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Konflikten i Syrien är nu långt 
inne på sitt fjärde år. Minst 6,5 
miljoner människor är på flykt 

i Syrien och över 4 miljoner män-
niskor har flytt från landet. Sverige 
är det land i västvärlden som jämfört 
med antal invånare tagit emot flest 
flyktingar sedan krisens utbrott – vi 
tog emot 80 000 flyktingar de senaste 
månaderna. Detta har lett till att 
regeringen blev tvungen att ändra 
i utlänningslagen och att skärpa 
reglerna för asyl. Samtidigt fortsät-
ter lidandet för de miljontals drab-
bade människorna i Syren och dess 
grannländer. Terrordåden i Frankrike 
visar med styrka vad dessa människor 
flyr ifrån.

Under hösten har flera asylboen-
den runt om i Sverige eldhärjats, 
och i många fall finns misstankar 
om att bränderna varit anlagda. 
Främlingsfientligheten växer och SD 
vill att vi ska dra alla över en kam 
och gör allt för att vi ska tänka ”vi 
mot dom”. Det är något som jag 
inte kan acceptera att vi gör i vårt 
land. Det är dags att flera sätter ned 
foten och tar ställning emot främ-
lingsfientligheten. 

Byggbranschen går för högtryck 
och alla siffror pekar på att vi 
har många år med stort behov av 
byggande framför oss. I år ökar 
bostadsbyggandet med 25 procent, 
cirka 48 000 bostäder påbörjas 
enligt Boverkets prognos. Nästa 
år påbörjas cirka 53 500 bostäder 
men det behöver färdigställas fler 
än 75  000 bostäder årligen un-
der åren 2015–2020 för att täcka 

behovet. Vi har dessutom ett stort 
behov av att renovera bostäderna i 
miljonprogrammen, ett arbete som 
bör göras med både klimatsmarta 
metoder och material. 

Ska vi bygga bort bostadsbristen 
så behöver vi börja bygga nu. Vi 
måste ge våra ungdomar lärlings-
platser och få in fler kvinnor i 
byggsvängen. Branschen kommer 
att behöva alla som vill jobba på ett 
bygge. 

Förra året minskade olycksfrek-
vensen i byggbranschen och även i 
år verkar dödsolyckorna bli färre. 
Även om dödsolyckorna minskar så 
måste vi inse att nästan tre gånger 
fler dör varje år av asbestcancer än i 
olyckor på jobbet. 

Hundratusentals ton asbest finns 
kvar i svenska byggnader. Nu släpps 
de livsfarliga fibrerna fria när mil-
jonprogrammen, villor och industri-
er rivs och renoveras. Det krävs att 

vi byggjobbare är vaksamma och 
att vi vet vad vi riskerar att utsätts 
för i vår vardag. Nya generatio-
ner riskerar att drabbas eftersom 
mycket av kunskapen från förr har 
gått förlorad och de som gjorde job-
bet inte finns kvar längre.

Den 26 november hade Byggnads 
Mälardalens regionfullmäktige sitt 
budgetsammanträde. På samman-
trädet valde vi avtalsråd för 2016, 
vi behandlade 46 avtalsmotioner 
till avtalsrörelsen, vi tog beslut om 
oförändrad medlemsavgift till re-
gionen och vi fastställde budget och 
målplan/handlingsplan för 2016. 

Innan avtalsparterna lämnat sina 
förslag till varandra så uttalade sig 
Sveriges Byggindustriers förhand-
lingschef Mats Åkerlind i DN den 
17 november. Han sa att ”bygg-
branschen i dag lever till stor del 
kvar i gamla strukturer som gynnar 
starka, nordiska heterosexuella 
normer och en machokultur”, samt 
att prestationslöner skulle göra det 
svårare för kvinnor och 
invandrare att ta sig 
in i branschen. 

Det märks att 
avtalsrörelsen har 
börjat.

God jul 
och 
gott 
nytt 
år!

ordföranden har ordet

Det är dags för fler att sätta 
ner foten mot främlingshatet
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Förstasidesbilden: På Stallängsgatan i Uppsala 
tar ett nytt fackligt bygge form. Här ska sju 
LO-förbund ha ska ha sin verksamhet: Bygg-
nads, Metall, Handels, Elektrikerna, Fastig-
hets, Transport och Målarna.
 Foto: Peter Krüger 

SD vill att vi ska 
dra alla över 
en kam och gör 
allt för att vi ska 
tänka ”vi mot 
dom”.

”

Jan Andersson, ordförande 
Byggnads Mälar dalen
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Det råder stor bostadsbrist i 
de flesta storstäder och svår 
trångboddhet i många för-
ortsområden. Det försvårar 
social rörlighet och nödvän-
dig samhällsdynamik, vilket 
är till skada för såväl indivi-
der och folkhälsomål som för 
svensk ekonomi. Det poli-
tiska Kinder ägg som bostads- 
och byggpolitiska satsningar 
utgör borde samtliga partier 
slåss om. I det gömmer sig 
många av svaren på just de 
frågor som folk brukar välja 
parti utifrån – bättre och mer 
jämlik skola, mindre utanför-
skap och åsiktsradikalisering 
samt en mängd nya jobb. 
Partierna verkar dock tro att 
marknaden ska lösa bo- och 
byggbristproblematiken, men 
det kommer inte att ske med 
mindre än att politiken tar en 
mycket mer aktiv roll i bo- 
och byggfrågorna.

Just nu bygger marknaden 
för få, för stora och för dyra 
bostäder, gärna i de städer 
som toppar kvadratmeter-
prislistorna då det är vad som 
gynnar den bäst. Då måste 
politiken rycka in och själv 
agera byggbeställare och 
bostadsägare, så att andra 
än marknadens drömkunder 
också får någonstans att bo.

Utbildningssektorn måste 
redan nu planera för att råda 
bot på flera decenniers under-
låtenhet att bygga. Nu gäller 
det att locka till sig framför 
allt unga och nyanlända in i 
byggrelaterade yrken som ju 
kommer att bli framtidsbran-
scher – det vill säga attraktiva 
livstidskarriärer. Vi skulle till 
exempel behöva ett SBFI – 
Svenska och Byggande För 
Invandrare – där nyanlända 
kan få både språk och yrke.

Precis som hushåll gör 
måste staten vid behov 

kunna skuldsätta sig när 
det kommer till att skaffa 
bostäder åt de sina. Bostäder 
och infrastruktur finns på 
tillgångssidan i samhällets 
balansräkning. Där skulle 
dessutom det vunna yrkes-
kunnande hos alla dem som 
kan få jobb om byggandet 
ökar hamna, under posten 
humankapitalsuppbyggnad. 
Lyckas man samtidigt minska 
sociala problem så bygger 
man också socialt kapital på 
tillgångssidan. Det riskerar 
annars att hamna på minus 
om vi inte lyckas vända den 
nuvarande samhällssegrege-
rande trenden.

Det statliga Securum som 
tog över ägandet av fastig-
heter under 90-talskrisen 
borde följas av Renoverum, 
där det offentliga tillfälligt tar 
över ägandet av flerfamiljs-
hus för att med sina samlade 
resurser höja boendestandard 
och områdens attraktions-
kraft i de grannskap där det 

skulle göra störst skillnad. 
Det går att hämta pengar för 
att finansiera bostadspolitiska 
investeringar från en massa 
håll:
• Bankerna har vinster som 
överstiger två procent av 
BNP varje år, delvis från just 
utlåning till bostadssektorn. 
Skulle staten, som just nu kan 
låna billigt, kunna erbjuda 
bottenlånen skulle det spara 
stora pengar i byggbudget-
arna.
• Ränteavdragen uppgår till 
runt en halv procent av BNP, 
och kan hamna långt bortom 
en procent när räntan och 
lånesummorna i framtiden 
går upp. Justerade ränteav-
dragsrättigheter skulle ge mer 
pengar att satsa på bostads-
politiken, och då gynna dem 
som idag saknar bostad sna-
rare än dem som idag redan 
äger, i och för sig belånade, 
bostäder.
• Rot-avdragen löser inte 
några större bostadsproblem 

men närmar sig 1 procent 
av BNP. De skulle kunna 
omformas för att gynna till 
exempel ombyggnationer som 
skapar fler bostäder, exempel-
vis lägenhetsdelningar eller 
uthyrningsdelar.

Det behövs mycket mer av 
nybyggnation, modernisering 
av miljonprogramsområden 
och hållbar klimatanpassad 
infrastruktur. Med tanke 
på alla de samhällsproblem 
sådant byggande kan lösa 
borde satsningarna kunna 
betalas ur många politikom-
rådens och samhällssektorers 
budgetar och med lån.

Bostadskrisen måste lösas snabbt. Just nu byggs allt för dyra och stora lägenheter i redan överhettade 
storstadsområden.Det menar Johan Lindholm, förbundsordförande i Byggnads.

DEBATT

Marknaden kan inte lösa bostadskrisen

”Bostadsbristen är till skada för både individer och svensk ekonomi. Det är dags att politikerna agerar för ökad 
nybyggnation, modernisering av miljonprogramsområden och hållbar klimatanpassad infrastruktur”, skriver 
Johan Lindholm, förbundsordförande för Byggnads i ett debattinlägg.

Johan Lindholm
förbundsordförande Byggnads
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Den här trappan är formad så att när den är klar ska den ut att sväva i luften mitt i lokalen.



Byggnads säljer fastigheten 
på Portalgatan i Uppsala för 
att ge plats åt nya bostäder, 
vilket också innebär att det 
skapas fler nya arbetstillfäl-
len. 

Första spadtaget för nya 
fastigheten, som ligger på 
Stallängsgatan 17, togs den 
1 juni i år. Sju LO-förbund  
ska ha sin verksamhet i huset. 
Byggnads äger fastigheten 
och hyr ut lokaler till Me-
tall, Handels, Elektrikerna, 
Fastig hets, Transport och 
Målarna.

– Det kommer att finnas 
utrymmen för stora konfe-
renser och egna utbildningar. 
Det ser vi som en styrka att 
kunna ha möten i egna loka-
ler och alla förbund slipper 
betala för att hyra externt, 
konstaterar Janne Andersson 
som är ordförande i Byggnads 
Mälardalen.

– I och med denna satsning 
får alla förbund ett närmare 
samarbete och kan gemen-
samt driva fackliga frågor på 
bred front, fortsätter han.  

Huset omfattar 1  600 kvad-
ratmeter och som komple-
ment till uppvärmningssyste-
met installeras solvärme på 
taket. 

Lagbasen Ingvar Vintvärn, 
visar medlemstidningen runt.  

– Tidsplanen hålls, det är 

ordning och reda och funge-
rar jättebra, säger han. Vi har 
inte haft några problem alls. 

– Det enda som har ändrats 
är trappkonstruktionen. Det 
ska se ut som om den svävar i 
luften i mitten av lokalen. 

Det är företaget Bygg Con-
struct som bygger på uppdrag 
av Byggnads Mälardalen. 

På översta våningen jobbar 
Nicklas Lindblom och Mat-
tias Lindblom med en fönster-

robot som sätter fönstret på 
plats. Inga tunga lyft behövs.  
Båda snickarna tycker att det 
är en riktigt bra uppfinning. 

Johnny Lindblom som är 
platschef är nöjd med tidspla-
nen. 

– Bygget är genomtänkt och 
välplanerat och vi har inga 
problem att följa tidsplanen. 

Han berättar att företaget 
har tillsammans med sina an-
ställda enats om några ledord 
som de ska följa. Det är bland 
annat respekt, delaktighet, 
bra arbetsmiljö, ordning och 
reda.

– Vi vill ha en säker arbets-
plats och gör därför tillsam-
mans med skyddsombuden 
riskanalyser och skyddsron-
der. 

– Dessutom ordnar vi grill-
luncher och andra aktivite-
ter tillsammans för att öka 
gemenskapen, säger Johnny 
Lindblom

– Det viktiga för oss är att 
alla kommer hem från jobbet 
varje dag. 

Janne Andersson poäng-
terar hur viktigt det är med 
ordning och reda och att 
byggarbetsplatsen är städad. 
Det skapar trivsel och ger 
också bättre löneresultat, sä-
ger han. 

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger
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Mattias Lindblom läger sista handen vid montering av fönster.

Johnny Lindblom som är platschef och lagbasen Ingvar Vintvärn 
är överens om att Byggnads nya fastighet kommer att vara klar för 
inflyttning den sista augusti 2016.

På jobbet

Byggnads Mälardalen bygger nya lokaler för sig 
och en rad andra LO-förbund i Uppsala. Hit flyt-
tar också Metall, Handels, Elektrikerna, Fastighets, 
Transport och Målarna. I slutet av augusti nästa år 
ska fastigheten vara inflyttningsklar. 

Byggnads bygger för 
fackliga aktiviteter



Anders Löfgren och Jan 
Synnerfalk utbildar sig  
i lönegranskning i ett 
projekt inom Byggnads 
Mälardalen som pågår till  
i vår.  
Anders är placerad på 
Byggnads kontor i Uppsala 
och Jan på kontoret  
i Västerås. 

Båda två är studielediga från 
sina ordinarie arbeten för att 
utbilda sig i lönegranskning 
och även i förhandlingar. 

Anders har varit murarbas 
och lagbas i sju–åtta år och 
facklig förtroendeman unge-
fär lika länge. 

– Jag blev tillfrågad om jag 
ville och arbeta med löne-
granskning och det ångrar jag 
inte, säger Anders. 

Anders har jobbat som mu-
rare i 30 år och som han säger 
själv – aldrig varit i närheten 
av en dator. Men nu har han 
fått byta ut murarsleven mot 
datorn.

– Det fung-
erar bra. I vil-
ket fall som 
helst är det en 
rolig och ut-
manande ut-
bildning.

Jan Synner-
falk har lika-
dana arbets-
uppgifter som 
Anders. De 
ingår i samma 
projekt. 

– Vi är mitt 
uppe i för-
handlingarna 
nu. Det är jätte roligt och in-
tressant. 

Jan är betongare och är an-
ställd på Peab. Han har varit 
både varit lagbas och facklig 
förtroendeman. 

– Jag tycker att projektet är 
mycket intressant och läro-
rikt. Jag ser också fram emot 
att på nära håll följa avtals-
rörelsen som kommer att bli 
mycket tuff, säger Jan. 

Lilian Haraldsson  
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Anders  
Löfgren.

Jan Synnerfalk.

Torbjörn  
Jansson.

	  
Mälardalen	  	   	  

	  

Kallelse	  årsmöte	  krets	  Västerås	  
Plats	   Byggfackens	  Hus,	  Hemdalsvägen	  1	  Västerås	  
Tid:	  	   Lördag	  16	  januari	  2016,	  kl	  12:00	  -‐	  15:00	  med	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  lunch	  på	  Byggfackens	  hus	  med	  inbjudna	  gäster	  
	  
15:00	  gemensam	  avfärd	  mot	  Rocklunda	  kretsstyrelsen	  har	  köpt	  
in	  30	  stycken	  biljetter	  till	  dagens	  hockeymatch.	  	  

Dagordning	  

• 	  Val	  av	  kretsstyrelse	  

• 	  Nomineringar	  

• 	  Verksamhetsberättelse	  2015	  

• 	  Beslutspunkter	  

• 	  Avslutning	  	  	  

Avfärd	  mot	  Rocklunda	  ca	  15:00	   	  
	  
Anmälan	  senast	  8	  januari	  på	  nummer	  010-‐601	  1443	  eller	  010-‐601	  1446.	  
Kostnad	  för	  hockeyn	  100:-‐	  /pers.	  

          	  
	  

 

     
 

Badfest 
 

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

 
 

Lördag den 23 januari 2016, kl. 17.30. 
 
Vi bjuder på kaffe, festis och godbit. Barnen får 
godispåse av tomten. 
 
Anmälan till regionen senast den 15 januari 2016 på  
telefon 010-601 14 43. 
 
Styrelsen Eskilstunakretsen 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

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

Facebook, Instagram och Twitter. Gilla oss så kan du följa debatten!

  

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

– Det är ovant att sitta 
still. Men annars trivs jag 
med mitt jobb som om-
budsman inom Byggnads 
Mälardalen.  
Det säger Torbjörn Jansson 
som började som ombuds-
man i maj i år. 

Torbjörn har varit snickare i 
33 år och under senare år haft 
uppdraget som lagbas. Tidi-

gare har han arbetat på JM, 
så byggsvängen är ju inte ny 
för honom. 

– Nej, det kan man inte 
påstå. Det som är nytt är att 
sätta sig på skolbänken igen.  
Det var länge sedan jag plug-
gade, säger Torbjörn Jansson.  

Torbjörn går Byggnads om-
budsmannautbildning som 
omfattar tio veckor totalt. 

– Jag har 
gått första de-
len av utbild-
ningen. Det är 
ovant att sitta 
still, säger han 
och skrattar. 

Torbjörn är 
placerad på 
Byggnads kontor i Uppsala. 
Hans främsta arbetsuppgifter 
är mätning, något som han 

känner till bra sedan sin tid 
som lagbas. 

Så mycket tid att sitta still blir 
det nu inte. För Uppsala har en 
överhettad byggsituation, det 
byggs överallt och hela tiden. 
Mycket jobb blir det.

– Ja, jag tycker att det är 
jätteroligt. Det är verkligen 
en spännande utmaning.

Lilian Haraldsson

Torbjörn har släppt hammaren efter 33 år

Anders och Jan  
granskar och kallar 
till förhandling
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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 
8–15.30 (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 

Kvartal 3 2015:

Ackord
    Uppland Västmanland Södermanland

TB    212:98 kr 208:85  207:18
Murare     244:53 kr 241:54  –
VVS    –  –  222:65
Platt    227:18 kr 269:21  234:63
Golv    259:48 kr 208:23  –
Anl    225:85 kr –  –
Plåt    –   –  –

Prestationslönestatistik Mälardalen

Hyr stuga i Tanum Strand
Som medlem i Bygg-
nads Mälardalen har 
du möjlighet att hyra 
vår stuga i Tanum 
Strand, cirka 2 km från 
Grebbestad. Boytan 
är på 65 kvadratmeter 
med sovloft. Planlös-
ningen 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

Arbetsområde: Region 
Mälardalen

Arbetsuppgifterna består 
av: 
Förhandlingsverksamhet inom 
Byggnads samtliga avtalsom
råden.

Kunskaper och erfarenhet: 
Du ska kunna arbeta självstän

digt under ansvar, samt kunna 
uttrycka dig väl i tal och skrift. 

Grundkunskaper i data är en 
merit.

Du som söker bör ha haft 
uppdrag som fackligt förtroen
devald. Du bör även ha intresse 
och kunskap om fackliga/politiska 
frågor.

Sökande ska även vara beredd 
att arbeta med andra arbets
uppgifter som regionstyrelsen 
beslutar om.
Vi förutsätter att du delar arbetar
rörelsens politiska och ideologiska 
värderingar.

Byggnads Mälardalen strävar 
efter en god arbetsmiljö för 
alla och värdesätter olikheter i 
arbetsgruppen samt eftersträvar 

jämställdhet och mångfald i alla 
avseenden.

Anställningsform:
Provanställning kommer att till
lämpas. Tillträde efter överens
kommelse, men vi ser gärna ett 
snabbt tillträde.

Bil:
Tillgång till egen bil krävs i 
tjänsten.

Lön och andra ersättningar:
Lön enligt gällande avtal för 
lokalfunktionärer.

Upplysningar om tjänsten 
lämnas av:
Byggnads Mälardalen:  
Mathias Kleman 010601 14 58.

Fackliga representanter:
Tomas Hellsberg 010601 14 54 
Magnus Nordlund 010601 14 63.

Ansökan med CV ska vara oss 
tillhanda via mejl:  
malardalen@byggnads.se  
senast den 15 januari 2016.

Byggnads region Mälardalen
söker 

OMBUDSMAN

 

     
 

Badfest 
 

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

 
 

Lördag den 23 januari 2016, kl. 17.30. 
 
Vi bjuder på kaffe, festis och godbit. Barnen får 
godispåse av tomten. 
 
Anmälan till regionen senast den 15 januari 2016 på  
telefon 010-601 14 43. 
 
Styrelsen Eskilstunakretsen 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



Årsmöten 2016
Alunda/Östhammar
Årsmöte 21 januari, kl 18.30, Östhammar.

Enköping
Årsmöte 27 januari, kl 18, ABF Enköping.

Eskilstuna
Årsmöte 28 januari, kl 18, Byggnads Munktellgatan 1, Eskilstuna.

Fagersta/Norberg
Årsmöte 28 januari, kl 18.30, Pizzeria Haket i Västanfors. Anmälan till: 
010- 6011 14 43, senast 22 januari.

Glasklubben
Årsmöte 25 januari, kl 17, Byggnads Portalgatan. Vi bjuder på smör-
gåstårta. Kvällens tema: Asbets i fönsterkitt. Vid frågor, ring ord förande 
Göran Olsson: 070-843 18 44.

Hallstavik
Årsmöte 25 januari, kl 19, Folkets hus, Hallstavik.

Kolbäcksådalen
Årsmöte 22 januari, kl. 18, Hallstaparken. Vi bjuder på mat efter 
mötet. Anmälan senast 18 januari till: 010-601 14 43.

Kungsör/Arboga/Köping 
Årsmöte 18 januari, kl 18, Folkets hus, Köping.

Katrineholm/Flen/Vingåker
Årsmöte 20 januari, kl 18.30, Sultans konditori.

Rörklubben Uppland
Årsmöte 20 januari, kl 17, Byggnads, Portalgatan. Vi bjuder på för-
täring.

Sala
Årsmöte 30 januari, kl 16.30, Bowlinghallen. Bowling och mat efter 
mötet. Anmälan senast 22 januari till: 010-601 14 43.

Strängnäs
Årsmöte 29 januari, kl 18.30, Bowlinghallen. Bowling och mat efter 
mötet. Anmälan senast 22 januari till: 010-601 14 43.

Tierp
Årsmöte 28 januari, kl 19, Gästis i Tierp.

Tärnsjö/Östervåla
Årsmöte 30 januari, kl 15, Fokus, Östervåla. Efter mötet buss till Sala 
för bowling och mat. Anmälan senast 22 januari till: 010- 601 14 43.

Uppsala
Årsmöte 28 januari, kl 17, Byggnads, Portalgatan.

Västerås 
Årsmöte 16 januari, kl 12 på Byggfackens hus. Vi startar med gemen-
sam lunch. Efter mötet ishockey, VIK–Leksand. Se separat annons i 
tidningen

Medlemsaktiviteter
Hallstavik
Årsfest 6 februari. Eckerölinjen. Mer info kommer, se hemsidan.

Kungsör/Arboga/Köping 
Gå på hockey 16 januari matchen VIK-Leksand i Arena Nord i Väs-
terås. Samling vid Skinngubben i Köping kl 11.30. Vi äter gemensam 
lunch på Byggfackens hus i Västerås. Anmälan senast 8 januari på num-
mer 010-601 14 43 eller 010-601 14 46. Begränsat antal platser.

Sala
Gå på hockey 16 januari 2016 matchen VIK –Leksand i ABB Arena 
Nord i Västerås. Vi träffas för gemensam lunch på Byggfackens hus i 
Västerås kl 13. Anmälan senast 8 januari på nummer 010-601 14 43 
eller 010-601 14 46. Begränsat antal platser. Kostnad 100:-/person. 

Västerås 
After work på O’Learys 18 december. Vi träffas vid ingången 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
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
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 och
gott nytt År!

önskar Byggnads Mälardalen


