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Nu börjar en ny valrörelse och 
ett hårt arbete för oss alla. 
Sverigedemokraterna har den 

3 december visa sitt rätta ansikte. 
Är det ett sådant samhälle vi vill 
ha? SD har hotat med att vilken 
regering som än sitter så kommer 
de att fälla den som den gör som 
inte gör som SD vill. De har visat 
att demokratin bara är ett spel. De 
vill kasta ut flyktingar, invandrare 
och oliktänkande.

Nu är det dags för oss byggnads-
arbetare att visa att vi är starka, 
stolta och trygga och står för soli-
daritet och rättvisa för alla. Vi kan 
inte tolerera att SD får ett sådant 
inflytande över vår vardag. I det 
extra val som statsministern utlyste 
kommer många viktiga frågor upp 
igen:

Ska våra kollektivavtal gälla alla 
på svensk arbetsmarknad?

Vill vi ha bättre sjukförsäkring, 
bättre a-kassa, ordning och reda på 
våra arbetsplatser, slut på löne-
dumpning, bättre skola för våra 
barn, bättre sjukvård, bättre vård 
och omsorg för våra gamla?

Vill vi ha 90 dagars garanti för 
unga och avskaffa fas 3? 

Det finns hur många frågor som 
helst … Men har vi svarat ja redan 
på den första frågan så har vi redan 
uteslutit Alliansen och SD.

Byggnads kommer aldrig att ac-
ceptera att ett främligsfientligt parti 
får makten att styra politiken i vårt 
land. Detta är något som ständigt 
måste bekämpas. De som kommer 
till vårt land är ingen belastning 
utan en tillgång och en resurs för 

oss alla. Det gäller att vi tillvaratar 
de kunskaper och erfarenheter som 
andra människor har med sig till 
oss. 

Det stora hotet mot ett fritt och 
tryggt samhälle är den politik som 
SD står för.

Den 27 november hade Byggnads 
Mälardalens regionfullmäktige 
sitt budgetsammanträde. På sam-
manträdet valde vi avtalsråd för 
2015, vi tog beslut om oförändrad 

medlemsavgift till regionen samt 
målplan och budget för 2015. Regi-
onfullmäktige gav även regionsty-
relsen mandat att sälja fastigheten 
Portalgatan 32, samt att förvärva 
ny fastighet i Uppsala. I Eskilstuna 
har vi under hösten också utökat 
våra lokaler.

Snart börjar ett nytt år med för-
hoppningar att vi ska slippa onö-
diga arbetsplatsolyckor och framför 
allt inga fler dödsolyckor på våra 

arbetsplatser. Det som skedde i 
Stockholm under hösten med två 
döda och en allvarligt skadad får 
inte upprepas.

Inom byggsektorn arbetar 
personer i alltifrån mycket små till 
mycket stora företag. Arbetsplat-
serna är tillfälliga och förhållan-
dena förändras snabbt. Det gör att 
arbetsmiljöarbetet blir svårare. Vi 
måste se till att alla våra arbetsplat-
ser är trygga och säkra. Vi måste 
ha ett långsiktigt arbetsmiljöarbete 
som ger alla möjlighet att jobba 
ända fram till pensionen utan att 
skadas eller slitas ut.

Jag har fullt förtroende för Stefan 
Lövfen och att Socialdemokraterna 
är vad vi behöver för att Sverige ska 
bli ett bättre land för alla. Därför 
kommer jag att rösta på S när det 
blir nyval.

God jul och gott nytt år!

ordföranden har ordet

Nu måste vi visa att vi är 
stolta, starka och trygga
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Förstasidesbilden: En platsgjuten trappa som 
slingrar sig upp genom hela huset gjuts i 
kvarteret Munken i Uppsala, med anor från 
1800-talet. Torsten Thorell och Lars Karlsson 
gillar utmaningen.  Foto: Peter Krüger 

Jan Andersson, ordförande 
Byggnads Mälar dalen

Det stora hotet 
mot ett fritt och 
tryggt samhälle 
är den politik 
som SD står för.

”
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En takbygge utan skyddsräcken. Så ser det ut på många platser när oseriösa byggföretag struntar i lagar och föreskrifterr. Stress och pressade 
tidsscheman höjer också risken för arbetsplatsolyckor.   Foto: Kenneth Svärd

Byggnads kräver i ett ut-
talande att regeringen 
verkställer alla de löften 
som utfärdats när det 
gäller arbetsmiljön och 
säkerheten på svensk ar-
betsmarknad. 

Styrelserna för Byggnads 
samtliga elva regioner runt 
om i landet uttalade nyligen 
sin bestörtning över att ytter-
ligare två byggnadsarbetare 
har mött döden på jobbet. 
Olyckan skedde på en arbets-
plats i Hjorthagen i Stock-
holm i höstas. Det är orimligt 
i ett modernt samhälle att 
människor ska riskera livet 
på jobbet. 

 
Beskedet om olyckan i Hjort-
hagen är ett ofattbart sorge-
besked för anhöriga och för 
arbetskamraterna. Bygg-
nads regionstyrelser uttalar 

sin djupaste beklagan till de 
drabbade och deras familjer. 

Dessvärre kommer inte 
beskedet om olyckan som en 
chock. Byggnads regionsty-
relser vittnar om allvarliga 
säkerhets- och arbetsmiljö-
brister på byggarbetsplatser-
na över hela landet. 

Samma problem som det 
vittnas om i Hjorthagen är 
återkommande. Ett stort an-
tal olika entreprenörer på 
samma arbetsplats, pressade 
tidscheman, avsaknad av 
kollektivavtal, språkförbist-
ringar och arbetsgivare som 
struntar i att följa lagar och 
avtal. Den utländska arbets-
kraften pressas hårt och har 
inte möjligheterna att protes-
tera eller vet inte om sina rät-
tigheter.

Branschens överenskommel-
se om ett huvudentreprenörs-

ansvar i kollektivavtalen är 
en framgång. Huvudentrepre-
nörsansvaret kommer att leda 
till att de företag som vägrar 
teckna kollektivavtal och som 
inte sköter sig, inte längre 
kommer att ha en marknad i 
Sverige. Om något ändå sker 
kommer det bli lättare att ut-
kräva ansvar. 

Men det krävs också ett po-
litiskt ansvar. Regeringen har 
uttalat en nollvision och har 
redan avsatt 100 miljoner till 
ökat arbetsmiljöarbete. Bygg-
nads ser också fram emot att 
få sitta ner i ett råd med ar-
betsgivarsidan och regeringen 
för att tillsammans påbörja 
arbetet mot nollvisionen.

 
Den globaliserade markna-
den kräver också ett politiskt 
ansvar som vi hoppas att den 
nuvarande regeringen är vil-
liga att ta. Lex Laval är i dag 

en lag som hindrar männis-
kors möjligheter att få skydd 
och rättigheter genom svens-
ka kollektivavtal när de kom-
mer hit för att arbeta. Den 
lagen måste rivas upp.

Vidare behöver man se över 
lagen om offentlig upphand-
ling. Beställaren har ett stort 
ansvar att inte lägga ut saker 
på entreprenad till företag 
som utnyttjar sina anställda 
och riskerar deras liv. Ansva-
ret vilar extra tungt när det 
handlar om offentliga medel.

 
Vi kräver att regeringen verk-
ställer alla de löften som ut-
färdats när det gäller arbets-
miljön och säkerheten på 
svensk arbetsmarknad. I syn-
nerhet Sveriges farligaste och 
mest utsatta bransch, bygg-
branschen. Det måste bli ett 
slut på dödsolyckorna!

Byggnads

Byggnads: En tidsfråga 
innan nästa byggolycka



Hela området är byggnads-
minnesförklarat, såväl fastig-
heter som marken, så renove-
ringen sker pietetsfullt.

Hus 1 där juridiska fakulte-
tens föreläsningssalar och ad-
ministration ska ligga, bygg-
des i början av 1800-talet.  
Hus 2, som inrymmer lokaler 
för studenterna, byggdes i 
början av 1900-talet. 

Men kvarteret har en 
längre historia än så. Den 
sträcker sig tillbaks till med-
eltiden då det på platsen 
fanns en klosterträdgård. 
Sedan 1700-talet har Univer-
sitetet präglat kvarteret och 
de byggnader som finns kvar 
i  dag har främst använts för 
olika former av medicinstu-
dier. I fortsättningen blir det 
alltså juridiken som tar över. 

Platschefen för Erlandssons 
Bygg, Robin Rask, berättar 
att de nya ytskikten får tids-
enliga färger och renovering-
en sker varsamt och i samråd 
med kulturantikvariskt sak-
kunniga. 

– Det är mycket noga att 
renoveringen sker på så sätt 
att den utsprungliga känslan 
finns kvar, säger han. 

Lasse Pettersson, som är 
lagbas, visar oss till huset 
där den platsgjutna trappan 
håller på att växa fram. Den 
gjuts i etapper och det är tre 
gjutningar kvar när medlems-
tidningen är på plats den 19 
november. 

Lars Karlsson och Torsten 
Thorell bygger trappan och 
berättar att gjutningen på-
gått i sex veckor att de har tre 
gjutningar kvar. 

– Det är mycket speciellt 
och kräver noggrannhet, men 
det är roligt och annorlunda, 
säger Torsten och får medhåll 
av Lars. 

– Det är ett kul jobb och 
dagarna går fort, säger han. 

Killarna har aldrig tidigare 
platsgjutit en trappa, men 
tycker det har fungerat väl. 

– Det är en bra och rolig er-
farenhet, säger de. 

Lagbasen berättar att mate-
rialet i trappen är vitpigmen-
terad betong som med tiden 
ska bli helt vit. Men det tar 
ett par år. 

Trappan slingrar sig upp ge-
nom huset och har tunna 
trappsteg, och ska få ett smi-
desräcke när det blir klart. 

Det var meningen att reno-
veringen av de två kulturhisto-
riska husen skulle vara klar till 
sommaren. Men tidsplanen är 
spräckt för länge sedan.

– Vi har stött på problem, 
till exempel rivning som inte 
ingick i anbudet. Men trots 
mycket extraarbete som till-
kommit så klarar vi tidspla-
nen, säger Lasse Pettersson.

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger
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Trappan som gjuts på plats av Torsten Thorell och Lars Karlsson slingrar sig upp genom hela huset. Den gjuts i etapper och 
materialet är vitpigmenterad betong.

Lasse Pettersson, lagbas.

På jobbet

I centrala Uppsala i kvarteret Munken renoverar Erlandssons Bygg 
två fastigheter som Uppsala akademi förvaltar. Mitt i en av fastig-
heterna, som ska inrymma föreläsningssalar och administration för 
juridiska fakulteten, byggs just nu en platsgjuten trappa som slingrar 
sig upp genom husets tre våningar.

Trapp gjuts på 
plats när historia 
ska bevaras

Det är mycket 
speciellt och krä-
ver noggrannhet.

”



Gissa om barnen vid 
Sopranens förskola i 
Gottsunda i Uppsala blev 
glada när två farbröder 
kom med famnen full av 
tårtor. De hade skänkt en 
lekstuga till förskolan och 
nu skulle det firas med 
tårtkalas.

Det var ett par veckor efter 
valet som invigningen av lek-
stugan ägde rum.

Bakgrunden är att ett gäng 
pensionärer i föreningen 
Byggsossen i Uppsala byggde 
en valstuga inför de båda 
valen, först till Europaparla-
mentet och så till riksdags-
valet.

Byggsossen består av med-
lemmar från såväl Byggnads 
som andra byggfackförbund. 
Gruppen pensionärer byggde 
stugan ideellt och med skänk-
ta medel. Efter valet skulle 
stugan skänkas till någon för-
skola som lekstuga.

Så inträffade det sorgliga att 
en lekstuga brann ner på för-
skolan Sopranen i Gottsunda. 
Så självklart skulle barnen på 
den förskolan få stugan. 

Medlemstidningen var med 
vid invigningen av lekstugan 
och tårtkalaset.

Håkan Pettersson och Jan 

Ejdersund som varit drivande 
i byggandet av stugan berät-
tar att det nu är tredje gången 
de bygger upp den. Först vid 
de två valen och så nu igen.

– Men nu ska den få stå här 
och som jag hoppas till glädje 
för barnen, konstaterar Jan 
Ejdersund

Visst var barnen överlyckliga. 
Men det som lockade mest  
just den där förmiddagen vid 
invigningen var nog alla tår-
tor som Håkan Pettersson 
och Jan Ejdersund hade med 
sig till barnen. 

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger
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Byggsossens Jan Ejdersund och Håkan Pettersson, andra och tredje 
från höger, inviger lekstugan tillsammans med representant från Upp-
salahem och från förskolan.  

Jan Ejdersund öppnar alla tårt-
kartonger tillsammans med de 
förväntansfulla barnen. 

Trappan som gjuts på plats av Torsten Thorell och Lars Karlsson slingrar sig upp genom hela huset. Den gjuts i etapper och 
materialet är vitpigmenterad betong.

Valstugan fick nytt 
liv på förskolan
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Byggnads region Mälardalen
Adress/besök Uppsala:  
Portalg. 32, 754 23 Uppsala
Tel: 010-601 10 04  Fax: 018-19 45 01  
Adress Västerås: Box 1043, 721 26 
Västerås besök: Hemdalsv. 1. Tel: 010-601 10 04  
Fax: 021-41 04 13
Adress/besök 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 

Vi i UPPSALA
Ombudsmän:
Jan Andersson tel 010-601 14 83 jan.andersson@byggnads.se. 
Regionens ordförande, lösen maskin- och anläggningssidan, avtals-
teckning samt förhandling av lön, kretsansvarig Tärnsjö/Östervåla 
och Norrtälje.
Emil Persson tel 010-601 14 64, emil.persson@byggnads.se
Regionens avtalsansvarig, avtals teckning, arbetsplatsbevakning, 
kretsansvarig Hallstavik.
Bengt Westman tel 010-601 14 68, bengt.westman@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, utbildningsansvarig, avtalsteckning, 
Plåtklubben, RSO.
Christer Lindström tel 010-601 14 60, 
christer.lindstrom@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, arbetsmiljöansvarig, MB/FFM arbetsplats-
organisation, kretsansvarig Tierp.
Peter Eng tel 010-601 14 48, peter.eng@byggnads.se
Bevakning löner och avtal/glas yrkesutbildning, glas/BA, studieansva-
rig, RSO, yrkesklubbar mur-, matt- och plattklubben, glasklubben.
Roine Eriksson tel 010-601 14 50, roine.eriksson@byggnads.se
Försäkringsansvarig/anpassningsgrupp/Galaxen/a-kassan, bevakning 
löner och avtal, RSO, kretsansvarig Uppsala.
Peter Furuhall tel 010-601 14 51, peter.furuhall@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, RSO, Kretsansvarig Alunda/Östhammar.
Tomas Hellsberg tel 010-601 14 54, tomas.hellsberg@byggnads.se
Bevakning löner och avtal/VVS & kyl, Yrkesutbildning VVS & kyl,
avtalsteckning, RSO, Yrkesklubb VVS.
Fredrik Andersson tel 010-601 14 44, 
fredrik.andersson@byggnads.se
Bevakning löner, RSO, kretsansvarig Enköping.
Administratörer:
Annica Eng tel 010-601 14 47, annica.eng@byggnads.se
Löne och mätningsverksamhet, avtalsadministration, regionansvarig 
för hemsida och intranet, medlemsärenden, lärlingar. 

Lise-Lotte Karlsson tel 010-601 14 57, 
lise-lotte.karlsson@byggnads.se
Lösen, handläggning försäkringsärenden, registrering av yrkesbevis, 
lärlingar byggprogrammet, medlemsärenden, utträden.
Jörgen Andersson tel 010-601 14 45, 
jorgen.andersson@byggnads.se
Kontors- och fastighetsvaktmästare.
Mari Nordenholm, tjänstledig.

Vi i VäSTERåS
Ombudsmän:
Mathias Kleman tel 010-601 14 58, mathias.kleman@byggnads.se
Regionens kassör, personalansvarig, bevakning löner och avtal/yrkes-
utbildning Bygg, kretsansvarig för Skinnskatteberg, Fagersta och 
Norberg, jämställdhetsansvarig.
Magnus Nordlund tel 010-601 14 63, 
magnus.nordlund@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, MB-verksamhet, studier, kretsansvarig Sala 
RSO.
Kenneth Holmberg tel 010-601 14 55, 
kenneth.holmberg@byggnads.se
Bevakning löner och avtal plåt, yrkesutbildning plåt, avtalsteckning, 
RSO, kretsansvarig Kolbäcksådalen.
Jörgen Sundkvist tel 010-601 14 67, 
jorgen.sundkvist@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, MB-ansvarig, studier, kretsansvarig Västerås, 
RSO.
Pär Lanninge, 010-601 13 10, par.lanninge@byggnads.se. 
Bevakning löner och avtal, ungdomsansvarig, RSO, kretsansvarig 
KAK.
Christer Heldring, 010-601 13 08, christer.heldring@byggnads.se. 
Bevakning löner och avtal, RSO, kretsansvarig Strängnäs.
Administratörer:
Maria Andersson tel 010-601 14 46, 
maria.andersson@byggnads.se
Lösen/mätning, avtalsadministration, regionens hemsida och  
intranet, medlemsärenden, studier, handläggning försäkringsären-
den.
Anette Althén tel 010-601 14 43, anette.althen@byggnads.se
Regionadministration, AU, regionstyrelse, kretsar, förtroendemanna-
råd, medlemsärenden.
Anna Pihlström tel 010-601 14 65, anna.pihlstrom@byggnads.se
Bokföring, löner och medlemsservice, Tanum-stugan.

Vi i ESKiLSTUNA
Ombudsmän:
Lars-Göran Hammarberg tel 010-601 14 53, 
lars-goran.hammarberg@byggnads.se
Kretsansvarig Katrineholm, bevakning löner och avtal/yrkes utbildning 
VVS, RSO, yrkesklubbar VVS Eskilstuna och Katrineholm.
Kent Sedin tel 010-601 14 66, kent.sedin@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, yrkesutbildning bygg, studier, avtalsteck-
ning, kretsansvarig Eskilstuna, RSO.

Tredje kvartalet 2014:

Ackord
    Uppland Västmanland Södermanland

TB    205:03 kr 199:00  197:38
Murare     224:92 kr 204:38  203:06 
VVS    220:91 kr  –  232:04
Platt    232:76 kr  –  225:97
Golv    239:44 kr 201:04   –
Anl     –   –   –
Plåt       209:16 kr  –   –

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
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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. 
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

 

     
 

Badfest 
 

Eskilstunakretsen i Byggnads Mälardalen 
inbjuder medlemmar i Byggnads 
med familj till fest/bad för barn och 
vuxna i Vattenpalatset, Eskilstuna. 
 

 
 

Lördag den 17 januari 2015, kl. 17.30. 
 
Vi bjuder på kaffe, festis och godbit. Barnen får 
godispåse av tomten. 
 
Anmälan till regionen senast den 12 januari 2015 på  
telefon 010-601 14 43. 
 
Styrelsen Eskilstunakretsen 
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inbjuder medlemmar i Byggnads 
med familj till fest/bad för barn och 
vuxna i Vattenpalatset, Eskilstuna. 
 

 
 

Lördag den 17 januari 2015, kl. 17.30. 
 
Vi bjuder på kaffe, festis och godbit. Barnen får 
godispåse av tomten. 
 
Anmälan till regionen senast den 12 januari 2015 på  
telefon 010-601 14 43. 
 
Styrelsen Eskilstunakretsen 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Facket eller inte  
– det handlar  
om många tusen  
kronor om året
Många tycker att det är 
dyrt att vara med i facket. 
Vet man inte vad man får 
för medlemsavgiften kan 
det upplevas som dyrt.  

Den som tjänar över 180 
kronor/timme betalar högsta 
avgiften 525 kronor/månad. 
Tjänar man mindre betalar 
man lägre avgift i fallande 
skala. Högsta årsavgift blir 
alltså 525 kronor x 12 måna-
der = 6 300 kronor/år.

Det kan låta dyrt, och det 
finns en del ickemedlemmar 
som åker snålskjuts på våra 
villkor utan att betala för sig. 
Dessutom hade medlemsav-
giften varit lägre om dessa in-
divider varit medlemmar ef-
tersom fler skulle ha delat på 
de kostnader Byggnads har.

Men om alla tänkte som 
de som inte är medlemmar, 
skulle ju alla gå ur facket 
och det skulle innebära att vi 
fick lägga ner Byggnads. Inga 
medlemmar, inget Byggnads! 
Då skulle ingen ställa krav 
på att företagen skulle teckna 
och följa kollektivavtal. I stäl-
let skulle lagstiftningen gälla.  

Vad händer då?
Jo, alla de förmåner och er-

sättningar som finns avsatta i 
kollektivavtalet försvinner. Till 
ett värde av 66  526:40 per år.

Det här ingår i kollektivavta-
let:

Avtalspension 
Utökad semesterersättning 
Reseersättning 
Helglön 
Arbetskläder enligt avtal 
Lönehöjning enligt avtal  
Avtalsförsäkringar
Arbetstidsförkortning

Vårt räkneexempel som 
bygger på en årslön på 
374  400 (180 kronor/tim-
me) och antal arbetade tim-
mar 2 080, innebär det att 
byggnadsarbetaren förlorar 
66 526:40. 

Om vi drar bort medlems-
avgiften så blir det 60  226:40 
om året. 

Dessutom skulle all service, 
förhandlings- och rättshjälp 
du som medlem har rätt till 
försvinna och alla skulle få 
klara sig på egen hand i tvis-
ter med arbetsgivare.

Tack för att du är medlem i 
Byggnads och stödjer arbetet 
för kollektivavtalet. Solidari-
tet lönar sig!

För att undvika alltför 
mycket siffror har vi inte pre-
ciserat vad varje punkt i kol-
lektivavtalet är värd i pengar.  
Men gå in på www.byggnads.
se/malardalen så hittar du 
hela uträkningen. 

Ge dig in i Facebookdebatten!
Du följer väl Byggnads i sociala medier? Byggnads är 

aktiva på Facebook, instagram och Twitter och varje dag 
läggs det upp nya Facebookinlägg med aktuella artiklar 

och debattämnen som rör dig som medlem. 
Gilla oss så kan du följa debatten du också!



Mötestider 2015
Alunda/Östhammar
årsmöte 15 januari, kl 18.30, Östhammar.

Enköping
årsmöte 27 januari, kl 18, ABF, Enköping.

Hallstavik
årsmöte 26 januari kl 19, Folkets hus, Hallstavik.

Norrtälje
årsmöte 27 januari kl 19, Folkets hus, Norrtälje.

Tierp
årsmöte 29 januari, kl 19, Gästis i Tierp.

Uppsala
årsmöte 29 januari, kl 17, Byggnads, Portalgatan 32, Uppsala.

Rörklubben, Uppland
årsmöte 27 januari, kl 17, Byggnads, Portalgatan 32, Uppsala. 

Glasklubben, Uppland
årsmöte 26  januari, kl 17, Byggnads, Portalgatan 32, Uppsala.
Fika finns från kl 16.30

Plåtklubben, Uppland
årsmöte 14 januari, kl 17, Byggnads, Portalgatan 32, Uppsala.

Kungsör, Arboga, Köping 
årsmöte 19 januari, kl 18, Folkets hus, Köping.

Fagersta/Norberg
årsmöte 29 januari, kl 18, Hotel Engelbrekt Norberg. 
Vi bjuder på mat efter mötet. Anmäl dig senast 23 januari på nummer 
010-601 14 43

Kolbäcksdalen
årsmöte 23 januari, kl 18.30, Brukshotellet, Hallstahammar.
Vi bjuder på mat efter mötet. Anmäl dig senast 19 januari på nummer 
010-601 14 43.
Medlemsmöte/Valberedningsmöte, 15 januari, kl. 18, Hallstaparken. 

Sala
årsmöte31 januari, kl. 16.30, Bowlinghallen.
Bowling och mat efter mötet. Anmäl dig senast  
26 januari på nummer 010-601 14 43.

Tärnsjö/Östervåla
årsmöte, 31 januari, kl 15, Fokus i Östervåla.
Efter mötet buss till Sala för bowling och mat. Anmälan senast 26 
januari på nummer 010-601 14 43.

Västerås
årsmöte 29 januari, kl 18.30, Byggfackens hus, Hemdalsvägen 1, 
Västerås.

Eskilstuna
årsmöte 21 januari, kl 18, ABF i Eskilstuna.

Katrineholm
årsmöte 21 januari, kl 18.30, Sultans konditori, Katrineholm.

Strängnäs
årsmöte 30 januari, kl 18.30, Bowlinghallen.
Bowling och mat efter mötet. Anmäl dig senast 26 januari på nummer 
010-601 14 43.

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
Gunnar Hagström
lisahagstrom@telia.com
076-808 49 28
Kungsör
Gunnar Hagström
lisahagstrom@telia.com
076-808 49 28
Strängnäs
Gunnar Nordin
nordin.gunnar@telia.com
070-2455915

Fagersta/Norberg 
Mats Bjurgård
matsbjurgard@live.se
073-659 89 23
Köping
Gunnar Hagström
lisahagstrom@telia.com
076-808 49 28
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.

God Jul &  
Gott Nytt År!
önskar
Byggnads Mälardalen

Sökes: Ung  
förstärkning
mEdLEmmAr. Byggnads Mälar-
dalens ungdomskommitté 
behöver förstärkas med en 
person från Uppland. 

En av våra uppgifter är att 
vara ute och prata fackliga 
frågor med elever på byggpro-
grammet.

Är du ung och intresserad av 
att jobba med fackliga frågor 
och samtidigt ha kul ihop 
med arbetskamrater i samma 
bransch? Kontakta: Pär Lan-
ninge, tel 010-601 13 10 

Byggnads Mälardalen 

Vill ni ha besök  
av Byggnads?
ArBEtSPLAtSBESök. Under veck-
orna 4–9 bedriver Byggnads 
Mälardalen en kampanj med 
arbetsplatsbesök i Västman-
land och Södermanland i syfte 
att informera om fackliga 
frågor på mindre arbets- 
platser

Vill ni ha besök på din 
arbetsplats?

Hör av er till Byggnads 
Mälardalen, Maria Andersson 
på tel 010-601 14 46.

Byggnads Mälardalen


