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Avtalsrörelsen börjar gå mot 
sitt slut. I skrivande stund är  
 glas- och maskinentreprenad-

avtalen kvar att slutföra.
Förhandlingarna om ett nytt 

byggavtal pågick in i det sista, 
fram till kvällen innan den varslade 
konflikten skulle bryta ut. Byggnads 
behövde ett klarläggande för att 
kunna skriva under avtalet och det 
fick vi under eftermiddagen. 

Därefter kunde en enig förhand-
lingsdelegation ställa sig bakom 
medlarnas bud!

Byggavtalet är en seger för båda 
parter där huvudentreprenörsansva-
ret ska regleras i avtalet, efter att en 
programgrupp har arbetat fram en 
överenskommelse för hur det ska 
se ut.

Detta är en kraftfull satsning för 
att komma tillrätta med problemen 
i underentreprenörskedjor, där par-
terna i grunden har en gemensam 
problembild.

Vi har även fått in en skrivning om 
arbetsgivarens ansvar för arbets-
miljön, som innebär bland annat 
att skyddsombud, MB-grupper och 
Byggnads regioner får större möjlig-
heter att begära överläggningar om 
brister i arbetsmiljön.

Vi har också lyckats få ihop 
kyl- och VVS-avtalet till ett avtal. 
Det betyder att vi lyckats höja och 
säkerställa olika nivåer och andra 
avtalsbestämmelser, som inte hade 

varit möjligt om vi fortfarande haft 
två avtal kvar.

Plåtslageriavtalet är också klart. 
Där har vi lyckats få upp grund-
lönerna och dessutom fått till en 

höjning av ackordsprislistorna, 
samt en ökning av arbetstidsför-
kortningen till 40 timmar.

Mer om avtalen kan ni ta del av i 
detta nummer av Mälarbladet, samt 
på vår hemsida.

Den 23 mars hade vi ett region-
fullmäktige möte i Uppsala där det 

mesta på dagordningen handlade 
om avtalsrörelsen. Ett bra möte med 
god uppslutning av våra ombud.

Vidare lade vi vårt första år 
bakom oss som en nybildad region 
Mälardalen i verksamhetsberättel-
sen, tillsammans med den ekono-
miska berättelsen för 2012.

På mötet avtackades Görgen 
Zilén som har valt att lämna sitt 
uppdrag i styrelsen.

Som ny ledamot valdes David 
Mattsson. Vi önskar David välkom-
men till styrelsen!

Jag vill avslutningsvis tacka alla 
inom regionen, medlemmar, för-
troendevalda och anställda. Det är 
tack vare ert starka stöd som vi har 
kunnat nå fram till ett bra resultat i 
avtalsrörelsen.
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Förstasidesbilden: Samma dag som byggvarslet 
skulle träda i kraft, men när det inte blev konflikt, 
var stämningen låg i kupan i kvarteret Råseglet i 
Västerås. Men Jonas Strandberg är trots allt positiv 
till att arbetstidsförkortning och rätten till fria 
arbetskläder är inskrivet i avtalet.  Foto: Peter Krüger 

Lars-Göran 
Hammarberg,
ordförande 
Byggnads 
Mälar dalen

Detta är en kraft-
full satsning för 
att komma tillrätta 
med problemen 
i underentrepre-
nörskedjor,  
där parterna  
i grunden har en 
gemensam  
problembild.
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Avtalets längd
● Avtalet gäller från den 1 mars 
2013 till den 31 mars 2016 med 
möjlighet till uppsägning efter 
första och andra året.
 
Löner
● Utläggning av lön sker så att 
avdrag för arbetstidsförkortning 
görs första året. Lönenivåerna 
gäller fr o m den 1 mars 2013. 
Det gör att det per år blir enligt 
följande:
● 2013: Utgående lön räknas upp 
med 3,57 kr/tim eller 621 kr/ 
mån.
● 2014: Utgående lön räknas 
upp med 4,31 kr/tim eller 750 kr/
mån.
● 2015: Utgående lön räknas upp 
med 4,41 kr/tim eller 767 kr/mån.
 
Arbetstidsförkortning
● Arbetstidsförkortningen ökas 
med tre timmar från 34 timmar 

till 37 timmar fr o m den 1 april 
2013.
 
Kraftfull satsning på ord-
ning och reda bland under-
entreprenörer
● Med utgångspunkt i Byggnads 
krav – att huvudentreprenören 
ska ta ett större ansvar för under-
entreprenören – ska en partsam-
mansatt grupp arbeta fram be-
stämmelser om detta som sedan 
ska skrivas in i byggavtalet.
● Gruppens arbete ska vara fär-
digt senast den 15 februari 2014.
● Om inte Byggnads (eller arbets-
givaren) är nöjd med gruppens 
arbete har man rätt att säga upp 
hela Byggavtalet till omförhand-
ling oavsett avtalets längd.
● Parterna utser tre personer var 
till gruppen. Byggnads har utsett 
följande personer: Sture Nordh, 
fd ordförande i TCO, Dan Holke, 
chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd 

och Mattias Landgren, chefsjurist 
på Byggnads. Arbetet leds av en 
opartisk samtalsledare utsedd av 
medlingsinstitutet.
● Utöver gruppens arbete ska 
parterna också arbeta med att 
bl a utveckla UE 2004, stödja ut-
vecklingen av närvaroliggare och 
studera den norska modellen när 
det gäller kontroll av underentre-
prenörer.
 
Tydlig skrivning i byggavtalet 
om arbetsgivarens ansvar för 
arbetsmiljön  
● Efter modell och goda erfaren-
heter från Elektrikernas Installa-
tionsavtal skrivs nu arbetsgiva-
rens arbetsmiljöansvar tydligt in i 
byggavtalet.
● Det innebär bl a att skyddsom-
bud, MB-grupp/kontaktombud 
eller Byggnads region får större 
möjligheter att begära överlägg-
ning om brister i arbetsmiljön.

● Kommer parterna inte överens 
kan man vända sig till Arbets-
miljöverket för att avgöra frågan.
Om inte överläggning genomförs 
innebär det brott mot kollektiv-
avtalet.
 
Tydliga tidpunkter när tid-
listor ska vara färdigställda  
● Parterna är överens om att 
nybyggnadslistan ska vara färdig 
den 31 december 2013, ombygg-
nadslistan ska vara färdig den 30 
mars 2014 och anläggningslistan 
ska vara färdig senast den 31 
december 2014.
 
Arbetskläder 
● Det skrivs in i byggavtalet att 
arbetsgivaren ska förse arbets-
tagaren med arbetskläder.  
● Med arbetskläder avses arbets-
byxor, snickarblus, ofodrad jacka 
och vinterjacka.

Johan  
Lindholm.

Grupp ska skapa ordning 
bland underentreprenörer
Kraftfull satsning på 
ordning och reda bland 
underentreprenörer, 
arbetstidsförkortning och 
löneförhöjningar på drygt 
2  100 kronor fördelade på 
tre år.  
Det är något av innehållet 
i det nya byggavtalet. 

 
– Det känns bra att vi nu är 

överens om ett 
nytt avtal för 
Sveriges bygg-
arbetare. Löne-
nivån är nu satt 
och tillsam-
mans med tidi-
gare överens-
kommelser om 
huvud entrepre-
nörsansvar har vi kommit en 

bra bit på väg, kommenterar 
Byggnads förbundsordför-
ande Johan Lindholm avtalet. 

– Jag har stora förhopp-
ningar om att expertgruppen 
som nu ska börja sitt arbete 
ska få fram bra lösningar. 
Målet är att arbetsgivarna 
tar ett ökat ansvar för under-
entreprenörerna, fortsätter 
han.

– Nu har vi kommit överens 
om de ekonomiska delarna 
i avtalet vilket är positivt. 
Vi har fått med flera av våra 
krav och framförallt vill jag 
nämna att vi förtydligar ar-
betsgivarens ansvar för ar-
betsmiljön, säger Byggnads 
avtalssekreterare Torbjörn 
Hagelin i en kommentar.

www.byggnads.se

Fakta Nya byggavtalet i korthet

Nya byggavtalet

Det blev ett treårigt plåt-
slageri avtal mellan Byggnads 
och Plåtslageriernas riksförbund 
(PLR). Avtalet gäller från och med 
den 1 april och berör cirka 5  000 
plåtarbetare. 

Avtalets längd
● Avtalet gäller fr o m med den 
1 april 2013 till och med den 1 
mars 2016.
 
Löner
● 2013: Utgående lön räknas upp 
med 4,06 kr/tim (2,40%) utifrån 
snittlönen

● 2014: Utgående lön räknas upp 
med 4,30 kr/tim (2,45 %) utifrån 
snittlönen
● 2015: Utgående lön räknas upp 
med 4,35 kr/tim (2,45%) utifrån 
snittlönen
 
Arbetstidsförkortning
● Arbetstidsförkortningen ökas 
med tre timmar från 37 timmar 
till 40 timmar.
 
Arbetsmiljön
● Avtalet innebär precis som i 
byggavtalet en tydlig skrivning 
om arbetsgivarens ansvar för ar-

betsmiljön efter modell och goda 
erfarenheter från Elektrikernas 
Installationsavtal. Det innebär bl 
a att skyddsombud, MB-grupp/
kontaktombud eller Byggnads 
region får större möjligheter att 
begära överläggning om brister 
i arbetsmiljön. Kommer parterna 
inte överens kan man vända 
sig till Arbetsmiljöverket för att 
avgöra frågan.
● Underlåtenhet att inte ge-
nomföra överläggning innebär 
kollektivavtalsbrott. 

 

Ackordsprislistan
● Ackordsprislistan höjs med 
3 procent per år.
 
Arbetstidsförläggning
● Arbetstidsförläggning på 160 
timmar i snitt på en fyra veckors 
period. Dock minst 37 timmar 
och max 43 timmar.
 
Övertidsersättning
● Övertidsersättning och ob-
ersättning fås på utgående lön.

Fakta Nya plåtavtalet i korthet
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Det är tryckt stämning i kupan på NCC:s byggarbetsplats Råseglet i Västerås. Byggnadsarbetarna har just fått veta att det inte blev någon strejk.                         Många var besvikna över det efter-
som de var riktigt taggade att gå ut i konflikt. Men sedan avtalets positiva delar har kommit fram under veckorna som gått har avtalet mottagits                        bättre.  Foto: Peter Krüger

Det blev ingen konflikt 
den 8 april. Dagen innan 
2  500 byggnadsarbetare 
skulle gå ut i strejk kom 
medlarna med ett bud 
som till slut kunde antas 
av Byggnads och Sveriges 
Byggindustrier, BI. 

Medlemstidningen var på 
plats på NCC:s byggarbets-
plats  Råseglet i Västerås på 
måndagen när det stod klart 
att parterna hade enats. Rå-
seglet var en av de uttagna 
byggarbetsplatserna i kon-
flikten.

Lagbasen Harald Arvids-
son tar emot oss. 

– Det är lunch nu så ni får 
gå upp och prata med folket 

i kupan, säger han och visar 
oss rätt.

Det råder tryckt stämning 
runt borden. Många är be-
svikna. På väggen hänger väs-
tarna som skulle ha använts i 
konflikten. Ingen har lust att 
prata med oss om hur de kän-
ner, men så småningom loss-
nar det. 

– Vi var väldigt taggade att 
gå ut i strejk, säger någon. 

– Jag tror inte ett dugg på 
arbetsgrupper. Det har vi haft 
så många genom åren och  
det brukar inte bli något av 
det. Det hade varit bättre 
om de hade kunnat enas och 
börja arbetet så att huvud-
entreprenören får ansvar  

för under entreprenörerna. 
– Det gäller att hålla koll 

så att arbetsgruppen arbe-
tar fram förslag. Har de inte 
kommit fram till något till 
den 14 februari så kan ju 
Byggnads säga upp avtalet, 
säger någon som är lite mer 
positiv.

– Det är bra att vi fått ar-
betstidsförkortning och rätt 
till fria arbetskläder inskrivet 
i avtalet, fortsätter han. 

Efter några veckor pratar 
vi med Emil Person som är 
avtalsansvarig på Byggnads 
Mälardalen. Byggnads om-
budsmän och fackliga före  -
trädare har varit ute och 
informerat om avtalet på de 

flesta arbetsplatser och de har 
mött en mer positiv inställ-
ning.   

– I det stora hela är med-
lemmarna positiva till av-
talet. Det är inte så konstigt 
att de var besvikna samma 
dag som de skulle ha gått ut 
i konflikt. De var förberedda 
på kamp, säger han.

– Men när man granskar 
avtalet närmare så känns 
det bra. Det är en stor vinst 
att vi i både bygg- och plåt - 
avtalen har lyckats höja 
lägstalönerna. Det betyder 
mycket för de grupper som 
ligger lägst och det är en stor 
framgång för Byggnads med-
lemmar. 

– Fria arbetskläder har inte 

Strejkberedskap blev besvikelse
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Det är tryckt stämning i kupan på NCC:s byggarbetsplats Råseglet i Västerås. Byggnadsarbetarna har just fått veta att det inte blev någon strejk.                         Många var besvikna över det efter-
som de var riktigt taggade att gå ut i konflikt. Men sedan avtalets positiva delar har kommit fram under veckorna som gått har avtalet mottagits                        bättre.  Foto: Peter Krüger

Han fick mycket  pengar 
tillbaka på sin arbets-
skadeförsäkring retro-
aktivt 12 år tillbaka i tiden. 
Tack vare hjälp från Bygg-
nads försäkringshandläg-
gare Roine Eriksson 

Byggnads medlem, som vill 
vara anonym, fick sina vibra-
tionsskador klassade som ar-
betsskada 1997.  

– När beslutet om livränta 
togs av Försäkringskassan så 
var hans inkomst som oskadad 
inte högre än 7,5 basbelopp, 
det innebar att Afa försäkring 
hade inget att ersätta. Men, 

efter ett antal år så skulle in-
komsten hamnat över 7,5 bas-
belopp, så vi begärde en om-
prövning av beslutet, berättar 
Roine Eriksson. 

Resultatet av omprövningen 
blev att medlemmen fick re-
troaktiv ersättning från den 
1 januari 2000 till den 30 
juni 2012 och därefter fort-
satt ersättning för förlusten. 
Så det handlar om sexsiffriga 
belopp. 

– Vi begärde därefter även 
en vållandeutredning, där 
före taget ansågs vara vål-
lande till besvären/skadan. Så 

det blev lite till i ersättning, 
konstaterar Roine Eriksson. 

– Jag är så tacksam mot  
Roine Eriksson som hjälpt 
mig så mycket. I början hade 
jag kontakt med Afa för-
säkring själv, men sedan tog  
Roine över och det var myck-
et värdefullt. Han har lagt ner 
hela sin själ i mitt ärende, be-
rättar medlemmen. 

– Det kan vara bra för and-
ra medlemmar att veta att man 
får hjälp i ärenden även av det 
här slaget. Många byggnadsar-
betare drabbas ju av arbetsska-
dor, fortsätter han. 

Lilian Haraldsson 

För att hedra våra kamra-
ter som har dött i arbets-
platsolyckor eller sjukdom 
orsakat av arbetet höll 
Byggnads en tyst minut 
fredagen den 26 april 
klockan 13 på flera bygg-
arbetsplatser. 

Byggnads och övriga fackför-
bund inom LO kräver trygga 

arbetsmiljöer med noll tole-
rans mot dödsfall i olyckor och 
sjukdom orsakat av arbetet.

Totalt dör i snitt en byggnads-
arbetare i månaden och minst 
1 400 människor per år av ar-
betsrelaterade olyckor. Nästan 
varannan byggnadsarbetare 
klarar på grund av dålig ar-
betsmiljö inte av att jobba till 

65 år. Det borde vara självklart 
att börja med att förbättra ar-
betsmiljön innan exempelvis 
höjd pensionsålder kommer att 
införas.

Bakom den internationella 
dagen mot dödsolyckor i ar-
betslivet står Världsfacket, 
Europafacket samt de globala 
branschfacken i vilka LO och 
förbunden är medlemmar.

Omkomna hedrade med tyst minut

Byggnads uttalar sitt stöd 
för de brittiska arbetarna 
som har svartlistats av 
byggföretag, bland annat 
svenska Skanska. 

De har registrerats för att de 
varit fackligt aktiva eller på-
talat säkerhetsrisker. Den 
olagliga åsiktsregistreringen 
tycks ha varit omfattande 
och pågått i många år. Det 
har drabbat många brittiska 
byggnadsarbetare och deras 

familjer hårt. Några av ar-
betarna tänker komma till 
Skanskas bolagstämma för att 
kräva upprättelse. 

Tidningen Byggnadsarbetaren 
har gjort ett granskande re-
portage som visar att Skan-
ska, tillsammans med ett 
40-tal företag, är inblandad 
i en svartlistningshärva som 
uppdagades av den brittiska 
data inspektionen 2009. Skan-
ska ska ha åsiktsregistrerat 

66  000 byggnadsarbetare och 
både tillfört och använt in-
formation till detta olagliga 
register. Registret har admi-
nistrerats av en svartlistnings-
organisation i Storbritannien. 

Skanska hävdar att man har 
utrett frågan och lämnat det 
här bakom sig. Men i Storbri-
tannien pågår en parlamen-
tarisk utredning och härvan 
växer. De drabbade arbetarna 
har fortfarande inte fått upp-
rättelse.

Byggnads stödjer svartlistade byggnadsarbetare

varit reglerat i avtal tidigare 
så det är väldigt bra. Arbets-
tidsförkortning och föräldra-
pengar tycker medlemmarna 
också är bra. Arbetsgivarna 
har också fått ett tydligare 
ansvar för arbetsmiljön in-
skrivet i avtalet.

Emil Persson håller med om 
att facket har en dålig er-
farenhet av arbetsgrupper.

– Men den här gången är 
det inskrivet i avtalet att det 
måste komma fram med för-
slag, annars sägs avtalet upp.  
Det gör att jag tror på att det 
ska fungera. 

Lilian Haraldsson

Strejkberedskap blev besvikelse

Tack vare facket

Han fick ersättning 
för 12 år tillbaka
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Byggnads medlemmar har rätt att få facklig information på betald 
arbetstid, under så kallade UVA-möten.

 

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.

Enligt en branschöverens-
kommelse har de fackliga 
organisationerna rätt att 
informera sina medlemmar 
på betald arbetstid. 

Informationen ges oftast en 
för- eller eftermiddag under 
två timmar, där även arbets-
givaren erbjuds ha en punkt 
på dagordningen.

Förtroendevalda på företa-
get väljer själva vilka ämnen 
de vill ta upp, och naturligt-

vis fyller ombudsmännen i 
med aktuella ämnen om så 
önskas. Lön, arbetsmiljö och 
försäkringar brukar vara stå-
ende ämnen som tas upp. De 
senaste månaderna har det 
naturligtvis varit mycket an-
gående avtalsrörelsen.

Om ni inte sköter detta själ-
va på företaget hjälper vi på 
Byggnads er att ordna ett så 
kallat UVA-möte. Hör av er!

Jörgen Sundkvist,  
Byggnads Mälardalen 

Facklig information 
på betald arbetstid
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Första kvartalet 2013:
Ackord
    Uppland Västmanland Södermanland
TB    198:51 kr 195:79  191:21
Murare     211:55 kr 219:83  – 
VVS    216:40 kr –  205:98
Platt    217:33 kr 207:78  241:31
Golv    216:23 kr 185:57  –
Anl    –                 197:92  195:25

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

Medlemsresan till hockey-
drabbningen mellan VIK och 
Leksand som anordnades för 
Byggnads medlemmar i Tärn-
sjö, Östervåla, Heby och Sala 
blev en succé. Över 50 per-
soner mestadels ”leksingar” 
fyllde bussen som gick till 
Västerås. De fick gladeligen 
se sina favoriter vinna med 
3–1.

Lika roligt var det förstås 
inte för de VIK-supportrar 
som hoppats på seger. 

Magnus Nordlund

	  
	  
Ta med familjen till Kungsbyns Djurpark! 
 
Västerås Medlemskrets inbjuder till sommarevenemang 
På Nationaldagen kommer hela Ängsö att fyllas av olika aktiviteter. Vi vill då 
passa på att bjuda medlemmarna med sina familjer på entré till Djurparken 
samt en Rallybiljett till dem som önskar. 
Datum: Torsdagen den 6:e juni. 
Tid: Vi träffas utanför entrén klockan 10:45 för att lösa ut biljetter. 

För mer information om Ängsödagen, gå in på www.angsovagen.se, 
eller om Kungssbyn på www.kungsbyn.se 

Förhandsanmälan behövs och skall göras på nedanstående 
telefonnummer. Ring 010-601 10 04 och uppge: Antalet vuxna, samt 
antalet barn mellan 3-12 år, och personnummer på den i sällskapet som 
är medlem i Byggnads Vi vill också veta hur många medföljande barn 
som vill ha en godispåse! 

Vänliga hälsningar 
 

Västerås medlemskrets 
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Tid: Vi träffas utanför entrén klockan 10:45 för att lösa ut biljetter. 

För mer information om Ängsödagen, gå in på www.angsovagen.se, 
eller om Kungssbyn på www.kungsbyn.se 
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Ta med familjen  
till Kungsbyns 

djurpark!
Västerås Medlemskrets inbjuder till sommarevenemang.
På nationaldagen kommer hela Ängsö att fyllas av olika 
aktiviteter. Vi vill då passa på att bjuda medlemmarna 

med sina familjer på entré till djurparken 
samt en rallybiljett till dem som önskar.

Torsdagen den 6 juni

Vi träffas utanför entrén kl 10.45 för att lösa ut biljetter.

För mer information om Ängsödagen: www.angsovagen.se, 
eller om Kungsbyn på www.kungsbyn.se

Förhandsanmälan senast den 24 maj behövs 
och ska göras på: 010-601 10 04 och uppge: Antalet 

vuxna, samt antalet barn mellan 3–12 år,  
och personnummer på den i sällskapet som är medlem i 

Byggnads. Vi vill också veta hur många medföljande 
barn som vill ha en godispåse!

Vänliga hälsningar Västerås medlemskrets

SjöSlageT 
på KolBäcKSån

Medlemskrets Västerås och Kolbäcksådalen 
utmanar varandra i drakbåtstävlingen 

på Skantzen i Hallstahammar 

25 maj kl 12 

Ta med familj och vänner till sjöslaget på Skantzen och heja 
fram kretsarnas lag. Festivalen börjar kl 12 och startskottet går 

redan 10 minuter senare. Finalen väntar sedan vid kl 17. 
Däremellan blir det en del jippon  

och aktiviteter som passar hela familjen.

Välkomna! Byggnads medlemskrets Kolbäcksådalen och Västerås

Hockeyresa 
som gladde 
leksingarna



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 på Åvestbogården i Fagersta.

Hallstavik
Medlemsmöte 9 september kl 19, Folkets hus Hallstavik.

Tierp
Medlemsmöte 29 augusti kl 19 på Gästis i Tierp.

Katrineholm
Medlemsmöte 4 september kl 18.30 på Sultans konditori i Katrine-
holm.

Uppsala
Familjekväll 13 juni på Leos Lekland kl 16.30. Vi bjuder hela familjen 
på fika.
Medlemsmöte 5 september kl 17, Byggnads lokaler, Portalgatan 32.

Rörklubben i Uppland
Medlemsmöte torsdag 13 september kl 17. Bowling på Bowlaget.

Alunda/Östhammar
Medlemsmöte 23 maj kl 18.30, Östhammarshems lokaler i Österby-
bruk. 
Medlemsmöte 5 september kl 18.30 på Almo idrottsplats.

Strängnäs
Sommarträff med familjeaktiviteter, 1 juni, kl 11 vid Mariefreds cam-
ping. Anmäl dig till regionen 010-601 10 04, senast 27 maj.
Medlemsmöte 18 september kl 18.30 på ABF i Strängnäs.

KAK
Medlemsmöte 21 maj kl 18, Folkets hus i Köping.
Medlemsmöte 27 augusti kl 18, Folkets hus i Köping.

Enköping
Familjekväll 26 juni. Vi äter mat på Vita elefanten kl 17.30 och sedan 
spelar vi minigolf kl 19–20. Anmälan till Fredrik Andersson:  
010-601 14 44 eller Tommie Fredriksson: 073-378 86 28 senast  
23 juni.

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 


