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Nytt år och nya möjligheter, 
brukar man säga. Det gäller 
dock inte för alla våra vänner 

i byggbranschen. Enligt de senaste 
siffrorna från Byggnads a-kassa 
har arbetslösheten ökat från cirka 
5  800 personer i november till cirka 
8  700 i december. Det handlar om 
kamrater som nu står utan arbete 
och möter en a-kassa som inte har 
mycket att ge som stöd.

Inom vår region är det tyvärr 
samma trend. Arbetslösheten ökar 
och flera av våra medlemmar har 
fått ett varsel som skapar en osäker 
framtid. Jag och Byggnads kommer 
att göra allt för att få igång hjulen 
för att få fler arbetstillfällen och 
ställa tydliga krav på en a-kassa 
värd namnet. Vi vet att det finns en 
stor oro ute på arbetsplatserna.

Vi har nu gått in i en ny avtals-
rörelse där vi måste hålla ihop för 
att flytta fram våra positioner. Vi 
måste ständigt påminna oss om hur 
viktigt det är att hålla vårt fackliga 
löfte. Utan det så vittrar det fackliga 
fundamentet sönder och vi blir 
svaga och ett lätt byte.

Vi har överlämnat våra yrkanden 
till Sveriges Byggindustrier. De vilar 
på ett samförstånd på olika nivåer 
inom våra kollektivavtal, samt ord-
ning och reda inom byggbranschen

Nu sitter vi i förhandlingar och har 
fått Sveriges Byggindustriers avtals-
yrkanden. Det är som att färdas 
tillbaka till början på förra århund-
radet. Arbetsgivarna vill upphäva 
det samförstånd som vi har haft de 
senaste åren och som finns i bygg-
avtalet f r o m 2010.

I korthet vill de begränsa för-
handlingar om prestationslön till 
större byggen:

På de mindre objekten vill de att 

tidlön ska gälla, viket betyder att 
Sveriges Byggindustrier på sikt vill 
införa månadslön.

Man vill flytta makten från 
byggnads, våra förtroendevalda, till 
sina medarbetare. Något som tyvärr 
avspeglar sig i många delar i dagens 
samhälle, maktförskjutning från 
kollektivet till den enskilde.

Vi har våra kollektivavtal och vill-
kor för att vi solidariskt har ställt 
upp för varandra och hållit ihop när 
vi förhandlat med arbetsgivarna.

Jag känner att även i år har vi 
våra medlemmar med oss. Alla som 
ställer upp till hundra procent och 
stöttar oss i årets avtalsrörelse. Vi 
kan inte släppa våra rättigheter om 
lönebildningen till att arbetsgivarna 
ska bestämma lönen för våra med-
lemmar utan vår medverkan.

Årsmöten inom våra medlems-
kretsar har nu genomförts. Från de 
rapporter som jag har fått är det 
som vanligt blandat resultat på del-

tagande på de olika orterna. Men 
det är bra och trevliga möten som vi 
har genomför inom regionen!

Jag fick en glädjande rapport från 
Fagersta/Norbergs årsmöte som har 
fått en nystart på kretsverksam heten. 
Det kom så många medlemmar på 
mötet att det blev problem med att 
det fanns fler som ville ha ett uppdrag 
än de som skulle utses på kvällen.

Nu har vi en ny styrelse samt nya 
representanter till regionfullmäkti-
gemöte i Uppsala den 23 mars.

Samma positiva resultat på Upp-
salakretsens årsmöte där man fyllde 
lokalen till bredden när man på 
mötet hade medverkan av Veronica 
Palm, som är talesperson för  
S-gruppen när det gäller bostads-
politiska frågor.

Det är kul med positiva rapporter 
från våra lokala aktiviteter. Det är 
viktigt att vi har en bra och lokal 
förankring inom våra kretsar för att 
kunna möta och ha bra aktiviteter 
för våra medlemmar inom regionen.

Vi får hoppas att årets avtals rörelse 
gör att vi som vanligt flyttar fram 
våra positioner som gör att du 
som medlem känner en trygghet 
och stolthet över att tillhöra vårt 
förbund.
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Förstasidesbilden: ”Vi behöver bygga 40  000 
lägenheter om året i många år framöver”, 
sade Veronica Palm (S) inför Byggsossens 
möte på Byggnads i Uppsala. I förgrunden 
Peter Gustavsson.   
 Foto: Peter Krüger 

Lars-Göran 
Hammarberg,
ordförande 
Byggnads 
Mälar dalen

Det är som att 
färdas tillbaka till 
början på förra 
århundradet.  
Arbetsgivarna 
vill upphäva det 
samförstånd som 
vi har haft de 
senaste åren.

”



Bostadsbyggandet måste 
fördubblas och staten 
måste satsa på miljonpro-
gramområdena.   
Det var det budskap som 
Veronica Palm (S), presen-
terade när hon besökte 
föreningen Byggsossen i 
Uppsala för en tid sedan.

Veronica Palm, som är är So-
cialdemokraternas bostads-
politiske talesperson, skrädde 
inte orden när hon talade in-
för en fullsatt lokal på Bygg-
nads avdelningskontor i Upp-
sala. 

– Vi har haft för lågt bo-
stadsbyggande i 20 år, sa hon 
och var även självkritisk. 

– Det byggdes för lite även 
under den förra Socialdemo-
kratiska regeringen. 

– I dag byggs 20  000 bo-
städer om året. Vi måste för-
dubbla den siffran i många år 
framåt. På det sättet får vi även 
fart på konjunkturen och anta-
let arbetslösa minskar. 

Veronica Palm pekade på 
ungdomarnas situation i 
Uppsala och i de flesta andra 
större städer i landet. 

– Det finns inte bostäder att 
få tag i. 

Ombudsmannen på Bygg-
nads Bengt Westman, som 
höll i diskussionen, berättade 
att det finns 150 sökande till 
varje lägenhet i Uppsala. 

– Självklart finns det en 
marknad, ändå bygger man 
inte, konstaterade han. 

Hur ska man då få fart på byg-
gandet? Jo, enligt Veronica Palm 
finns några viktiga åtgäder. 

– En effektivare plan- och 
bygglag. Det måste gå fortare 
att få fram bygglov och kon-
kurrensen måste öka så att 
byggpriserna sjunker. Staten 
bör ge ett enkelt investerings-
stöd med lånegaranti eller 
förmånliga statliga lån.

– I miljonprogramområ-
dena finns ett stort renove-
ringsbehov och möjlighet att 
energieffektivisera. Det ger en 
spännande utveckling på ener-
gisidan och skapar många ar-
betstillfällen. Vi skulle kunna 
utveckla en helt ny bransch. 

– I dag lägger regeringen  
hela kostnaden för byggandet 
på dem som bor i lägenheter 
nu. Det är naturligtvis helt fel. 
Ett hus ska fungera i många 
hundra år. Då krävs en annan 
fördelning av finansieringen.

I dag är det många unga 
människor som vänder 
byggindustrin ryggen, 
eftersom framtiden inte 
ser så positiv ut. Har du 
några förslag som gör att 
byggnadsjobbet återfår 
en trygg framtid?

– Allt handlar om att bygga 
fler bostäder. Med våra förslag 

till statlig lånegaranti skulle vi 
kunna renovera 60  000 lägen-
heter per år och bygga 40 000 
nya bostäder.  På det sättet får 
vi fart på konjunkturen och ar-
betslösheten minskar.

Vad kan Socialdemokra-
terna göra åt utländska 
företag som kommer till 
Sverige, men skattar i sitt 
hemland och där de an-
ställda har sämre villkor 
än vad byggnadsarbetar-
na har här?

– Det är viktigt att före tagen 
har svensk F-skattsedel. Då 
kan vi också komma åt dem, 
så att de har samma villkor 
för sina anställda som svens-
ka företag har. Men jag vet 
att det är en riktigt härva, 
som det tar tid att reda ut. 

Veronica Palm poängterar att 
kongressen i april ska disku-
tera dessa frågor och komma 
med förslag i ett bostadspoli-
tiskt program.

– Sedan gäller det att vi vinner 
valet också. Så det blir en tuff 
period framöver, säger hon.

Text: Lilian Haraldsson 
 Foto: Peter Krüger 
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”Fördubbla bostadsbyggandet 
och satsa mer på energi”
Veronica Palm (S) besökte Byggnads

Veronica Palm, bostadspolitisk 
talesperson för (S) var mycket 
bestämd är hon talade inför 
Byggsossen i Uppsala. ”Bostads-
byggandet måste dubbleras i 
många år framåt”, sade hon.

Peter Gustavsson, till vänster, och Håkan Pettersson ställde bostadspolitiska frågor till Veronica Palm. ”När 
ska vi få en rättvis bostadspolitik”, undrade de.  

Femkamp på
Gröna Lund

Byggnads ungdomskommitté bju-
der in till den årliga femkampen 

på Gröna Lund. Den 10 maj för dig 
som är 19–25 år. 

Byggnads bjuder på middag och 
resekostnaden och eventuellt 

förlorad arbetsförtjänst
Femkampen är en uttagstävling 
inför tiokampen den 26–30 juni 

på Rönneberga.

Det är först till kvarn, då det 
finns begränsat med platser! 

Sista anmälningsdatum är  
den 8 april 2013! 

Anmälan till: 010-601 10 04. 
Frågor? Kontakta Joakim Öfver-

man Cruse: 070-760 74 13.



Framtiden för unga män-
niskor som vill bli bygg-
nadsarbetare se oviss ut. 
De stora byggföretagen 
på marknaden, främst NCC 
och Peab, har frångått 
tidigare policy att i låg-
konjunktur freda lärling-
arna och endast varsla 
en lärling på fem yrkes-
arbetare. 

I höstas sade Peab upp samt-
liga lärlingar i Västerås och 
Eskilstuna. I Uppsala har 
NCC Mark sagt upp så gott 
som alla sina lärlingar. 

Byggnads är oerhört kri-
tiska till detta och har i en 
skrivelse till Sveriges bygg-
industrier frågat varför man 
frångått tidigare rutiner när 
det gäller varsel. 

Något svar har man ännu 
inte fått. 

– Det har vi-
sat sig att vissa 
byg g före t ag 
har förändrat 
sitt synsätt 
på lärlingar 
radikalt. Det 
började i hös-
tas, konstaterar Lars-Göran 
Hammarberg, ordförande i 
Byggnads Mälardalen. 

– Vi brukar ha en samsyn 
med arbetsgivarsidan så det 
här är ett rejält misslyckande. 
Med den senaste tidens lär-
lingsvarsel har man inte  för 
avsikt att behålla någon lär-
ling i ett antal rikstäckande 
företag i Byggnads Mälarda-
lens region, säger Lars-Göran 
Hammarberg.  

Han menar att det inte sla-
viskt går att följa rekommen-
dationen en på fem. Men om 
det här är det nya inom yrkes-
utbildningen så skulle Bygg-
nads tycka att det vore på sin 
plats att man sa det rakt ut, 
så att parterna kunde gå ut 
till skolpolitiker, rektorer och  
lärare på byggprogrammen 
och informera om detta.

– De vore bra mycket är-
ligare mot de ungdomar som 
söker byggprogrammet och 
de föräldrar som rekommen-
derar sina barn att söka sig 
till byggbranschen.

– Med dagens arbetslöshets-
siffror för ungdomar tycker vi 
att vissa medlemsföretag borde 
skämmas när man sedan tidi-
gare vet att de lärlingar som 
blir klara med sin yrkesutbild-
ning har en mycket större möj-
lighet till arbete än de som är 
kvar i färdigutbildningsperio-
den, konstaterar Lars-Göran 
Hammarberg. 

– I dagsläget skriver vi bara 
ut lärlingsböcker till cirka 30 
procent av de cirka 300 elever 
som går ut byggprogrammet. 
Tänker riksföretagen fortsät-
ta ha denna syn på lärlings-
systemet kommer det att bli 
ännu färre framöver, säger 
Kent Sedin, yrkesutbildnings-
ansvarig på Byggnads region 
Mälardalen.

Bengt Westman, represen-
tant från Byggnads Mälar-
dalen i lokala yrkeskommit-
tén Uppland, är lika besviken. 

– Vi har haft en inarbe-
tad ordning och skrivit en 

överenskommelse vid sidan 
av byggavtalet som hanterar 
anställningsförhållande för 
lärlingar. Nu har arbetsgivar-
parten, främst NCC, frångått 
den och det är mycket olyck-
ligt. Vår tidigare gemensam-
ma hållning gentemot lär-
lingarna har gett hög status i 
branschen, det har garanterat 

återväxten och ger hög kvalité 
på utbildningen, säger Bengt 
Westman och fortsätter: 

– Men byggföretagens nya 
inställning påverkar natur-
ligtvis framtiden för dem som 
vill utbilda sig till byggnads-
arbetare.  

– Om byggföretagen inte 
tar sitt ansvar för lärlingar-

4

Lars-Göran  
Hammarberg.

Pontus Lie och hans klasskamrater på Kantzowskas byggprogram bygger pergolor och andra minde hus under sin utbild-
ning. ”Taket var klurigt att få till, men roligt”, konstaterar Pontus Lie.

Sämre tider 
slår hårt 
mot unga
Facket kritiskt till företagen 
som säger upp lärlingar
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Pontus Lie och hans klasskamrater på Kantzowskas byggprogram bygger pergolor och andra minde hus under sin utbild-
ning. ”Taket var klurigt att få till, men roligt”, konstaterar Pontus Lie.

Eleverna på byggprogrammen har svårt att få praktik ute hos byggfö-
retagen. Ofta ordnar de praktikplats själva. 

Patrik Mellgren, regionchef 
på Peab i Mälardalen, vill 
inte hålla med om att man 
frångått policyn när det gäl-
ler varsel av lärlingar. 

– För ett och ett halvt år 
sedan skulle vi ha behövt 
varsla, men då undvek vi att 
säga upp såväl yrkesarbetare 
som lärlingar. Men i höstas 
kom vi till en situation där vi 
tvingades till varsel eftersom 
vi fick in för lite jobb.

– Vi har haft ett stort inslag 
av lärlingar och föryngrat vår 
kår rejält under de senaste tre 
åren. 

Kan du förstå Byggnads 
som anser att ni inte tar 
ansvar för lärlingarna 
som går sin arbetsplats-
förlagda utbildning?

– Lärlingarna är ju framtiden 
och det är viktigt att de får sin 
utbildning. Men jag anser att 
vi verkligen tar ansvar för lär-
lingarna och har många hos 
oss. Men nu tvingades vi att 
säga upp en del av dem. Jag 
hoppas att vi kan återanställa 
när vi få in mer jobb. Det är 
ju så situationen ser ut även 
för yrkesarbetarna. 

Lilian Haraldsson 

Kim Johansson och Viktor 
Hjort, båda från Västerås, 
hör till de lärlingar som sa-
des upp av Peab i höstas. Nu 
söker de jobb i väntan på att 
komma tillbaka till bygg-
branschen.

– Det känns lite tufft. Jag 
hade sju månader kvar av lär-
lingsutbildningen, säger Vik-
tor Hjort. 

– Det är bara att hoppas att 
konjunkturen vänder och att 

jag kan få bli återanställd.

Även Kim Johansson går på 
olika aktiviteter just nu i vän-
tan på att kanske få komma 
tillbaka.

– Det är ju snickare jag vill 
bli, så jag håller tummarna 
att jag får fortsätta lärlings-
utbildningen hos Peab eller 
någon annanstans. 

Lilian Haraldsson 

Peab: Vi tar ansvar 
för lärlingarna

Kim och Viktor hoppas 
att konjunkturen vänder

På Kantzowska gymnasiet 
i Hallstahammar är bygg-
programmet på väg ut.  
Trots att kommunen sat-
sade på yrkesgymnasium 
så blev det inte tillräckligt 
många sökande till de 
olika programmen.  

Åsa Kihlström Hägg är rek-
tor för yrkesgymnasiet. Hon 
tycker det är synd att yrkes-
gymnasiet inte får vara kvar. 

– Vi har duktiga elever på 
programmen och det gör 
jätte fina jobb. Men hon är 
kritisk till byggföretagen efter 
som det är svårt för eleverna 
att komma ut på praktik.  

– Däremot på industrisidan 
har vi mycket bra och etable-
rade kontakter. Där fungerar 
det hela vägen.

Ove Lundgren, som är 
yrkes lärare på byggprogram-
met, berättar att många elever 
ordnar praktikplatser själva. 

– Det bygger på kontakter. 
Även de kontakter som vi  
lärare har, konstaterar han. 

Eleverna på byggprogram-
met i Hallstahammar snick-
rar förråd och pergolor på 
uppdrag åt olika kunder. 
Pontus Lie visar stolt upp det 
innertak han och hans klass-
kamrater byggt i en pergola. 
Han har nyligen varit ute på 
praktik och trivs jättebra med 
sitt yrkesval.

Ändå är det tufft. Allt färre 
elever söker till byggpro-
grammet. 

– Man har tagit bort hög-
skolebehörigheten från ut-
bildningen och då är det någ-
ra som inte söker. Men vi kan 
komplettera med de ämnena.

– En del vågar inte satsa på 
yrkesutbildningen. Men jag 
är övertygad om att det kom-
mer att behövas många bygg-
nadsarbetare framöver, säger 
Åsa Kihlström Hägg.

Lilian Haraldsson 

Bygglinje 
lägger ner

na så har vi snart inga unga 
människor som söker till 
byggprogrammen. Vi har re-
dan märkt att intresset för att 
gå programmen har minskat, 
säger Lars-Göran Hammar-
berg avslutningsvis. 

Text: Lilian Haraldsson 
 Foto: Peter Krüger
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Många medlemmar i Byggnads deltog när Fagersta/Norbergs medlemskrets inbjöd till årsmöte.  
 Foto: Jörgen Sundkvist

 

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:
Emil Persson tel 010-601 14 64, emil.persson@byggnads.se
Verksamhetsansvarig i Uppland, regionens avtalsansvarig, avtalsteckning, 
arbetsplatsbevakning, kretsansvarig Hallstavik.
Bengt Westman tel 010-601 14 68, bengt.westman@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, utländska företag, arbetsmarknad/politik, 
avtalsteckning, Plåtklubben, RSO.
Christer Lindström tel 010-601 14 60, christer.lindstrom@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, arbetsmiljöansvarig, MB-ansvarig, MB/FFM 
arbetsplatsorganisation, kretsansvarig Tierp.
Peter Eng tel 010-601 14 48, peter.eng@byggnads.se
Bevakning löner och avtal/glas yrkesutbildning, glas/BA, studieansvarig, 
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:
Görgen Zilén tel 010-601 14 69, gorgen.zilen@byggnads.se
Verksamhetsansvarig Västmanland, regionens vice ordförande, bevakning löner 
och avtal, konkurser/rättstvister, kretsansvarig Tärnsjö/Östervåla och Norberg.
Mathias Kleman tel 010-601 14 58, mathias.kleman@byggnads.se
Regionens kassör, personalansvarig, bevakning löner och avtal/yrkes-
utbildning Bygg, kretsansvarig Skinnskatteberg/Fagersta, RSO.
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 KAK/Kolbäcksdalen.
Jörgen Sundkvist tel 010-601 14 67, jorgen.sundkvist@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, MB-verksamhet, studier, kretsansvarig Västerås, RSO.
Administratörer:
Anita Jansson tel 010-601 14 56, anita.jansson@byggnads.se
Bokföring, medlemsärenden, försäkringar/a-kassa, webb inträden, 
Tanum-stugan.
Maria Andersson tel 010-601 14 46, maria.andersson@byggnads.se
Lösen/mätning, avtalsadministration, regionens hemsida och intranet, 
medlemsärenden, studier.
Anette Althén tel 010-601 14 43, anette.althen@byggnads.se
Regionadministration, AU, regionstyrelse, kretsar, förtroendemannaråd, 
medlemsärenden.

Vi i ESKiLSTUNA
Ombudsmän:
Lars-Göran Hammarberg tel 010-601 14 53, 
lars-goran.hammarberg@byggnads.se
Regionens ordförande, verksamhetsansvarig Sörmland, bevakning löner och 
avtal/yrkesutbildning 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/skolinformation/
ungdomsansvarig, avtalsteckning, kretsansvarig Eskilstuna, RSO.
Thomas Gustafsson tel 010-601 14 52, thomas.gustafsson@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, RSO, anpassning/Galaxen, kretsansvarig 
Katrineholm.

nyttA och nöje. Torsdagen den 
31 januari genomförde Fager-
sta/Norbergs medlemskrets 
årsmöte.

Det var ett välbesökt möte 
där styrelse och regions-
fullmägtigeledamöter valdes.

Den nyvalda styrelsen med 
Mats Bjurgård som ordfö-
rande beslutade att hålla nästa 
medlems möte på Lindgården 
i Fagersta den 16 maj klockan 
18. Då vi tar upp avtalsrörel-
sen och speciellt frågor om 
avtalsförsäkringar. 

Sedan avslutar vi med att 
grilla gemensamt.

Lyckat årsmöte  
i Fagersta/Norberg



Byggnads står bakom 
LO-samordningen när det 
gäller lönekraven.  
i övrigt finns bland an-
nat krav på införande av 
arbetsmiljöcertifiering och 
att få ordning och reda 
bland underentreprenörer 
på byggarbetsplatserna.  

Lönekraven:
 Byggnads ställer sig bak-

om LO:s samordning där de 
gemensamma kraven inne-
bär löneökningar med 2,8 
procent för alla som tjänar 
25  000 kronor och mer. Alla 
som tjänar mindre än 25 000 
kronor i månaden ska få löne-
ökning med minst 700 kro-
nor per månad.  

Försäkringspaket: 
De gemensamma avtalskra-

ven innehåller också ett för-

säkringspaket och ett föräld-
rapenningtillägg. Det är ett 
tillägg på 10 procent av lön 
man skulle ha haft och följer 
uttaget från Försäkringskas-
san med max 180 uttagna da-
gar per förälder.  

Ordning och reda bland 
underentreprenörer:

Det är helt uppenbart att 
byggbranschen har problem 
med att det används alldeles 
för många underentreprenö-
rer på byggarbetsplatserna. 
Det innebär att huvudentre-
prenören inte har kontroll 
över alla de underentrepre-
nörskedjor som finns. Det 
leder i sin tur till att många 
underentreprenörer är ose-
riösa och i vissa fall rent 
kriminella. Arbetsmiljön 
drabbas på ett negativt sätt 
och rena säkerhetsrisker kan 

uppkomma. Vi kräver därför 
en branschöverenskommelse 
som fungerar.  

Urval av övriga krav:
● Likabehandling av inhyrd 

personal.
● Arbetstidsförkortning med 
ytterligare 6 timmar, totalt 
40 timmar/år.
● Ökning av semesterlön och 
semesterersättning.

7

Enligt Byggnads har huvudentreprenören inte kontroll över vilka under-
entreprenörer som finns på många byggen. Arbetsmiljön påverkas 
negativt och det måste bli ordning och reda.   Foto: Peter Krüger/arkiv

Roine Eriksson, ombuds-
man på Byggnads Mälar-
dalen reder ut vad som 
gäller när du blir arbetslös. 

Det är viktigt att fylla i hand-
lingar korrekt. Speciellt ar-
betsgivarintyget som arbets-
givarna ofta slarvar med.  
Risken är annars att ersätt-
ningen bli fel. Kontakta gär-
na Byggnads om du är osäker. 

Arbetsförmedlingen:
Anmäl dig på arbetsförmed-

lingen din första arbetslösa 
dag. Du kan inte få ersättning 
för de dagar du inte är anmäld 
på arbetsförmedlingen.

Begär Arbetsgivarintyg 
från din arbetsgivare på allt 
arbete du utfört under de 12 
senaste arbetade månaderna. 
Skicka in intyget i original 
tillsammans med ”Anmälan 
om arbetslöshet” och eventu-
ellt ”Användaravtal till Inter-
netkassan”.

Komplettera eventuellt med:
● Intyg på utbetald ersättning 
från Försäkringskassan. 
● Intyg om studier.
● Arbetsintyg för företagare.
● Kopia på avtal om avgångs-
vederlag.

Skicka in din kompletta an-

sökan till: Byggnadsarbetar-
nas Arbetslöshetskassa, FE 36, 
930 88 Arjeplog

Kontrollera att allt är kor-
rekt ifyllt, det vill säga svara/
kryssa samtliga frågor, och 
att namn och personummer 
finns på alla handlingar.

Skicka in kassakort:
Detta gör du enklast via In-

ternetkassan. Om du inte har 
möjlighet att fylla i dina kas-
sakort på dator, kontaktar du 
oss och beställer papperskas-
sakort. Tel. 010-601 18 00,  
kl 9.00–11.00.

Arbetsgivarintyg med ifyll-
nadsstöd kan din arbetsgiva-

re hitta på http://www.bygg-
nadsakassa.se/Arbetsgivare

OBS! Har du ”egen ledig-
het”, till exempel om man har 
någon dag mellan två arbe-
tetsgivare då man inte varit 
inskriven på Arbetsförmed-
lingen? Då vill a-kassan veta 
vad du gjort, vilket du kan 
lösa med ett ”eget” intyg. A-
kassan kräver redovisning för 
alla dagar alltså. Fixar du det 
inte från början så kommer 
de att begära komplettering 
innan utbetalning kan påbör-
jas. 

Lycka till!
Roine

Om du blir arbetslös – Byggnads reder ut begreppen

Avtalsrörelsen

Byggnads gör  
gemensam 
sak med Lo



Marknadstidning  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
Christer Lindström 
christer.lindstrom@byggnads.se 
010-601 14 60
Uppsala
Henrik Nyström
hnb@live.se, 070-255 23 35
Arboga
Gunnar Hagström
lisahagstrom@telia.com
076-808 49 28
Kungsör
Gunnar Hagström
lisahagstrom@telia.com
076-808 49 28
Strängnäs
Dan Eriksson
danne72@telia.com, 070-739 58 85

Fagersta/Norberg 
Mats Bjurgård
matsbjurgard@live.se
073-659 89 23
Köping
Gunnar Hagström
lisahagstrom@telia.com
076-808 49 28
Kolbäcksådalen
Mikael Funelöv
f.micke@hotmail.com
070-551 40 06
Sala
Magnus Nordlund
magnus.nordlund@byggnads.se
070-584 46 12
Skinnskatteberg
Mats Åberg, 070-340 53 51
Tärnsjö/Östervåla
Jan Andersson
jan.andersson@live.se
070-644 81 11
Västerås
Jörgen Sundkvist
jorgen.sundkvist@byggnads.se
0768-66 73 57
Eskilstuna
Magnus Nyman
magnus.nyman07@icloud.com
070-628 80 30
Katrineholm
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.

Mötestider 2013 Mälardalen
Fagersta/Norberg
Medlemsmöte 16 maj kl 18, Lindgården i Fagersta. På programmet: 
bl a avtalsrörelsen och avtalsförsäkringar. Vi avslutar med att grilla.

Strängnäs
Medlemsmöte 13 mars kl 18.30 på ABF i Strängnäs.

Västerås
Medlemsmöte 11 april, kl 18:30 på Byggfackens hus.

KAK
Medlemsmöte 12 mars kl 18, på Folkets hus i Köping.

Hallstavik
Medlemsmöte 18 mars kl 19, Folkets hus. Tema: Hallstaviks nätverk.
Medlemsmöte 6 maj kl 19, Folkets hus. Tema: Nya avtalet.

Tierp
Medlemsmöte 25 april kl 19, på Gästis i Tierp.

Enköping
Medlemsmöte 25 april, kl 18, på ABF i Enköping.

Uppsala
Medlemsmöte 4 april, kl 17, Byggnads lokaler, Portalgatan 32.

Rörklubben i Uppland
Medlemsmöte 23 april kl 17, Byggnads lokaler, Portalgatan 32.

Plåtklubben i Uppland
Medlemsmöte 17 april kl 16.30, Portalgatan 32. Förhoppningsvis info 
om nya avtalet. Därefter mat och bowling på Fyrishov. 

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 (från 
midsommar t o m mitten av augusti). 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 ring Anita Jansson tel 010-601 14 56.

Hyrtider och priser:
Helg lågsäsong:     700 kr
Vecka 01–19:  1 200 
Vecka 20–23:  2 100

Vecka 24–35:  3 300
Vecka 36–38:  2 100 
Vecka 39–52:  1 200 

  

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

Hela året 2012:
Ackord
    Uppland Västmanland Södermanland
TB    197:01 kr 194:93  188:53
Murare     203:30 kr 207:53  189:59 
VVS    222:49 kr 201:00  205:06
Platt    225:70 kr 208:91  208:46
Golv    227:18 kr 178:36  209:97
Anl    196:48 kr 189:81  208:50
Plåt    213:00 kr –  282:07

Prestationslönestatistik Mälardalen


