitt ansvar. 
Lärlingsplatsen ingår ju i ut
bildningen.  

Just nu har Mathias gjort 

75 procent av sin lärlingspe
riod. Om cirka ett år är han 
färdigutbildad snickare.
Känner du att du valt rätt 
yrke?

– Ja absolut. Jag har velat 

bli snickare ända sedan jag 
var liten grabb.   

Text och foto: 
Lilian Haraldsson
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Mathias Eklund har ett år kvar tills han är färdig snickare. Han är förvånad över att inte de stora byggbola-
gen tar ansvar för lärlingsutbildningen.

Peab i Västerås har slutat 
att anställa lärlingar. Nå-
got som Byggnads Mälar-
dalen är mycket kritiskt till. 
– Det är märkligt att före-
taget använder beman-
ningsföretag i  stället för 
att ta ansvar för våra lär-
lingar som behöver utbild-
ning, säger Jan Andersson, 
ordförande i Byggnads 
Mälardalen. 

Under den senaste tiden har 
byggföretaget Peab helt slutat 
att anställa lärlingar i Väs
terås. Även NCC har minskat 
på lärlingsanställningarna. 
Däremot har de små bygg

bolagen tagit ansvar och tar 
emot lärlingar. 

Byggnads Mälardalen anser 
att det är märkligt beteende 
från de stora byggbolagens 
sida. Lärlingsperioden ingår i 
utbildningen, att anställa lär
lingar borde vara självklart. 

– Det är ju framtidens bygg
nadsarbetare vi talar om. Hur 
ska de bli klara med sin ut
bildning om ingen anställer 
dem. Jag anser att vuxenvärl
den sviker dem, konstaterar 
Jan Andersson, ordförande i 
Byggnads Mälardalen. 

– Arbetskraften behövs ju. 
Men Peab använder hellre be

manningsföretag än att se till 
att de har en egen arbetskraft 
inför framtiden. Det är vi oer
hört kritiska till. 

Pär Lanninge, ombudsman 
på Byggnads Mälardalen, till
lägger att det är inte bara be
manningsföretag som anlitas 
av de stora byggherrarna utan 
också utländsk arbetskraft på 
bekostnad av lärlingarna.

Christer Sjödin är personal
planerare på Peab i Västerås. 
Han vill inte alls hålla med 
om Byggnads syn på saken.

– Vi har inte slutat att an
ställa lärlingar. Det är bara 
tillfälligt eftersom markna

den viker just nu, säger han. 
Men är det inte så att ni 
tar in bemanningsföretag 
i  stället?

– Jag har inga kommentarer 
till det.
Hur ser du på Bygg-
nads åsikt att ni inte tar 
ansvar för framtidens 
byggnadsarbetare? Ni 
kommer ju att behöva 
byggnads arbetare även 
längre fram.

– Som jag sa så har vi bara 
tillfälligt slutat att anställa 
lärlingar. I övrigt har jag inga 
kommentarer till det. 

Lilian Haraldsson

peab nobbar lärlingar
– men mindre byggföretag tar fortfarande sitt ansvar

Mathias, 22, fick en plats efter mycket sökande



7

 

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 

Tusentals gymnasieelever 
tog examen i juni och by-
ter byggutbildning mot en 
lärlingsanställning. Då är 
det viktigt att hanteringen 
blir rätt för att lärlingstim-
marna ska börja ticka in. 

Det är inte ovanligt att man 
missar att skriva på ett lär
lingskontrakt. En del kan 
jobba rätt länge utan kontrakt 
och då blir det inga timmar.

Så här bör det gå till:
Direkt i samband med att 

lärlingen anställs, ska arbets
givaren anmäla detta till yrkes
nämnden. Rutinerna ser lite oli
ka ut beroende på yrkesgrupp, 
men arbetsgivaren måste alltid 
skriva på någon form av utbild

ningsavtal i början av anställ
ningen. Läro tiden börjar när 
kontraktet är klart. 

– Vi anser att kontraktet ska 
ordnas fram så snabbt som 
möjligt, men det måste alltid 
finnas ett kollektivavtal, säger  
Pär Lanninge, Byggnads  
Mälardalen. 

Han råder alla lärlingar som 
är osäkra att kontakta Bygg
nads om de är osäkra på om 
det finns ett kollektivavtal. 

– Det brukar inte vara nå
got problem.

Vanliga byggfirmor brukar 
ibland vilja anställa rörmo
kare, men för att VVSlär
lingen ska få tillgodoräkna 
sig timmar i företaget, måste 
byggfirman ha hängavtal på 

rätt branschområde – tek
nikinstallationsavtalet. 

Det är viktigt att få ett rik
tigt anställningsbevis innan 
du börjar jobba. VVSföretag 
har enligt avtal möjlighet att 
provanställa i högst sex må
nader. Därefter ska provan
ställningen gå över i tillsvida
reanställning, vilket innebär 
fast jobb.

För glaslärlingar gäller högst 
tre månader. Inom trä, betong, 
mur, plåt, specialarbetare och 
maskin, ska anställningsfor
men vara tillsvidareanställ
ning direkt. 

– Tyvärr har det blivit så att 
vissa byggföretag minskar på 
antalet lärlingsplatser, vilket 
förstås inte alls är bra. Lär

lingsplatsen är en viktig del av 
utbildningen, säger Pär Lan
ninge.

byggnadsarbetaren.se
Lilian Haraldsson

Viktigt att inte slarva med 
kontrakt på lärlingsplatsen

Tänk på det här
 Se till att få lärlingsboken 

direkt, fyll sedan i den varje 
vecka.

 Du har rätt till handledare.
 Du har rätt till utvecklings-

samtal.
 Kontrollera att företaget har 

kollektivavtal.
 Spara lönespecifikationer.
 Gå med i a-kassan.
 Våga byta arbetsgivare om du 

bara får göra skitjobb.
 Gå med i facket. Byggnads kan 

rättigheter, lagar och avtal.
 Glöm inte att skriva mejladress 

på anmälan. Lappen ”anmälan 
om lärlingsanställning” finns att 
skriva ut på www.byn.se under 
fliken: ”elev/lärling”.

Kvartal 1–2 2015:

Ackord
    Uppland Västmanland Södermanland

TB    208:90 kr 201:39  199:84
Murare     219:67 kr 262:72   –
VVS    261:42 kr  –  217:17
Platt    239:91 kr 233:79  278:29
Golv    248:32 kr 210:62   –
Anl    211:77 kr 208:15  204:96
Plåt    175:79 kr  –   –

Prestationslönestatistik Mälardalen
	  

	  

Fiskeresa	  med	  Byggnads	  2015	  

	  

Krets	  Västerås	  har	  bokat	  sjön	  Stentjärn.	  

Datum:	  	   Lördag	  17	  oktober	  2015	  

Plats:	  	   Samling	  på	  plats	  vid	  sjön	  kl	  7,45	  	  
Från	  Västerås	  kör	  väg	  66	  mot	  Ramnäs,	  sväng	  vänster	  in	  på	  väg	  233	  mot	  
Skinnskatteberg.	  Kör	  ca	  7	  km	  sedan	  sväng	  sedan	  vänster	  och	  efter	  ca	  800	  m	  är	  
du	  framme	  vid	  sjön.	  

Kostnad:	   50	  kronor	  betalas	  på	  plats	  

Vid	  sjön	  som	  ligger	  en	  bit	  bortanför	  Ramnäs	  kommer	  vi	  att	  grilla	  korv	  och	  hamburgare.	  	  
	  
Det	  finns	  Regnbåge	  och	  Öring	  i	  sjön.	  	  Fisketävling	  mellan	  08:00-‐14:00	  och	  det	  blir	  pris	  till	  de	  
tre	  som	  har	  fått	  de	  största	  fiskarna.	  Eventuella	  regler	  lämnas	  på	  plats.	  

Du	  tar	  med	  dig	  dina	  egna	  fiskeredskap,	  mete,	  flugfiske	  och	  spinnfiske	  är	  tillåtet.	  	  

Anmälan	  är	  bindande.	  Begränsat	  antal	  platser.	  Anmälan	  görs	  till	  Byggnads	  010-‐601	  14	  43.	  
Uppge	  namn	  och	  personnummer.	  Sista	  anmälningsdag	  9	  oktober.	  	  

	  

	   Riktat	  till	  Byggnads	  medlemmar.	  
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Du	  tar	  med	  dig	  dina	  egna	  fiskeredskap,	  mete,	  flugfiske	  och	  spinnfiske	  är	  tillåtet.	  	  

Anmälan	  är	  bindande.	  Begränsat	  antal	  platser.	  Anmälan	  görs	  till	  Byggnads	  010-‐601	  14	  43.	  
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Fiskeresa	  med	  Byggnads	  2015	  
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du	  framme	  vid	  sjön.	  

Kostnad:	   50	  kronor	  betalas	  på	  plats	  
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Det	  finns	  Regnbåge	  och	  Öring	  i	  sjön.	  	  Fisketävling	  mellan	  08:00-‐14:00	  och	  det	  blir	  pris	  till	  de	  
tre	  som	  har	  fått	  de	  största	  fiskarna.	  Eventuella	  regler	  lämnas	  på	  plats.	  

Du	  tar	  med	  dig	  dina	  egna	  fiskeredskap,	  mete,	  flugfiske	  och	  spinnfiske	  är	  tillåtet.	  	  

Anmälan	  är	  bindande.	  Begränsat	  antal	  platser.	  Anmälan	  görs	  till	  Byggnads	  010-‐601	  14	  43.	  
Uppge	  namn	  och	  personnummer.	  Sista	  anmälningsdag	  9	  oktober.	  	  

	  

	   Riktat	  till	  Byggnads	  medlemmar.	  

	  

	  

Fiskeresa	  med	  Byggnads	  2015	  

	  

Krets	  Västerås	  har	  bokat	  sjön	  Stentjärn.	  

Datum:	  	   Lördag	  17	  oktober	  2015	  

Plats:	  	   Samling	  på	  plats	  vid	  sjön	  kl	  7,45	  	  
Från	  Västerås	  kör	  väg	  66	  mot	  Ramnäs,	  sväng	  vänster	  in	  på	  väg	  233	  mot	  
Skinnskatteberg.	  Kör	  ca	  7	  km	  sedan	  sväng	  sedan	  vänster	  och	  efter	  ca	  800	  m	  är	  
du	  framme	  vid	  sjön.	  

Kostnad:	   50	  kronor	  betalas	  på	  plats	  

Vid	  sjön	  som	  ligger	  en	  bit	  bortanför	  Ramnäs	  kommer	  vi	  att	  grilla	  korv	  och	  hamburgare.	  	  
	  
Det	  finns	  Regnbåge	  och	  Öring	  i	  sjön.	  	  Fisketävling	  mellan	  08:00-‐14:00	  och	  det	  blir	  pris	  till	  de	  
tre	  som	  har	  fått	  de	  största	  fiskarna.	  Eventuella	  regler	  lämnas	  på	  plats.	  

Du	  tar	  med	  dig	  dina	  egna	  fiskeredskap,	  mete,	  flugfiske	  och	  spinnfiske	  är	  tillåtet.	  	  

Anmälan	  är	  bindande.	  Begränsat	  antal	  platser.	  Anmälan	  görs	  till	  Byggnads	  010-‐601	  14	  43.	  
Uppge	  namn	  och	  personnummer.	  Sista	  anmälningsdag	  9	  oktober.	  	  

	  

	   Riktat	  till	  Byggnads	  medlemmar.	  



Mötestider 2015
Alunda/Östhammar
Medlemsmöte torsdag 17 september kl 18.30 i Österbybruk
Medlemsmöte torsdag 19 november kl 18.30 i Gimo.

Enköping
Medlemsmöte onsdag 18 november kl 18 på ABF Enköping.

Fagersta/Norberg 
Medlemsmöte lördag 3 oktober kl 18. Mat och bowling efter mötet. 
Anmäl dig på nummer 010-601 14 43 senast den 30 september.

Hallstavik
Medlemsmöte måndag 16 november kl 19 på Folkets hus i Hallstavik. 
Tema: politikerbesök.

Kungsör/Arboga/Köping 
måndag 14 september kl 17 på Bilmuseet.

Katrineholm/Flen/Vingåker
Medlemsmöte onsdag 11 november kl 18.30 på Sultans konditori 
i Katrineholm.

Rörklubben Uppland
Medlemsmöte torsdag 10 december kl 17. Grötmöte i Byggnads 
lokaler, Portalgatan 32 i Uppsala.

Strängnäs
Medlemsmöte onsdag 16 september kl 18.30 på ABF i Strängnäs.
Medlemsmöte onsdag 28 oktober kl 18.30 på ABF i Strängnäs.

Tierp
Medlemsmöte torsdag 19 november kl 19 på Gästis i Tierp.

Uppsala
Medlemsmöte med aktivitet fredag 6 november. Plats och tid med-
delas framöver på hemsidan.

Västerås 
Medlemsaktivitet i samarbete med 6F, Kulturnatta i Västerås City 
19 september från kl 18 i Växhuset.

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

  

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


