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V i hade Byggnads Mälardalens 
regionfullmäktige den 24 no
vember. På mötet tog vi beslut 

om målplanen, handlingsplan och 
budget för 2017. 

Det högst prioriterade målet är 
organisering. Förbundets mål är att 
öka antalet avtalsbundna företag 
med 1  400, öka medlemsantalet 
med 1  500 nya medlemmar, genom
föra 10  000 arbetsplatsbesök samt 
att utse minst 250 nya förtroende
valda i små och medelstora företag. 
I vår region ska vi se till att göra vår 
del av det arbetet. 

Vi valde även ledamöter till av
talsrådet för 2017.

LO har beslutat om en gemensam 
samordning inför nästa års avtals
rörelse och kommer att kräva 2,8 
procent, dock med ett lägsta ut
rymme om 672 kronor per månad. 

Det finns två starka delar i denna 
överenskommelse. För det första att 
vi lyckats enas i en gemensam sam
ordning, vilket gör oss starkare i 
förhandlingarna. För det andra har 
vi enats om en modell med viktiga 
och generella låglönesatsningar. 

Som ni säkert vet röstade riks dagen 
den 30 november ned regeringens 
förslag om att vi i Sverige ska ha 
schysta villkor och löner att leva på. 
164 riksdagsledamöter från bor
gerligheten och Sverigedemokra
tera har antingen blundat för hur 
verkligheten ser ut, eller har valt att 
stå passiva för de som sliter för att 
få vårt land att gå runt.

När de borgerliga partierna och 
Sverigedemokraterna utformar 

politiken, är det tydligt att svenska 
löntagare får betala ett högt pris. 
Jag vet att det var många företag 
i Sverige som såg fram emot att få 
högre krav på rättvisa och schysta 

villkor vid upphandling i stället 
för att bli utkonkurrerade genom 
lönedumpning.

Jag blev häpen när jag såg uttalan
den från både Sveriges Byggindu
strier och Svenskt näringsliv, där de 
jobbar emot att deras medlemsföre
tag som har avtal ska få förtur vid 
offentlig upphandling. Man skyllde 
på att det var för krångligt för små 
företag att ha kollektivavtal.

Det är dags att Anna Kinberg 

Batra och Jimmie Åkesson själva 
förklarar varför de tycker att 
arbetare i Sverige ska jobba för 27 
kronor i timmen!

Vi, som vill ha förändring och göra 
Sverige mer rättvist, måste fortsätta 
ta fajten, höja rösten, ta ställning 
och jobba för förändring!

Vi kommer att fortsätta att 
kämpa för att krav på kollektiv
avtalsliknande villkor, eller kollek
tivavtal vid upphandling av offent
liga tjänster, skrivs in i våra lagar i 
Sverige.

God jul och gott nytt år!

ordföranden har ordet

Kampen för kollektivavtal fortsätter 
tillsammans med andra inom LO
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Adresser: 
Uppsala: Box 70, 751 03 Uppsala 
Besök: Stallängsgatan 17 A
Tel: 010-601 10 04  
Västerås: Box 1043, 721 26 Västerås
Besök: Hemdalsvägen 1
Tel: 010-601 10 04  

Eskilstuna: Munktellsgatan 1, 633 44 
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

Medlemstidning för Byggnads region Mälardalen

2

Förstasidesbilden: Novea Almquist, Pontus  
Berggren och Anki Söderlund går på bygg-
programmet på Hahrska gymnasiet  
i Västerås. ”Vi trivs och känner att vi valt rätt 
yrke”, säger de. Foto: Peter Krüger 

När de borger
liga partierna 
och Sverige
demokraterna 
utformar politi
ken, är det tyd
ligt att svenska 
löntagare får 
betala ett högt 
pris. 

”

Jan Andersson, ordförande 
Byggnads Mälar dalen
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För några veckor sedan 
åkte Byggnads förbunds-
ordförande Johan Lind-
holm tillsammans med 
det globala byggfacket till 
Qatar.  
Syftet är var att skriva 
på ett nytt avtal som ska 
ge bättre säkerhet för de 
tusentals migrantarbetare 
som just nu jobbar med 
att bygga arenor inför 
fotbolls-VM 2022.

”Avtalet är en milstolpe i 
vår kamp för byggarbetarna 
i Qatar. Tusentals unga kil
lar jobbar i dag under helt 
vidriga förhållanden med att 
bygga de gigantiska arenor 
där fotbollsVM kommer att 
spelas. Vi har lovat att fort
sätta att ligga på tills dess att 
arbetarna har fulla rättighe

ter och värdi
ga arbetsvill
kor. Än är vi 
inte där men 
vi tror att det 
här avtalet är 
ett stort steg i 
rätt riktning”, 
skriver Bygg
nads förbundsordförande 
Johan Lindholm i ett press
meddelande.

Det nya avtalet har för
handlats fram av det globala 
byggfacket BWI (Building 
and Wood Workers’ Interna
tional), som Byggnadsarbeta
reförbundet är en del av, och 
den myndighet som är ansva
rig för byggandet av VMare
norna i Qatar – den så kallade 
”Supreme Committee of Deli
very and Legacy”.

”Varje dag får vi rappor
ter om hur arbetare dör, ska 
das, tvingas arbeta utan lön 
och tvingas stanna kvar i landet 
mot sin vilja. Det här avtalet  
ger oss tillträde till arbets
platserna för att kunna göra 
säkerhetsinspektioner och är 
ett första konkret steg för att 
kunna förbättra arbetarnas 
villkor”, skriver BWI:s general
sekreterare Ambet Yuson i 
samma pressmeddelande.

Byggnads har tillsammans 
med det globala facket BWI i 
flera år arbetat för att förbätt
ra byggnadsarbetarnas villkor 
vid stora sportevenemang 
som OS och fotbollsVM. 

Qatar pekas ofta ut som 
ett av de värsta exemplen. De 
95 procent av arbetskraften, 
som är migranter från främst 

Indien och Nepal, saknar i 
princip helt rättigheter då det 
ökända kafalasystemet kny
ter deras uppehälle i landet 
till en sponsor (”kafel”), utan 
vars godkännande de varken 
får byta jobb eller lämna lan
det. 

BWI har tidigare rapporte
rat om farliga arbetsvillkor 
och enligt ambassaderna i 
landet har över tusen mig
rantarbetare mist livet de 
senaste åren. 

De flesta dödsfall tros ha 
orsakats av hjärtstopp till 
följd av extremt arbetstempo 
och långa arbetsdagar i tem
peraturer på över 40 grader.

byggnads.se

UTSPEL

Johan  
Lindholm.

Nytt avtal ska stoppa 
dödsolyckor inför VM

Byggnads medlemmar är 
hårt arbetande byggnads-
arbetare som sliter i ur 
och skur för att bygga vårt 
samhälle. För att vi ska 
kunna ta oss till jobbet och 
för att vi ska ha en bostad 
att komma hem till. 

Byggnads nya kampanj är en 
hyllning till dessa mäktiga 
konstruktioner, skapade av 
skickliga yrkesmänniskor.

I kampanjen ”Vi är händer
na som bygger Sverige” visar 
vi stolt upp händer på våra 

medlemmar och berättar om 
vad de har byggt. Händerna 
speglar en mångfald av män 
och kvinnor, unga och gamla, 
människor med historier från 
verkligheten.

Att bygga Sverige kräver 
hårt arbete. Vi kommer att ta 
vår del av ansvaret. För gamla 
och nya svenskar. För friska 
och sjuka, för sorg och kärlek. 
För alla.

Se fler bilder från kampan
jen på byggnads.se!

Ny kampanj: Händerna 
som bygger Sverige
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Det fanns många yrken att prova på när Västmanlandsmästerskapen genomfördes med tävling och mässa. 
Här provar en elev på hur det är att köra grävmaskin. 

Representanter från yrkeslandslaget fanns på plats för 
att se tävlingen. I förgrunden göteborgaren Daniel 
Carlberg som tävlar i landslaget.

Det är inte bara att snickra, det gäller att kunna 
läsa ritningar också. 

Bygg-VM, Västmanlandsmästerskapet,                 vanns av snickarlaget från Ullvigymnasiet i Köping, Filip Eriksson och Edvin Ringeborn. 

BYGG-VM

Mästerskap i bygg, 
öppet hus för nionde-
klassare och mässa 
med utställare. Det 
var mycket som hände 
när byggyrkeslärarna 
arrangerade Västman-
landsmästerskapen för 
byggprogrammen  
i höstas. 

Här tävlar mästare  av det rätta virket
I slutet av september genom
fördes Västmanlandsmäster
skapen, som kort och gott 
kallas ByggVM i Västerås.  
Dessutom hade årskurs nio 
i hela länet bjudits in för att 
öka intresset för byggutbild
ningarna och för byggindu
strin. 

– Vi har ett nätverk med 
byggyrkeslärare i Västman
land som jobbar för att in
tresset för våra utbildningar 
ska bli större. Därför passade 

vi på att bjuda in till öppet 
hus för att fokusera på vad 
vi sysslar med, säger Thomas 
Hjorth som är byggyrkes
lärare på Hahrska gymnasiet 
i Västerås. 

I mästerskapen deltog bygg
programmen från Sala, Kö
ping, Fagersta och Västerås. 
Inriktningarna var trä, be
tong, mureri och plattsätt
ning.

Uppgifterna var att bero

ende på yrke forma, armera 
eller gjuta en pelare och en 
zäta vägg, alltså en tredelad 
vägg.

Flera utställare hade också 
uppmärksammat det öppna 
huset som ägde rum i Hahr
ska gymnasiets lokaler i Kop
parlunden. 

Bland utställarna fanns 
Byggnads ungdomskommitté, 
flera byggföretag, skolor och 
även yrkeslandslaget.
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Bygg-VM, Västmanlandsmästerskapet,                 vanns av snickarlaget från Ullvigymnasiet i Köping, Filip Eriksson och Edvin Ringeborn. 

Här tävlar mästare  av det rätta virket
Byggnads ungdomskom

mitté ansvarade för fackets 
informationsmonter där det 
var köer hela tiden. Jeanette 
Wikström och Simon Ström
quist var mycket glada över 
det stora intresset.

– Eleverna hämtar material 
och har massor av frågor. Det 
är jättekul, säger Simon. 

I vimlet träffade medlemstid
ningen Novea Almqvist, Anki 
Söderlund och Pontus Berg

gren. De går första året på 
byggprogrammet i Västerås 
och ångrar sig inte. 

– Vi har valt rätt. Absolut.
I yrkeslandslaget hamnar 

några av dem som vunnit SM 
i sina olika yrkeskategorier. 
Yrkeslandslaget tävlar sedan 
utomlands i ”riktiga” VM.

Daniel Carlberg har vunnit 
flera VM i sitt yrke som mu
rare. Han är bäste svensk ge
nom tiderna.

Daniel Carlberg tycker att 
Västmanlandsmästerskapen i 
kombination med öppet hus 
för alla niondeklassare i länet 
är ett utmärkt initiativ.

– På det här sättet har ald
rig yrkesmästerskapen ge
nomförts. Det är ett jättebra 
sätt att uppmärksamma täv
lingarna nationellt och syn
liggöra hantverksyrkena. 

Thomas Hjort var mycket 
nöjd med hur dagen utveck
lade sig. 

– Det är så roligt att vi har 
fått så mycket uppmärksam
het kring våra yrken. Det ser 
ljust ut inför framtiden, säger 
han.

Vinnarna i tävlingen blev 
laget från Köping. De går 
vidare till SM för byggpro
grammen.

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger
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Johan Lindholm, förbundsordförande i Byggnads, invigde Bygg-
nads Mälardalens nya regionkontor i Uppsala.

Klippningen av band skulle först göras inomhus men det ändrades, så 
ombudsmannen Mathias Kleman fick rulla ihop bandet igen och placera det 
vid entrédörren.

I Byggnads nya fastighet ska sju fackförbund samsas. Förutom Bygg-
nads även Elektrikerna, Fastighets, Transport, Målarna, Handels och If 
Metall. 

Patrik Tammerman och Sara Smibacker har ritat huset på uppdrag av 
Byggkonstrukt. I mitten företagets vd Pär Karlsson. 

Det var fullt hus när Bygg-
nads Mälardalen invigde 
sitt nya regionkontor på 
Stallängsgatan i Uppsala  
i slutet av september. 

Jan Andersson, ordförande 
i region Byggnads Mälar
dalen sa i sitt invigningstal 
att han var mycket stolt över 
att hälften av LO:s förbund 
nu huserar i den nya fastig
heten. Förutom Byggnads är 
det Elektrikerna, Fastighets, 
Transport, Målarna, Handels 
och If Metall.

Alla förbund har inte hun
nit flytta in än, men vid års
skiftet är alla på plats.

– Det är bra för den facklig
politiska verksamheten. Nu 
kan vi samarbeta ännu bättre 
och driva på regeringen.

Johan Lindholm, förbunds
ordförande i Byggnads, klipp
te bandet och konstaterade 
att det faktum att så många 
förbund finns under samma 
tak kommer att gagna med
lemmarna. 

Det var många som kom 

för att gratulera Byggnads 
och önska lycka till  i de nya 
lokalerna. Bertil Örtell, från 
Socialdemokratiska partisty
relsen och Agneta Gille, riks
dagsledamot (S) från Uppsala 
konstaterade båda att det är 
viktigt med goda kontakter 
med de fackliga företrädarna.

– Jag sitter med i en ar
betsgrupp där vi diskuterar 
fackligtpolitiskt samarbete 
och de frågor och förslag som 
kommer från förbunden, sade 
Agneta Gille. 

– Vi får en input så att vi 

i vår tur kan driva gemen
samma frågor i riksdagen, 
fortsatte hon.

Pär Karlsson, vd för Bygg
konstrukt som byggt huset 
och Patrik Tammerman, samt 
Sara Smibacker, Metodarki
tekter som ritat huset, lät sig 
väl smaka av buffén. De är 
nöjda med hur huset blev.  

– Huset blev bra och ända
målsenligt. Det känns jätte
bra, sade Sara Smibacker.

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger

Stort kalas när fackets 
nya lokaler invigdes
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Byggnads region Mälardalen
Postadress Uppsala:
Box 70, 751 03 Uppsala
Besöksadress Uppsala:  
Stallängsgatan 17 A, 753 18 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 

Kvartal 3, 2016:

Ackord

    Uppland Västmanland Södermanland

TB    216:71 kr 2205:42  208:16
Murare     244:07 kr 244:72  –
VVS    165:21 kr –  196:19
Platt    249:29 kr –  –
Golv    255:46 kr 219:80  –
Anl    –  220:72  –
Plåt (kv 2)    247:90 kr  –  220:36

Prestationslönestatistik Mälardalen

ATT TRO ATT Sverigedemokraterna för en arbetarvänlig politik är ett stort 
misstag. I de flesta frågor beslutar partiet som den borgerliga alliansens par-
tier i riksdagen. Att rösta nej mot en nollvision mot dödsolyckor och säga nej 
till kollektivavtal vid offentlig upphandling är som ett slag i ansiktet på bygg-
nadsarbetarna. Den svarta texten nedan är beslut som SD tagit i riksdagen.

När träffade du någon 
från Byggnads senast? 

Vil l du ha besök  
av Byggnads på din  

arbetsplats? 
Ring 010-601 14 43!  

(Du får gärna vara anonym)

Medlemmar får sänkt 
avgift till a-kassan
Styrelsen för Byggnads a-
kassa har fattat beslut om 
att sänka medlemsavgiften 
med ytter ligare 11 kronor 
per månad för samtliga 
medlemmar. Så sent som 
i januari 2016 sänktes 
avgiften med 9 kronor för 
medlemmar som även är 
anslutna till fackförbunden 
Byggnads eller Målarnas 
och i januari 2017 är det 
alltså dags för en ny sänk-
ning.

– Att vi kan ge våra medlem
mar en ännu lägre avgift har 
flera orsaker. Dels har vi ett 
relativt stort eget kapital att 
ta av, och samtidigt har vi un
der flera års tid sett en mycket 
positiv medlemsutveckling. 

Självklart gör vi också vårt 
yttersta för att säkerställa att 
våra medlemmars pengar an
vänds på bästa sätt och ge
nom det har vi god kontroll 
på kostnaderna, konstaterar 
kassaföreståndare Affe Mell
ström.

Med den nya lägre avgiften 
hamnar Byggnads akassa på 
en relativt låg medlemsavgift 
jämfört med andra akassor.

Den nya medlemsavgiften 
från och med januari 2017 
blir 110 kronor per månad 
för den som även är medlem i 
Byggnads eller Svenska Måla
reförbundet.

119 kronor per månad blir 
det för den som enbart är 
medlem i Byggnads akassa.

byggnads.se

God Jul &  
Gott Nytt År
alla medlemmar  
och förtroende- 
valda!

önskar
Byggnads Mälardalen



Årets viktigaste möten!

Alunda/Östhammar
Årsmöte 26 januari i Östhammar, kl 18.30

Enköping
Årsmöte 26 januari, kl 18, ABF i Enköping

Eskilstuna
Årsmöte 26 januari, kl 18, Byggnads Munktellsgatan 1

Fagersta/Norberg
Årsmöte 26 januari, kl 18, Hotell Engelbrekt Norberg. Vi bjuder på mat 
efter mötet, anmälan till: 010-601 14 43.

Glasklubben
Årsmöte 23 januari, kl 17, Byggnads Stallängsgatan 17 A. Vi bjuder på 
förtäring från 16.30.

Hallstavik
Årsmöte 31 januari, kl 19, Folkets hus i Hallstavik

Katrineholm/Flen/Vingåker
Årsmöte 25 januari, kl 18.30, Sultans konditori

Kolbäcksådalen
Årsmöte 20 januari, kl 18.30, Hallstaparken. Vi bjuder på mat. An-
mälan senast 16 januari till 010-601 14 43 
Medlemsmöte, valberedningsmöte 12 januari kl 18 på Folkets hus 
i Hallstahammar

Kungsör/Arboga/Köping 
Årsmöte 16 januari, kl 18, Folkets hus i Köping

Norrtälje
Årsmöte 25 januari, kl 19, Folkets hus i Norrtälje

Sala
Årsmöte 28 januari, kl 15.30 i Bowlinghallen.Mat och bowling efter 
mötet. Anmälan senast 20 januari till 010-601 14 43.

Strängnäs
Årsmöte 27 januari, kl 18.30, Bowlinghallen. Bowling och mat efter 
mötet. Anmälan senast 20 januari till 010-601 14 43.

Tierp
Årsmöte, 26 januari, kl 18.30, Gästis i Tierp 

Tärnsjö/Östervåla
Årsmöte 28 januari, kl 15, Fokus i Östervåla. Vi bjuder på tilltugg.

Uppsala
Årsmöte 24 januari, kl 17, Byggnads Stallängsgatan 17 A. Vi bjuder på 
förtäring från kl 16.30.

Västerås 
Årsmöte 19 januari, kl 18, Byggfackens hus. Vi bjuder på tilltugg.

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

Byggnads Mälardalen, Stallängsgatan 17 A, 753 18 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.nil3@outlook.com
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


