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Vi är tillbaka på ruta ett. Hela 
idén med fackförenings
rörelsen är att förhindra att 

arbetare ställs mot arbetare, där vi 
konkurrerar med lägre löner. Tyvärr 
har kampen gått bakåt.

Arbetsgivare använder våra 
öppna gränser till att utnyttja män
niskor. Vi får en spiral nedåt och 
ett samhälle där rädslan ökar och 
solidariteten ställs på prov.

På den svenska arbetsmarknaden 
har vi massor av exempel på hur 
människor från olika länder utnytt
jas. Det kan vara inom byggbran
schen, åkeribranschen, resturang
branchen, eller bärplockare.

Lika skrämmande är att synsättet 
om att det är okej med låglönekon
kurrens verkar ha blivit accepterat 
på många håll. Det värsta argu
mentet är att vi som förespråkar att 
våra kollektivavtal ska gälla alla, 
blir kallade rasister och vill stänga 
gränserna, tvärtom vi vill att alla 
som kommer hit och jobbar, ska 
arbeta under samma villkor som de 
står bakom.

Denna argumentation gör mig 
heligt förbannad.

För egentligen är det ju tvärtom. 
Varför ska de som kommer till Sve
rige och arbetar ha sämre villkor 
än de som redan är här? Det om 
något är att behandla och värdera 
människor olika.

Vi är åter på väg in i en avtals
rörelse och som ni säker vet och har 
läst om tidigare så är vårt krav sen 
tidigare avtalsrörelse att vi vill ha 
in i vårt byggavtal om ett huvud

entreprenörsavtal där vi kräver att 
man tar ansvar för alla som finns 
under i underentreprenörskedjan.

Det är detta som huvudentrepre
nörsansvaret i grunden handlar om. 
Att se till att våra avtal efterlevs 
och att ingen blir utnyttjad, eller 
känner en oro på grund av dåliga 
arbetsvillkor eller en eftersatt 
arbetsmiljö.

Nu så tar vi ett steg framåt i  stäl
let för bakåt. Nu håller vi ihop!

Vi har en intensiv vår framför oss 
med en avtalsrörelse som är på 
gång i skrivande stund. Vi kommer 
också att genomföra vårt årsmöte i 
mars där vi kommer att välja repre
sentanter till regionstyrelsen samt 
representanter till förbundsstyrel
sen och förbundsfullmäktige under 
kommande mandatperiod.

Valberedningen jobbar för fullt 

med att behandla inkommande 
nomineringar från våra medlems
kretsar i regionen.

Jag har sedan tidigare meddelat 
valberedningen att jag inte står till 
förfogande för omval till det heder
samma uppdraget som ordförande i 
region Mälardalen.

Så, redan nu vill jag härmed 
passa på att tacka för det förtro
ende jag har haft med att leda och 
tillsammans med övriga styrelsele
damöter, och personal tagit många 
viktiga beslut för att bygga och 
strukturera den nya regionen som 
tidigare bestod av två starka fristå
ende avdelningar.

Jag kommer att slutföra mitt upp
drag i förbundsstyrelsen som kom
mer att upphöra i samband med vår 
kongress i juni. Där kommer vi att 
ta många viktiga beslut som kom
mer att se till att Byggnads är en 
stark och respekterad organisation 
som man känner en stolthet till att 
representera och vara medlem i.
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Varför ska vissa arbetare 
ha det sämre än andra?

Ansvarig utgivare: Lars-Göran Hammarberg
Adress Uppsala:  
Portalgatan 32, 754 23 Uppsala
Tel: 010-601 10 04  Fax: 018-19 45 01  
Adress Västerås: Box 1043, 721 26 
Tel: 010-601 10 04  Fax: 021-41 04 13  

Adress Eskilstuna: 
Munktellsgatan 1, 633 44 Eskilstuna 
Tel: 010- 601 10 04  Fax: 016-12 22 39  
E-post: malardalen@byggnads.se 
Produktion: Textor AB, Västerås
Layout och redigering: EC Media AB, Örebro 
Tryck: Edita Västra Aros, Västerås
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Förstasidesbilden: Byggnads har sagt upp 
byggavtalet som går ut den 31 mars. Om 
inte BI och Byggnads kan enas om en lösning 
på frågan om entreprenörsansvar finns risk 
för konflikt.  Arkivfoto: Peter Krüger 

Lars-Göran 
Hammarberg,
ordförande 
Byggnads 
Mälar dalen

På den svenska 
arbetsmarknaden 
har vi massor av 
exempel på hur 
människor från 
olika länder  
utnyttjas.

”



Byggnads säger upp bygg-
avtalet.  
Det betyder att facket vill 
ha nya förhandlingar om 
kollektivavtalet.

– Vi är väldigt besvikna att det 
efter ett års arbete inte finns 
något som 
liknar en lös
ning på frågan 
om utökat hu
vudentrepre
nör sansva r. 
Nu får vi gå 
tillbaka till 
förhandlings
bordet. Vi 
vill avtala om en lösning 
som gör det självklart för 
underentreprenörer att vara 
seriösa och sköta sig, säger  
Johan Lindholm, förbunds
ord förande för Byggnads.

Tidigare har Byggnads av
talsråd rekommenderat att 
säga upp avtalet och Bygg
nads förbundsstyrelse har 
beslutat just det. Och det 
handlar om att en partssam
mansatt arbetsgrupp inte 

lyckats komma fram till ett 
förslag om utökat  huvuden
treprenörsansvar, som  för 
fackets del innebär att hu
vudentreprenörer på en bygg
arbetsplats ska ta ansvar för 
villkoren för de anställda 
hos alla underentreprenörer. 
Facket vill att det ska skapas 
ett system där en anställd hos 
en underentreprenör som inte 
fått lön ska kunna kräva det 
av huvudentreprenören.

Arbetsgruppen tillsattes för 
ett år sedan och var i prak
tiken ett sätt att undvika en 
byggstrejk. Arbetsgruppen 
presenterade sin rapport nyli
gen. I den finns inget förslag 
om utökat huvudentreprenör
skap på det vis som facket fö
respråkar. 

Däremot finns ett annat 
gemensamt förslag som går 
ut på att huvudentreprenören 
ska se till att hålla reda på 
vilka som finns på en arbets
plats. Tanken bakom det är 
att facket lättare ska kunna 
kontrollera att kollektivavta
let efterlevs.

– Det är oerhört förvånande 
att Byggnads säger upp av
talet. Dessutom är det felak
tigt. Det finns en lösning i ar
betsgruppens rapport. Så jag 
förstår inte varför Byggnads 
säger upp avtalet. Och det har 
aldrig hänt förut att någon 
part inte följt rekommenda
tioner från en arbetsgrupp, 
säger Mats Åkerlind, som är 
förhandlingschef hos Sveriges 
Byggindustrier, BI.

Byggnads Johan Lindholm 
svarar att arbetsgivarna vink
lar sina uttalanden. Han säger 
att facket inte fått igenom sitt 
krav och att Byggnads nu vill 
förhandla för att nå en lös
ning.

– BI vill inte ta huvudentre
prenörsansvar fullt ut. Det 
räcker inte med att utöka 
kontrollen av underentrepre
nörerna. Man måste ta fullt 
ansvar även för löner och ar
betsmiljö och underentrepre
nörerna missköter sig.

– Det ekonomiska ansva
ret i ett huvudentreprenörs
ansvar har en mycket stark 

själv sanerande effekt. Det 
ger bygg företagen ett tydligt 
incita ment för att hålla ord
ning och reda på byggena med 
att bara anlita seriösa under
entreprenörer. Seriösa entre
prenörer medför en tryggare 
och säkrare arbetsmiljö, att 
skatter och socia la avgifter be
talas till staten. Det ger en kon
kurrens på lika villkor mellan 
bygg företagen. Ett huvuden
treprenörsansvar skulle också 
innebära att våra medlemmar 
får betalt för utfört arbete,  
säger Johan Lindholm.

Lilian Haraldsson
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Så här presenterar Byggnads 
det huvudentreprenörsansvar de 
kämpar för. 
Om en arbetsgivare inte följer 
kollektivavtalet och överenskomna 
villkor sker följande: 
 

 Den anställde som har drabbats 
ska i första steget vända sig till sin 
egen arbetsgivare och ställa krav. 

 Om det inte hjälper så ska den 
enskilde eller den fackliga organi-
sationen vända sig till huvudentre-
prenören eller någon av de andra 
entreprenörerna ovanför i kedjan, 

inom tre månader från fordrans 
förfallodag. Annars faller kravet. 

 Den entreprenör som får kravet 
mot sig har rätt att inom tio dagar 
invända mot kravet och påkalla 
förhandling. 

 Om ingen förhandling påkallas 
blir huvudentreprenören eller den 
entreprenör som finns ovanför i 
kedjan skyldig att kompensera den 
drabbade löntagaren. Huvud-
entreprenören eller den underen-
treprenör som står ovanför i kedjan 
får följaktligen ta ansvar för att 
underentreprenören inte sköter sig. 

”Det räcker inte 
med att utöka 
kontrollen av 
underentre
prenörerna. 

Avtals-extra

Förstasidesbilden: Byggnads möter ofta oseriösa utländska byggföre-
tag där de anställda har mycket dåliga arbetsvillkor.  Arkivfoto: Peter Krüger 

Byggnads säger upp avtalet 
– vill ha nya förhandlingar

Huvudentreprenörsansvar – detta gäller konflikten

Johan  
Lindholm.



Byggnads hoppas att upp-
sägningen av byggavtalet 
ska sätta press på arbets-
givarna så att man når 
en överenskommelse om 
huvudentreprenörsansvar.  
Den 31 mars går avtalet ut. 
Då måste det finnas en för-
handlingslösning. I annat 
fall kan det bli konflikt.

För ett par veckor sedan fattade 
Byggnads avtalsråd beslut om 
att byggavtalet ska sägas upp. 
Det kommer sig av att man 
inte är nöjd med de åtgärder 
för ordning och reda som en 
parts gemensam arbetsgrupp 
har kommit fram till. Bygg
nads krav på ett huvudentre
prenörsansvar har inte gått 
igenom. När avtalet slutar att 
gälla från april blir det därmed 
möjligt för parterna att ta till 
stridsåtgärder, så som strejk
varsel.

– Byggnads avtalsråd var helt 
enigt och vi var väldigt besvik
na när arbetsgruppens förslag 
presenterades för oss. Vi hade 
hoppats få fram en modell om 
huvudentreprenörskap lik den 
som finns i Norge och i Tysk
land. Det är ju inte unikt för 
Sverige att ställa krav på ansvar 

av huvudentreprenören, säger 
Lars Hammarberg, ordföran
de i Byggnads Mälardalen.

– Vi vill i första hand komma 
fram förhandlingsvägen, men 
går inte det så finns risk för 
konflikt.

– Det är bra att Sveriges 
byggindustrier, BI, vill ha 
utökade kontroller på arbets
platserna, men det räcker 
inte. Det Byggnads vill ha är 
en regel som innebär att den 
vars arbetsgivare inte följer 
avtal och överenskomna vill
kor först ska rikta sina krav 
mot sin arbetsgivare. Om det 
inte ger resultat kan kraven i 
stället riktas mot huvudentre
prenören eller någon annan 
entreprenör högre upp i en
treprenadskedjan. 

– Det faktum att vissa un
derentreprenörer anlitar bil
lig arbetskraft, ofta från ut
landet, som har dåliga löner 
och urusla arbetsvillkor kan 
vi inte ställa upp på. Lika 
villkor för dem som arbetar i 
Sverige ska gälla oavsett vil
ken land man kommer ifrån, 
fortsätter Lars Hammarberg.

Lilian Haraldsson 
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”Vi hade hoppats få fram 
en modell om huvud
entreprenörskap lik den 
som finns i Norge och i 
Tyskland. Det är ju inte 
unikt för Sverige att ställa 
krav på ansvar av huvud
entreprenören.

Avtals-extra

Skyddsräcken som saknas och anställda som arbetar för urusla löner är en vanlig bild som Byggnads möter vid sina besök på arbetsplatser. Arbetet för att 
huvudentreprenörsansvar ska bli verkligt är Byggnads viktigaste fråga just nu.   Foto: Frederik Johannesson

Lika villkor ska gälla i Sverige, anser Byggnads Mälardalens arbets-
utskott. Från vänster Mathias Kleman, Lars-Göran Hammarberg och 
Emil Persson.  Foto: Lilian Haraldsson 

Besvikelsen 
stor på Sveriges 
Byggindustrier
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Skyddsräcken som saknas och anställda som arbetar för urusla löner är en vanlig bild som Byggnads möter vid sina besök på arbetsplatser. Arbetet för att 
huvudentreprenörsansvar ska bli verkligt är Byggnads viktigaste fråga just nu.   Foto: Frederik Johannesson

Ingen F-skatt, inga skatter 
eller arbetsgivar avgifter. 
Stoppafusket kan i  dag 
avslöja det polska bygg-
företaget Pilgrim, vars 
verksamhet har styrts 
vid svenska konsulatet 
i Gdansk. Talesman för 
Pilgrim är Sveriges gene-
ralkonsul själv.

Det här är bara en i rad av 
oseriösa företag som finns ute 
på våra arbetsplatser. Själv
klart accepterar inte Byggnads 
den sortens byggföretag. 

Det borde inte Svensk bygg
industri heller göra. 

På fjärde våningen i Ulica 
Chmielna 101/102 i Gdansk 
– bakom samma dörr – huse
rar svenska konsulatet, polsk
svenska handelskammaren, 
företaget Abbeys och Pilgrim. 
Bakom Pilgrim står ett antal 
personer som jobbar vid polsk
svenska handelskammaren. 

Vd vid polsksvenska han
delskammaren är Tadeusz 
Iwanowski. Han är också 
honorär generalkonsul vid 
svenska konsulatet. Och han 

är också den person som en 
gång i tiden startade Pilgrim.

Pilgrim ska vara ett byggföre
tag. Men det enda som finns 
är ett kontor. Det finns inte 
någon tillstymmelse till några 
blåställ eller något virke. Pil
grims verksamhet är i Sverige 
och trots detta har företaget 
”valt” att inte betala sociala 
avgifter/arbetsgivaravgifter 
här. Och dessutom betalar Pil
grim minimala eller inga so
ciala avgifter alls i Polen.

Pilgrim har jobbat i Sve
rige sedan 2006, utan att ha 
Fskatt. Flera svenska före
tag har använt sig av Pilgrim, 
däribland Peab. För tillfället 
jobbar Pilgrim för företaget 
SEFA i Göteborg och i Lund. 
Förra året sa SEFA upp sina 
betongarbetare då de begärt 
för mycket i lön och i stället 
tog då företaget in Pilgrim.

Fotnot: Stoppafusket är grävande 
journalistik på nätet med fokus på 
oseriösa utländska företag, deras 
svenska kunder och arbetarnas 
villkor.

Byggnads och arbetsgivar-
organisationen Sveriges 
Byggindustrier, BI, har 
inte kommit överens om 
hur fråga om huvudentre-
prenörsansvar ska lösas. 
Byggnads är besviket och 
säger upp avtalet.

Varför säger ni upp  
avtalet?
– Det finns ingen överens
kommelse om ett huvuden
treprenörsansvar. Vi är djupt 
besvikna, här hade vi chansen 
att skriva historia och försva
ra och utveckla den svenska 

modellen. Vi har ett juridiskt 
hållbart förslag som skulle 
fungera i praktiken. Men BI 
har hela tiden sagt nej. Vi 
hoppas att de nu tänker om.

Kommer det att bli 
strejk?
– Den frågan är inte aktuell 
för oss. Vi vill förhandla med 
BI och komma fram till en lös
ning. Här har båda parter ett 
ansvar.

När går avtalet ut?  
När läggs varsel? 
När bryter strejk ut?  
Vilka företag drabbas?
– Avtalet löper ut den 31 mars, 

därefter råder avtalslöst till
stånd och parterna kan vidta 
stridsåtgärder. Andra frågor 
svarar vi inte på just nu. Vi 
kan fortfarande få till en lös
ning om bara BI visar vilja.

Varför tror ni att BI ska 
ändra ståndpunkt nu?
– Genom att säga upp avtalet 
har vi hamnat i ett annat läge 
och därmed har BI en större 
press på sig att ta den här frå
gan på allvar. Om bara viljan 
finns så löser vi det här.

Finns det något förhand-
lingsutrymme?  
Vad kan ni gå med på?

– Den diskussionen spar vi till 
förhandlingsbordet.

Varför är ni inte nöjda 
med BI:s förslag på  
åtgärder?
– Vi har hela tiden, sedan av
talsrörelsen förra året drivit 
frågan om ett huvudentre
prenörsansvar. I rapporten 
finns inga förslag om detta. 
De åtgärder som BI framhål
ler i rapporten är långt ifrån 
tillräckliga. Det behövs ett an
svarstagande. 

Frågorna är ställda av Helt En-
kelt, nyhetsbrev från Byggnads 
Stockholm-Gotland.

Frågor och svar om byggavtalet

Fuskande företag vid  
svenskt konsulat i Polen
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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:
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/FFM arbetsplats-
organisation, 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.
Jan Andersson tel 010-601 14 83 jan.andersson@byggnads.se. 
Lösen maskin- och anläggningssidan, avtalsteckning samt förhandling av  
lön, kretsansvarig Tärnsjö/Östervåla och Norrtälje.
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, 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 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:
Anita Jansson tel 010-601 14 56, anita.jansson@byggnads.se
Pension från 1 april 2014.
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.
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
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, 
avtalsteckning, kretsansvarig Eskilstuna, RSO.
Thomas Gustafsson tel 010-601 14 52, thomas.gustafsson@byggnads.se
Pension från 1 april 2014.

Helår 2013:

Ackord
    Uppland Västmanland Södermanland

TB    201:85 kr 195:40  194:23
Murare     216:47 kr 214:49  195:00 
VVS    225:56 kr 188:96  224:53
Platt    227:54 kr 217:09  234:59
Golv    230:91 kr 191:78  –
Anl    195:00 kr 197:92  199:83
Plåt    188:29 kr –  129:53

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

Vill du gå ackordstagareutbildning VVS? För frågor och anmälan kontakta Annica Eng 010-601 14 47.



Dags för 
drakbåtsfest! 

● Nu söker vi alla som kan och vill delta i drakbåtsfesten 
i Hallstahammar. Vi ska bemanna de båtar som Bygg-
nads ställer upp med. 
● Varje båt ska innehålla åtta paddlare och en trum-
slagare. 
● Det får gärna vara en arbetsplats som anmäler ett lag 
om man får ihop så många deltagare. 
● Drakbåtsfesten äger rum den 24 maj och första start 
går kl 12.00 och finaler blir ca 17.00.
● Tag med familj och vänner kom till sjöslaget på Skant-
zen i Hallstahammar och heja fram Byggnads lag!

Vill du delta anmäler du dig eller ditt lag till regionen på 
010-601 14 43.
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Jon Andersson delger glasmästarna försäkringsinformation.  
 Foto: Jörgen Sundkvist 

Den 22 januari möttes 
glasmästare från hela 
regionen. Syftet var att få 
i gång ett nätverk där glas-
branschfrågorna kommer 
i fokus.

Mattias Edholm från Svea
skydd höll ett intressant före
drag om arbetskläder och 
dess egenskaper efter väder 
och vind. Därefter pratade 
Jon Andersson som är pro
jektanställd i Byggnads Mä
lardalen, om kollektivavtalets 
försäkringar. 

Under träffen åt deltagarna 
en bufféplanka.

Nästa möte med glasmäs
tarna är den 11 september. 
När, var och hur annonse
ras i kommande Mälarblad. 
Innan dess är glasmästarna 
välkomna att delta på öv
riga medlems möten och ak
tiviteter som vanligt i Region  
Mälardalen.

Är du intresserad och vill 
vara med i glasklubben? Kon
takta Jörgen Sundkvist: 010
601 14 67.

I början av februari hände 
det igen, det som inte får 
hända – en dödsolycka på 
en byggarbetsplats i Lin-
köping. 

Detta är tyvärr inte någon 
enskild händelse. Under förra 
året förolyckades 45 personer 
i arbetet. Det var det lägsta 
antalet någonsin. Mycket 
tack vara alla våra uthålliga 
skyddsombud. Men hittills i 
år har redan sex arbetstagare 
dödats på jobbet.

En del är redan gjort för att 
få bort olyckor, men mycket 
återstår för att vi ska få NOLL 
dödsolyckor på arbetet. De 
flesta företag försöker ta sitt 
ansvar. Men det finns de som 
inte vill eller kan. Dessa före

tag ska Arbetsmiljöverket in
spektera. Sedan år 2006 har 
emellertid regeringen drama
tiskt sänkt anslagen till Arbets
miljöverket. I dag finns cirka 
250 inspektörer, år 2006 fanns 
340 stycken. De få som är kvar 
hinner inte inspektera och stäl
la nödvändiga krav på arbets
givare som riskerar löntagares 
liv och hälsa.

Polisens bristande resurser 
och kunskaper om arbets
miljölagen gör att förunder
sökningarna sällan blir klara 
innan preskriptions tiden går 
ut. Därför ställs så få arbets
givare till svars för sina ar
betsmiljöbrott. 

Regeringen lade 2007 ner 
Arbetslivsinstitutet, som på 

ett samlat sätt bedrev forsk
ning för att hitta lösningar 
på problem inom arbetsmil
jöområdet. Regeringen lägger 
inga förslag när det gäller att 
få en bättre arbetsmiljö, men 
det gör vi. Vi fortsätter att 
vara pådrivande för att ingen 
ska förolyckas i arbetet eller 
avlida i sjukdomar som orsa
kas av arbetet.  

LO kräver att regeringen:
● Upprättar en nolltolerans 
mot dödsolyckor på arbets
platserna.
● Kvaliteten måste stärka det 
rättsliga förfarandet gällande 
arbetsmiljöbrott.
● Att kvalificerade utbildade 
poliser knyts till Riksenheten 
för miljö och arbetsmiljö.

● Inför en regel i Arbetsmiljö
lagen om beställaransvar vid 
upphandling av en tjänst.
● En skarpare regel i arbets
miljölagen om anläggnings
ägarens ansvar för underleve
rantörer. 
● Ge uppdragsgivaren ansvar 
för att underleverantörer full
gör sina ekonomiska förplik
telser.
● Obligatorisk arbetsmiljöut
bildning på polishögskolan.
● Mer resurserna till Arbets
miljöverket.
● Återupprättar en samman
hållen arbetslivsforskning.
● Återinför det ekonomiska 
stödet till vidareutbildning av 
skyddsombud.  

 www.lo.se

Glasmästarna har gått 
samman i nytt nätverk

LO kräver nolltolerans mot dödsolyckor



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
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
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.

Medlemsmöten 2014
Alunda/Östhammar
Medlemsmöte torsdag 20 mars kl 18.30 i Östhammar.

Hallstavik
Medlemsmöte måndag 17 mars kl 19, Folkets hus, Hallstavik.
Medlemsmöte måndag 5 maj kl 19, Folkets hus, Hallstavik.

Tierp
Medlemsmöte torsdag 24 april kl 19, på Gästis i Tierp.

Katrineholm-Vingåker-Flen
Medlemsmöte 16 april kl 18.30, på Sultans konditori i Katrineholm.

Rörklubben Katrineholm-Vingåker-
Flen
Medlemsmöte onsdag 23 april kl 18.30, på Sultans konditori 
i Katrineholm. 

KAK
Medlemsmöte tisdag 1 april kl 17.30, på Folkets hus i Köping.

Västerås
Medlemsmöte torsdag 10 april kl 18.30 på Byggfackens hus. Hemlig 
gäst.
Medlemsaktivitet fredag 6 juni. Vi återkommer om aktivitet, plats 
och tid.

Grattis alla föräldrar som 
har föräldraledighet att ta 
ut från och med 2014!

Ett nytt föräldrapenningtill
lägg ger dig 10 procent extra 
på uttagen föräldrapenning, 
förutom de 80 procent du re
dan får från Försäkringskas
san.

Om du tjänar mer än För
säkringskassans tak för er

sättning får du 90 procent på 
den del som överstiger taket. 
Förutsättningen är att din 
arbetsgivare har tecknat kol
lektivavtal.

Mer att läsa samt möjlighet 
till anmälan finns på www.
afaforsakring.se 

Anmälan kan bara göras 
via dator, i enstaka fall via 
tele fon till Afa Försäkring.

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 kontakta Anna Pihlström tel 010-601 14 65.

Ny avtalsförsäkring  
till alla föräldrar


