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700 nya 
bostäder
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Nu när jag sitter och skriver 
min sista ledare i vår med-
lemstidning kan jag inte låta 

bli att bli nostalgisk och känna lite 
saknad. För några veckor sedan 
avgick jag som ordförande för 
Byggnads region Mälardalen efter 
närmare tre år på ordförandepos-
ten.  

Jag blev vald till ordförande i den 
första interimsstyrelsen då gamla 
avdelningen Mälardalen och Upp-
land gick ihop till en region. 

Det vore fel att inte säga att det 
varit en turbulent tid. Kongressen 
2010 slog fast att vi av ekonomiska 
och resursmässiga skäl skulle dela 
in avdelningarna i större regioner.  
Så småningom hittade vi bra sam-
arbete med Uppland och nu efter 
flera år tycker jag att vi hittat rätt 
och börjar fungera som en gemen-
sam region och inte två avdelning-
ar. Organisationen har satt sig och 
kan fortsätta att utvecklas. 

Det har också varit en fantastiskt 
tid att som ledamot av förbunds-
styrelsen, förhandlingsdelegatio-
nen och avtalsrådet aktivt kunna 
påverka Byggnads många viktiga 
beslut som leder framåt. 

När jag blev vald till ordförande 
hade den borgerliga alliansen sut-
tit vid makten i fem år och hade 
redan hunnit försämra a-kassan 
och sjukförsäkringen, tagit bort 
mätningsarvodena och drivit Lex 
Laval till Europadomstolen så att 
vi i dag har den situation vi har. 
Det är många frågor som har varit 
negativa för Byggnads och för hela 
fackföre ningsrörelsen. 

Men nu ser jag en vändning. Det 

är glädjande att det blåser positiva 
vindar. Människor söker sig till 
facket igen. Om vi får en annan 
regering i höst, kan den svenska 
välfärden börja byggas igen. 

Vi är även på rätt väg inom Bygg-
nads region Mälardalen. Medlems-
rekryteringen har varit prioriterad 
under flera år och nu är den allra 
högst på dagordningen. Vi måste 
bli fler medlemmar för att bli ännu 
starkare och slagkraftigare.

Vi har också gjort en hel del sats-
ningar på arbetsplatsbesök. Det är 
där vi ska vara, hos våra medlem-
mar och speciellt hos de mindre 
byggföretagen. 

Det var också glädjande att 
hinna vara med om den senaste 
framgången, nämligen att vi 
fick huvudentreprenörsansvaret 
inskrivet i kollektivavtalet. Det är 
ett historiskt avtal. Nu har vi ett 
verktyg i verktygslådan så att vi 
kan skapa lika lön och lika villkor 

ute på arbetsplatserna. Det i sin 
tur ger bättre arbetsmiljö så att vi 
kanske kan slippa uppleva att en 
byggnadsarbetare i månaden dör i 
sitt arbete. 

Det blir mycket jobb med  
huvudentreprenörsavtalet. Tack 
och lov har vi nu kunnat anställa 
två nya ombudsmän, efter att ha 
varit underbemannade under en 
längre tid. Nu är det upp till oss 
att visa att vi klarar det. Byggnads 
region Mälardalen är redo.

Jag vill också påminna om det 
mycket viktiga valet till EU-parla-
mentet den 25 maj. Beslut som tas 
i EU påverkar det mesta av de poli-
tiska besluten som tas här hemma. 
Därför måste vi se till att få en röd 
majoritet i EU som ger fackförbun-
den större inflytande i Bryssel. Gå 
och rösta den 25 maj!

Slutligen önskar jag den nya sty-
relsen lycka till med de kommande 
utmaningarna när det gäller att 
bevaka våra medlemmars intressen 
i Byggnads.
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Avtalet är äntligen i hamn  
– nu är det upp till oss

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
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Förstasidesbilden: Ett nytt villasamhälle byggs 
i Lindbacken utanför Uppsala. Här är det 
Fredrik Sund som tar emot en takstol. Plats-
chefen Dan Brolén pratar i telefon och jobbar 
samtidigt.  Arkivfoto: Peter Krüger 

Lars-Göran 
Hammarberg,
f  d ordförande 
Byggnads 
Mälar dalen

Jag ser en  
vändning.  
Människor  
söker sig  
till facket igen.

”



Veckorna efter att avtalet 
om huvudentreprenörsav-
tal blev klart åkte Bygg-
nads förbundsordförande 
Johan Lindholm runt på 
byggarbetsplatser för att 
informera om avtalet. 
Medlemstidningen fick 
ett samtal med honom i 
Örebro.

– Vi är jättenöjda med re-
sultatet. Det är ett historiskt 
avtal, en svensk modell som 
nästan kan jämföras med en 
löntagarfond, säger han entu-
siastiskt. 

–  Dessutom kan detta avtal 
användas i andra krisbran-
scher som har samma pro-
blem som vi inom Byggnads, 
till exempel i Transport och 
bärplockarbranschen. 

Han konstaterar att Sve riges 
Byggindustriers (BI) kampanj 
mot Byggnads där man prata-
de om att Byggnads konflikt 
var olaglig fick ett snabbt  
slut. 

– De insåg att de inte fick 
stöd varken hos byggföretag 

eller allmänhet med sin kam-
panj. 

– Vi varslade om konflikt 
eftersom det avtal som ar-
betsgruppen som arbetat un-
der ett år, kom fram till bara 
var en papperstiger. Allt fanns 
med i utredningen, men inte 
huvudentreprenörsavtalet. 

Johan Lindholm berättar 
att när avtalsrådet samlades 
fanns det ingen tvekan. Bygg-
nads skulle gå ut i konflikt för 
att kämpa för huvudentrepre-
nörsavtalet. 

Men kvällen innan strej-
ken skulle bryta ut, kunde 
parterna enas. När medlarna 
lade sitt bud om att byggföre-
tagen skulle avsätta pengar i 
en fond, accepterade både BI 
och Byggnads. 

– Nu har vi verktyg för att 
komma till rätta med oseriösa 
byggföretag. Om det inte går 
att få dem att betala avtals-
enliga löner, har de anställda 
rätt att få lönen från fonden 
som byggs upp av medlems-
företagen i svensk Byggindus-
tri.

– Efter det är det nog ingen 
huvudentreprenör som anli-
tar det företaget igen. Det blir 
en självsanering. 

– Nu har vi satt grundplatt-

formen och kan arbeta uti-
från den.  

Har Byggnads resurser 
och folk att kunna jaga 
fram de oseriösa före
tagen?

– Vi gör ju det jobbet redan 
i  dag, men har inte kunnat 
sätta åt dem på samma sätt 
som vi nu kan, menar Johan 
Lindholm och fortsätter:

– Vi har kunnat visa vilken 
vilda västern det är på vissa 
arbetsplatser. Nu kan vi göra 
något åt det. Det känns fan-
tastiskt. 

På frågan om varför inte 
parterna kunde enats för ett 
år sedan om ordning och reda 
på arbetsplatsen svarar Johan 
Lindholm:

– Då stod vi för långt ifrån 
varandra och kunde inte 
komma överens. Därför fick 
en arbetsgrupp i uppdrag att 
komma med ett förslag. Men 
egentligen var det medlarna 
som löste hela knuten. 

Text och foto:  
Lilian Haraldsson 
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”Nu har vi 
verktyg för 
att komma 
till rätta med 
oseriösa 
byggföretag. 

Avtals-extra

Aktuell UE-lista
● Enligt avtalet ska huvudentre-
prenören hålla en aktuell lista 
på alla underentreprenörer på 
byggarbetsplatsen. Byggnads kan 
när som helst begära en UE-lista 
från huvudentreprenören som då 
har fyra dagar på sig att lämna 
över en komplett lista. Huvud-
entreprenören får skadestånds-
ansvar om de inte har en korrekt 
UE-lista inom fyra dagar.

Inget solidaransvar  
● Det nya avtalet innehåller inte 
något solidariskt betalnings-
ansvar, något som Byggnads 
eftersträvat. I stället har det 
instiftats en fond som finansieras 
av företag anslutna till Sveriges 
Byggindustrier. Den som inte fått 

lön ska kunna söka skälig ersätt-
ning därifrån när alla andra vägar 
har prövats. 

Krav på seriositet  
● En arbetsgivare som anlitar 
en underentreprenör ska se till 
att underentreprenören följer 
reglerna under bilaga D i byg-
gavtalet. En nyhet där är att det 
hos underentreprenören inte får 
finnas klara förfallna fodringar på 
lön eller annan ersättning. Sedan 
tidigare ska det finnas F-skatte-
bevis, momsregistreringsbevis, 
registreringsbevis, kollektivavtal 
för ifrågavarande arbete.

Ny tvistenämnd 
● Om det blir en tvisteförhand-
ling enligt paragraf 35 i MBL på 

en arbetsplats ska förhandlingar 
äga rum snarast. Det gäller om 
det visar sig att ett företag inte 
har kollektivavtal, förhandlings-
vägrar eller har brister i under-
laget så att det inte går att  
bedöma om arbetstagaren fått  
korrekt lön och ersättning.  
Huvudentreprenören och Bygg-
nads ska då aktivt medverka för 
att lösa frågan. Om de inte lyckas 
lösa tvisten kan Byggnads kräva 
att en särskild nämnd ska försöka 
lösa tvisten. Något facket måste 
göra inom 30 dagar.
● I den nya nämnden ska det sitta 
tre personer – en från facket, en 
från BI och en av parterna utsedd 
opartisk ordförande. Om nämn-
den är enig om att det finns 
betalningsskyldighet ska pengar 

hämtas från BI:s fond och betalas 
ut omgående.
● Förutom lönen handlar det 
om vissa ersättningar som är 
reglerat genom lag, till exempel 
semesterersättningen. Sedan är 
det traktamenten, övertid, OB-
ersättning med mera. Det är upp 
till nämnden att avgöra från fall 
till fall.

Det nya avtalet och systemet 
med att få ordning och reda på 
bygget ska vara i gång fullt ut 
den första januari 2015. I och 
med uppgörelsen förlängdes 
hela byggavtalet till den 31 mars 
2016. 

Johan Lindholm.

Byggnadsbasen är nöjd:
Vi har ett historiskt avtal

Fakta Nya avtalet i korthet



Det går bara att ana hur 
stort Lindbacken kommer att 
bli. För överallt byggs det och 
fortfarande står många tom-
ter tomma i väntan på att hus 
ska byggas där. 

Transporter med bygg-
material kommer och går 
på nybyggda vägar som inte 
hunnit asfalteras så det dam-
mar rejält. Det är svårt att 
tänka sig att här ska det vara 
ett stort bostadsområde med 
hus, parker och all social ser-
vice. Men så blir det.

Dan Brolén, platschef för 
Olandsbyggarna AB berättar 
att de ska bygga åtta villor i 
ett av områdena. Sedan ska 
ytterligare två områden byg-
gas. Om det blir fler etapper 

för byggföretaget vet han inte  
ännu. Varje etapp upphand-
las för sig.

– Villaleveransen var lite 
försenad, men vi håller nog 
byggtiden ändå, säger han. 

Vid medlemstidningens be-
sök monterar fyra snickare 
den första villan. Dagen före 
hade villan levererats monte-
ringsfärdig. Nu var väggarna 
på bottenvåningen redan 
uppe och snickarna höll på 
att montera takstolarna.   

Olle Löthman fäster bygg-
kranens krok i takstolen men 
det blir lite bekymmer att 
lyfta eftersom det blåser snålt 
runt knutarna.

– Det gäller att få rätt ba-
lans då går det lättare, kon-

staterar han och hittar rätt 
punkt på takstolen där det 
väger jämnt.

Huset ska stå färdigt om 24 
veckor, det vill säga i slutet på 
september. 

– Det ovanliga med det här 
huset är att det blir tegel på 
fasaden. Halva är puts och 
halva är tegel, säger Dan Bro-
lén. 

Han berättar att Olands-
byggarna är ett Alundaföre-
tag med 23 anställda snickare 
och tre plattsättare. 

– Vi bygger även lösvirkes-
hus, just nu i Östhammar och 
Öregrund. Så vi har flera byg-
gen i gång. Mest blir det vil-
lor, säger han.

Byggnadskillarna går på 
timlön. 

Olle Löthman konstaterar att 
det är roligare att jobba med 
ett litet byggprojekt. Det blir 
inte så stressigt och man kän-
ner alla som jobbar. 

– Det blir en trivsam stäm-
ning på ett litet bygge, säger 
han.

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger 
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Här sätts takstolen på plats. I förgrunden platschefen Dan Brolén, i 
mitten Alexander Johansson, som är lärling, och längst upp Robin 
Karlsson. 

Olle Löthman sätter fast kran-
bilen krok på lämpligt ställe för 
lyft.

På jobbet

Fakta Lindbacken

 Lindbacken är ett nytt bostads-
område som byggs cirka 4,5 km 
nordost om centrala Uppsala i om-
rådet mellan Jälla och Hovgården i 
Uppsala kommun.

 Området kommer att bebyggas 
med olika boendeformer (villor, 
radhus, parhus) som tillsammans 
kommer att utgöra cirka 700 
bostäder. Förskolor, skola och tre 
större parker byggs också.

I det nya området Lindbacken, utanför Uppsala 
byggs ett helt villasamhälle upp. Totalt omfattar 
bygget cirka 700 bostäder. Just nu är det en jättelik 
byggarbetsplats med flera olika byggföretag. 

”Det gäller  
att få rätt  
balans då 
går det  
lättare.

Bit för bit läggs grunden  
till ett nytt villasamhälle
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Upp i höjden ska tak-
stolen. Det blåser hårt 
så Olle Löthman får ta 
i ordentligt för att inte 
takstolen ska ta vind. 
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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:
Jan Andersson tel 010-601 14 83 jan.andersson@byggnads.se. 
Regionens ordförande, lösen maskin- och anläggningssidan, avtalsteckning 
samt förhandling av lön, kretsansvarig Tärnsjö/Östervåla och Norrtälje.
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.
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:
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
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.

Första kvartalet 2014:

Ackord
    Uppland Västmanland Södermanland

TB    202:68 kr 198:63  198:48
Murare     227:87 kr  –   – 
VVS    142:50 kr  –  222:37
Platt    215:64 kr  –  223:41
Golv    229:36 kr 192:92   –
Anl    198:57 kr  –  198:57
Plåt (2013)   173:71 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.



Det är skillnad på rött 
och blått i politiken. Den 
tydligaste skillnaden är 
konflikten mellan arbete 
och kapital på arbetsmark-
naden. Det är den som styr 
hela politiken. Det sade 
riksdagsman Olle Thorell 
(s) när han talade på Bygg-
nads Mälardalens årsmöte 
i slutet av mars.  

– Moderaterna snor Social-
demokraternas förslag och 
försöker slå i folk att det är 
deras. De har börjat bli rädda 
nu, när de märker att opini-
onssiffrorna viker och män-
niskor har börjat märka av 
att välfärden nedmonteras 
och att de som har gott om 
pengar får det bättre. Klyftan 
mellan fattiga och rika blir 
större och större, konstate-
rade Olle Thorell.

Han poängterade att Bygg-
nads kamp för att få ordning 
och reda på arbetsmarkanden 
och att svenska kollektivavtal 
ska gälla i Sverige, stöds av 
Socialdemokraterna.

– Vi har gjort ett handslag 
med LO om flera punkter 
som vi kommer att driva ige-
nom om vi kommer till mak-
ten efter valet. 

– Arbetslöshetsförsäkring-
en ska höjas från 680 kronor 
till 910 kronor per dag är en 
av punkterna, fortsatte Olle 
Thorell.

Han tog upp flera åtgärder 
som Socialdemokraterna ska 
arbeta för. 

En målsättning är fler jobb 
och EU:s lägsta arbetslöshet.  
Mer kunskap och mindre 
klasser i skolan är en annan. 

Olle Thorell nämnde flera 
prioriterade frågor:
• Knäck ungdomsarbetslös-
heten och införa en 90-dagars 
garanti. 

• Skrota Fas 3 och reformera 
Arbetsförmedlingen.
• Företag ska slipp betala för 
de anställdas andra sjuklöne-
vecka.
• Utbilda fler i bristyrken.
• En aktiv näringslivspolitik. 

Något som säkert välkom-
nas av pensionärerna är att 
Social demokraterna vill åter-
ställa pensionärsskatten så 
att lön och pension beskattas 
lika. Idag betalar pensionä-
rerna högre skatt. 

Efter Olle Thorells fram-
förande inleddes personvalen.  
Lars-Göran Hammarberg, 
som varit ordförande sedan 
2011 hade tidigt meddelat 
att han inte kandiderade till 
att fortsätta som ordförande. 
Valberedningens förslag blev 
i  stället Jan Andersson, som 
valdes med acklamation. 

Valberednings förslag till 

ledamöter för två år var Rolf 
Jansson, Stig-Olof Sandin, 
Krister Eriksson, Jörgen Sko-
og och Göran Olsson. Det 
blev också årsmötes beslut att 
välja dessa. 

Eftersom årsmötet hölls 
strax innan konflikten om 
huvudentreprenörsavtalet 
eventuellt skulle bryta ut den 
1 april, kom mycket diskus-
sion att handla om detta. 

Mathias Kleman informe-
rade om vilka byggarbets-
platser som var uttagna vid 
en eventuell strejk. Men med 
facit i hand vet vi att det inte 
blev någon konflikt, utan 
parterna kunde enas om ett 
avtal. 

Flera funktionärer blev av-
tackade. Görgen Zilén som 
tidigare varit ombudsman 
och kassör i Mälardalen har 
nu börjat en tjänst på förbun-
det. Thomas Gustafsson har 
efter 40 år som medlem och 
25 år som fackligt aktiv och 
ombudsman nu gått i pen-
sion. En av administratörer-
na, nämligen Anita Jansson, 
avtackades även hon efter 
många år på Byggnads. 

Text och foto: 
Lilian Haraldsson

Välkommen till Byggnads 
Mälardalen, säger vi till 
två ombudsmän som an-
ställdes i januari 2014. 

Pär Lanninge, 
till yrket snick-
are från Väs-
terås har varit 
fackligt aktiv 
under många 
år. Han har 
suttit i medbe-
stämmandegruppen (MB) och 
varit lagbas hos flera byggföre-
tag. Pär har också jobbat som 
lärare på byggprogrammet på 
Edströmska gymnasiet i Väs-
terås. Innan Byggnads Mälar-
dalen blev en region tillsam-
mans med Uppland satt Pär 
som vice ordförande i styrelsen 
för Mälardalen.

Pär är placerad i Västerås 
och har bland annat ansvar 
för mätning och arbetsmiljö 
som regionalt skyddsombud, 
Han är dessutom ungdoms-
ansvarig och kretsansvarig 
för Köping-Arboga-Kungsör.

– Det känns som ett privile-
gium att få arbeta för fackföre-
ningsrörelsen. Jag trivs verkli-
gen med mitt jobb, säger Pär.

Christer Held-
ring, till yrket 
snickare, från 
Eskilstuna har 
suttit med i 
medbes täm-
mandeg rup -
pen (MB) i fle-
ra byggföretag 
och varit lagbas. Han har ock-
så jobbat som skyddsombud.

I sin nya funktion som om-
budsman blir Christer ansva-
rig för mätning på de mindre 
avtalsområdena och även re-
gionalt skyddsombud, Han ska 
även jobba med Galaxen och 
har kretsansvar för Strängnäs. 
Christer är placerad i Västerås.

– Det är fantastiskt kul och 
utmanande att jobba åt Bygg-
nads Mälardalen. Det finns 
fortfarande mycket att lära 
och just nu lär jag mig platt-
mätning. Dessutom har vi ett 
spännande valår framför oss. 
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Pär Lanninge.

Christer  
Heldring.

Jan Andersson blev vald till ny ordförande för Byggnads Mälardalen vid 
årsmötet i slutet av mars. Här gratuleras han av avgående ordföranden 
Lars-Göran Hammarberg.

Görgen Zilén och Thomas Gus-
tafsson avtackades efter många 
år på Byggnads Mälardalen. 

Nytt om namnÅrsmötet: Nya kom och  
andra tackade för sig



Mötestider 2014
Alunda/Östhammar
Medlemsmöte torsdag 22 maj kl 18.30 i Österbybruk.
Medlemsmöte torsdag 11 september kl 18.30 på Almo idrottsplats.

Eskilstuna
Medlemsmöte måndag 16 juni kl 18 i Vilsta med grillning.

Hallstavik
Medlemsmöte måndag 8 september kl 19 i Folkets hus Hallstavik.

Tierp
Medlemsmöte torsdag 28 augusti kl 19 på Gästis i Tierp.

Katrineholm-Vingåker-Flen
Medlemsmöte onsdag 3 sept kl 18.30 Sultans konditori i Katrineholm.

Köping-Arboga-Kungsör
Medlemsmöte 2 september kl 17.30 på Folkets hus Köping.

Strängnäs
sommarträff lördag 31 maj kl 11 med familjeaktiviteter på Mariefreds 
camping. Anmälan senast 26 maj på telefon 010-601 10 04. 
Medlemsmöte onsdag 17 september kl 18.30 på ABF Strängnäs.

Västerås
Familjedag på Kungsbyn fredag 6 juni. Entré från kl 10. Intäde vuxna: 
60 kr, barn upp till 12 år gratis. Gäller för Byggnads medlemmar med familj.
Anmälan till regionen på tele 010-601 14 43 senast 2 juni.

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.

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.

2014 kallas supervalåret 
eftersom flera avgörande 
val sammanfaller under 
samma år. 

Den 14 september röstar vi 
i om vem som ska företräda 
oss i kommuner, landsting 
och riksdag. Men redan den 
25 maj är det EU-val. Då väl-
jer vi 20 ledamöter som ska 
representera oss i EU-parla-
mentet.

Byggnads och övriga för-

bund inom 6F har tagit fram 
en egen kandidat, nämligen 
Johan Danielsson plats num-
mer 10 på Socialdemokrater-
nas Europaparlamentslista.

Johan Danielsson jobbar på 
LO med Europafrågor och 
kommer bland annat att job-
ba med löntagarnas villkor 
och för att svenskt kollek-
tivavtal ska gälla på svensk 
arbetsmarknad om han blir 
invald i Europaparlamentet.

Rösta i EU-valet!


