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Jag hoppas att ni har haft en 
skön och avkopplande sommar. 
Efter en intensiv vår var vi alla 

värda lite ledighet för att ladda 
batterierna. Nu står vi inför en 
spännande höst som kommer att bli 
minst lika intensiv som våren.

Nästa år är ett händelserikt år. 
Byggnads har sin kongress och 
det ska genomföras val till EU-
parlamentet och i september är det 
riksdagsval här hemma. Allt detta 
ska förberedas i höst, tillsammans 
med en massa annat.

Det viktigaste för oss inom Bygg-
nads är nu att få fart på debatten 
om ett huvudentreprenörsansvar. 
Detta arbete måste vi alla hjälpa till 
att belysa på våra arbetsplatser, på 
fritiden och på andra möten inom 
politiken.

Vi måste hjälpas åt att gemensamt 
belysa dessa aktuella frågor på olika 
arenor och nivåer för att få tryck 
i debatten. Som jag ser det, är det 
livsviktigt att få i gång en diskus-
sion om vem som har ansvaret för 
våra medlemmar. Det är tillsam-
mans som vi kan göra skillnad och 
få till ordning och reda på våra 
arbetsplatser.

Regionstyrelsen har träffat våra 
riksdagsledamöter från Socialdemo-
kraterna som representerar Upp-
land, Västmanland och Sörmland. 
Detta skedde under en eftermiddag 
i riksdagshuset där vi framförde frå-
gor som är viktiga för våra medlem-
mar. Som till exempel att se till att 
a-kassan blir 90 procent av inkom-

sten, inte som i dag knappt mellan 
60 och 70 procent.

Vi fick också förmånen att 
diskutera arbetsmarknadsfrågor 
med Ylva Johansson (S). Vi fick bra 
gensvar på våra frågor som vi vill 
ska drivas genom fackligt politisk 
samarbete. Läs mer om detta på 
nästa sida.

En annan viktig fråga är att se till 
att de som vi jobbar ihop med är 
medlemmar i Byggnads. Vi måste 
våga ställa frågan: Är du medlem i 
facket?

Vi ser tyvärr en tydlig trend att 
medlemsantalet viker. Här har vi 
alla ett ansvar att aktivt bli tydli-
gare med att vi ska stå upp för våra 
kollektivavtal och belysa skillnaden 
mellan vad vi har nu och hur det 
skulle se ut om vi bara skulle ha 
löner och förmåner enligt lagar som 

i många andra länder, där kollektiv-
avtalet inte har den starka kopp-
lingen mellan parterna på arbets-
marknaden, som vi har här hemma.

Vi har fått besked om att det tyvärr 
är flera av våra medlemmar som 
kommer att bli arbetslösa under 
hösten, om inget nytt inträffar. 
Det är inte roligt att hamna i en 
situation där man vet att man 
kommer att förlora fotfästet på 
arbetsmarknaden. Som tur är så är 
det inte nattsvart med jobb inom 
regionen, viker det på ett ställe så 
är det uppgång på andra orter i vårt 
närområde.

Vi hoppas på bra diskussioner på 
våra medlemsmöten inom regionen 
som ni är välkomna att besöka. 
Tider och datum ser ni i detta blad.

Hoppas att vi nu får en bra höst 
och att arbetsmarknaden ser bra ut 
för våra medlemmar inom region 
Mälardalen.

o
rd

fö
ra

n
d

e
n

 h
a

r o
rd

e
t

Vi måste alla våga ställa 
frågan: Är du med i facket?
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Förstasidesbilden: Alla hyresgäster bor kvar i 
bostadsområdet Lagersberg i Eskilstuna under 
ombyggnadstiden. Det bor många invandrare i 
området och det kan vara svårt med språket och 
det blir en del kulturkrockar. Men alla försöker 
hjälpas åt för att det ska fungera.   Foto: Peter Krüger 

Lars-Göran 
Hammarberg,
ordförande 
Byggnads 
Mälar dalen

Vi har alla ett 
ansvar att aktivt 
bli tydligare med 
att vi ska stå upp 
för våra kollektiv-
avtal.

”



Larmen om jobbtrafficking 
i olika barnscher avlöser 
varandra. För en tid sedan 
rapporterades det om hur 
utländska byggnadsarbe-
tare utnyttjas. Arbetare 
bor på byggplatsen, mot 
reglerna, under usla villkor 
och får arbeta långt över 
40 timmar i veckan.  
Löner på 45 kronor i tim-
men är inte ovanligt.  
Och detta i Sverige – 2013. 

Frågan diskuteras nu i riks-
dagen. Byggnads Mälar-
dalens regionstyrelse passade 
på att uppvakta Socialdemo-
kraternas riksdagsledamöter 
från Västmanland för att dis-
kutera läget i branschen.

Byggnads möter problemen 
med arbetare som utnyttjas i 
vardagen, både direkt och in-
direkt. På grund av Lex Laval 
har Byggnads små möjlighe-
ter att hjälpa alla de som i  dag 
blir utnyttjade på svensk ar-
betsmarknad. Detta vill So-
cialdemokraterna ändra på 
genom att riva upp Lex Laval. 
Partiet vill att man även ska 
kontrollera om en arbets-
givare som vill ta hit utländsk 
arbetskraft är seriös eller inte. 
Det är förslag som välkomnas 
av Byggnads. 

– I dag kommer signaler från 
hela landet om jobbtraffick-
ing. Även från vår hemma-
plan i Västmanland. Det är 
ett stort och växande sam-
hällsproblem. Vi måste sätta 
stopp för detta. Regeringen 
måste riva upp Lex Laval 
och se till att svenska kol-
lektivavtal gäller på svensk 
arbetsmarknad, säger Lars 
Hammarberg, ordförande för 
Byggnads Mälardalen. 

– I Sverige ska svenska lö-
ner och villkor gälla för alla 

som arbetar, oavsett var de 
kommer ifrån. Vi Social-
demokrater har längre krävt 
att regeringen ska vidta åt-
gärder för skydda utländsk 
arbetskraft, till exempel 
byggnadsarbetare, som ut-
nyttjas av skrupelfria arbets-
givare. Nu är det mer eller 
mindre fritt fram för oseriösa 
företag att konkurrera genom 
att dumpa löner och vill-

kor, säger riksdagsledamoten 
Olle Thorell.

En annan fråga som Bygg-
nads representanter tog upp 
vid träffen var den allt mer 
försämrade a-kassan. Ersätt-
ningen är nere på 65–70 pro-
cent av lönen. Byggnads, lik-
som hela LO-kollektivet, vill 
att a-kassan ska återgå till de 
villkor som gällde innan al-

liansen fick regeringsmakten, 
nämligen 90 procent. 

Lars Hammarberg var mycket 
nöjd med träffen.

– Vi fick gehör för våra frå-
gor och vi hade en tuff dis-
kussion. Det är inte accepta-
belt att anställda i utländska 
företag inte har samma vill-
kor som vi, när de arbetar i 
Sverige. 

– Vi träffar på byggnads-
arbetare som far mycket illa 
och som utnyttjas genom att 
de har rekordlåga löner och 
urusla villkor i övrigt. 

– Vi tog också upp ungdoms-
arbetslösheten till diskussion 
och att det behövs statliga sub-
ventioner för att komma i gång 
med byggandet. Det råder stor 
brist på lägenheter i dag, säger 
Lars Hammarberg. 

Lilian Haraldsson
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Representanter för Byggnads Mälardalen uppvaktade nyligen riksdagsmän från Västmanland och Ylva 
Johansson om jobbtrafficking. Från vänster: Kristofer Lennstrand (ungdomskommittén), Stig-Olof Sandin, 
Krister Eriksson, Jan Andersson, Jörgen Sundkvist, Mats Skog (delvis skymd), Rolf Jansson, Dennis Nilsson, 
Emil Persson, Magnus Nyman, Andreas Ramqvist Hallin, Lars Hammarberg, Leif Andersson 6F, Mathias 
Kleman och David Mattsson.

”I Sverige ska svenska löner och 
villkor gälla”, säger Olle Thorell 
riksdagsledamot (S), till höger på 
bilden. Till vänster Lars Ham-
marberg, ordförande i Byggnads 
region Mälardalen och Ylva 
Johansson, talesperson i arbets-
marknadsfrågor (S).

”I dag kommer 
signaler från 
hela landet om 
jobbtrafficking. 

Byggnads till riksdagen 
med tuffa branschfrågor
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Fönstren byts ut och ersätts med energibesparande glas. 

Alla fasader tilläggsisoleras för att spara energi.

I tre av fastigheterna är det solen som ska ge en del av 
elenergin. 400 solpaneler sätts upp som ska leverera 
cirka 90  000 kwh/år.

Hyresgästerna bor kvar medan lägenheterna renoveras. ”Det är tufft både för dem och för oss”, säger Eddy Samuelsson, lagbas på renoveringsprojektet i Lagersberg i Eskilstuna.

På jobbet Lagersberg är ett miljonpro-
gramsområde som är i stort 
behov av renovering. I juni 
förra året startade NCC re-
noveringen av 90 lägenheter 
i första etappen, på uppdrag 
av ägaren Eskilstuna kom-
munfastigheter. Nu är före-
taget inne på etapp två med 
ytterligare 90 lägenheter. Till 
halvårsskiftet 2015 ska hela 
området stå färdigt. Varje 
trapphus tar cirka fem veckor 
att renovera. 

Eddy Samuelsson, som är 
lagbas, berättar:

– Renoveringen omfattar 
stambyte och nya badrum, 
vissa renoveringar görs i kö-
ket och samtliga fönster byts 
ut mot energiglas. Den sker i 
flera etapper.

I badrummen blir allt nytt. 
Kakel och klinkers, toalett-
stol, tvättfat och skåp.

– De flesta hus får en till-
läggsisolering på 5 cm, men 
i några av husen sätts en till-

läggsisolering på 18–20 cm.  
Där ska också sitta solpaneler 
på taket i ett speciellt energi-
sparande projekt, berättar 
Eddy Samuelsson.

Daniel Gruvborg arbetar på 
Nordic Solar, en underentre-
prenör till NCC. Han berät-
tar att tre av fastigheterna får 
solpaneler på taket. Totalt 
400 paneler som tillsammans 
ska ge 90  000 kilowattimmar 
per år. 

Bostadsområdet  
Lagersberg i Eskils-
tuna genomgår just 
nu en totalrenovering 
och energieffektivi-
sering. Husen får nya 
fönster, tilläggsisole-
ras och på tre fastig-
heter sätts solpaneler 
upp.

Solceller ger miljonprogramsområde ny energi
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Hyresgästerna bor kvar medan lägenheterna renoveras. ”Det är tufft både för dem och för oss”, säger Eddy Samuelsson, lagbas på renoveringsprojektet i Lagersberg i Eskilstuna.

NCC region Mitt säger upp  
41 snickare och betong-
arbetare i Västerås. NCC 
motiverar uppsägningarna 
med en vikande mark-
nad och tuff konkurrens.  
Uppsägningarna har redan 
inletts. 

– Det är en oerhört tuff kon-
kurrens och vi har inte fått 
tillräcklig ekonomi i projek-
ten. Dessutom verkar det vara 
en vikande marknad, säger 
Dennis Nilsson, MB-ledamot 
i NCC, region mitt. 

Dennis Nilsson är kritisk 
hur bostadspolitiken sköts. 

– Vi har stora miljonpro-
gramsområden som behöver 
rustas och även energieffek-
tiviseras. Men regeringen gör 
ingenting för att stimulera så-
dana projekt med subventio-
ner. Den politiska viljan ver-
kar inte finnas, säger Dennis 
Nilsson och fortsätter:

– Här i Västerås behöver 
det dessutom byggas 800 lä-
genheter. Det är ju stor bo-
stadsbrist i stan. 

Mathias Kleman, ombuds-
man på Byggnads Mälar-
dalen, håller med Dennis 
Nilsson om behovet av att 
sätta fart på bostadsbyggan-
det. 

– Det behövs mindre lägen-
heter. Ungdomarna har inte 
råd att flytta hemifrån i  dag 
för det saknas små lägen heter. 
Men regeringen gör ingenting 
för att stimulera bostadsbyg-
gandet. 

Mathias tror dock inte på en 
vikande marknad. 

– Nej, men konkurrensen är 
stor i Västerås och NCC har 
inte lyckats räkna hem job-
ben. Men det brukar skifta.  
Konkurrensen är ju sådan. 

Lilian Haraldsson

NCC säger 
upp 41 
i Västerås

– Hur mycket som kan spa-
ras i Lagersberg är svårt att 
säga eftersom jag inte känner 
till den totala förbrukningen 
av el. Men förmodligen blir 
det en överförbrukning av el 
som säljs tillbaka till energi-
bolaget i Eskilstuna 

– Ju mer av energin som lä-
genhetsinnehavaren själv an-
vänder desto billigare blir det, 
konstaterar Daniel Gruvborg. 

Eddy Samuelsson säger att 

något av problemen i Lagers-
berg är att alla hyresgäster 
bor kvar under hela tiden re-
noveringen pågår. 

– De första veckorna bilar 
vi ut det gamla golvet och 
väggarna i badrummen. Det 
är svårt att stå ut med det  
ljudet, säger han och fortsät-
ter:

– I och för sig har famil-
jer med särskilda behov fått 
evakueringslägenheter, men 
ändå är det tufft för hyres-

gästerna. Dessutom bor det 
många invandrare här och 
det kan vara svårt med språ-
ket och de olika kulturerna. 

– Men nu har vi fått hjälp 
av en kvinna från kommunen 
som ska hjälpa oss med alla 
kontakter. Det kommer att 
underlätta, säger han. 

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger 

Solceller ger miljonprogramsområde ny energi



... Janne 
Andersson, 
som nyligen 
börjat som 
ombudsman 
med place-
ring på Bygg-
nads i Uppsala.

Grattis till nya jobbet!
– Tack för det. Jag har 
nyligen börjat så det känns 
verkligen nytt. Det känns bra 
och roligt. Det ska bli intres-

sant att ställa om sig från 
hammaren till ombudsman-
najobbet.
 
Du är snickare till yrket och 
har legat ute och jobbat 
mycket.  
– Senast jobbade jag på ett 
bygge i Täby. Nu när jag är 
placerad i Uppsala får jag 
bara fem mil till jobbet,  
eftersom jag bor i Östervåla.

Har du jobbat fackligt länge 
inom Byggnads?

– Ja, ända sedan 1989, då jag 
blev invald i Byggnads Väs-
teråsavdelnings avdelnings-
styrelse. Efter det har flera 
sammanslagningar skett. Nu 
är Byggnads Mälardalen en 
region bestående av norra 
Sörmland, Västmanland och 
Uppland. På arbetsplatserna 
har jag både varit lagbas, 
MB-ansvarig och skyddsom-
bud.

Politiska uppdrag har du 
också?

– Ja, jag sitter i fullmäktige 
och kommunstyrelsen i Heby 
för Socialdemokraterna. 

Vilka blir dina främsta  
arbetsuppgifter inom Bygg-
nads?
– Jag ska jobba med gransk-
ningssystemet och maskin- 
och anläggningsavtalen. 
Viktigast är att ha medlems-
kontakter och vara ute på 
arbetsplatserna.

Lilian Haraldsson 
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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-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.
Jan Andersson tel 010-601 14 83, 070-326 10 37 jan.andersson@
byggnads.se. Lösen, maskin och anläggningssidan samt förhandling av 
lön.
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 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.
Görgen Zilén, tjänstledig.
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.
Anna Pihlström tel 010-601 14 65, anna.pihlstrom@byggnads.se
Bokföring, löner och medlemsservice.

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.

Hallå där . . .



På Nytt joBB. Anna Pihlström 
är ny adminis-
t ratör på 
Byggnads Mä-
lardalen. Hon 
ska arbeta på 
Västeråskon-
toret med bok-
föring, löner 
och medlems-
service. 

Anna är 44 år och har de 
senaste fem åren arbetat med 
fastighetsförvaltning. 

Hur känns det?
– Helt fantastiskt. Det är så 
roligt att få ta tag i mina nya 
arbetsuppgifter. Jag känner mig 
väldigt välkommen av alla som 
jobbar här.

Sven Eriksson har haft sin 
arbetsskada sedan 1993. 
Han är utsliten i knän,  
axlar och höfter efter 
många år som industri-
montör. I somras fick han 
ett rejält plåster på såren. 
Men med hjälp från Bygg-
nads har han nu fått in-
komstförlusten retro aktivt 
från AFA Försäkring.

Nu är Sven Eriksson, som bor 
i Uppsala, pensionär, men har 
inte kunnat arbeta på 20 år 
på grund sina arbetsskador.   
Eftersom han fick sina skador 
godkända som arbetsskada 
har han fått livränta från För-
säkringskassan.

– För fem år sedan hörde 
jag talas om försäkringarna, 
men jag tog inte itu med sa-
ken förrän efter jag kontaktat 
Roine Eriksson på Byggnads 
i Uppsala. Jag hade inte en 
aning om att jag skulle få så 
mycket pengar tillbaka efter-
som beloppet beräknas retro-
aktivt, konstaterar Sven. 

– Jag blev helt överraskad 
när man ringde från AFA. Nu 
kan jag känna mig trygg eko-
nomiskt sett. Ersättningen 
som betalades ut var på ett 
sexsiffrigt belopp.

– Roine är fantastisk. Han 

ger sig aldrig. Det lönar sig 
verkligen att vara medlem i 
facket, konstaterar Sven.

Roine Eriksson säger så här: 
– När man har en godkänd 

arbetsskada och gör en in-
komstförlust ska man ersättas 
från arbetsskadeförsäkring-
arna hos Försäkringskassan 
och AFA Försäkring och ska 
då ha samma inkomst som 
man skulle ha haft som oska-
dad. 

– Det är AFA Försäkring 
som ersätter inkomstförlusten 
om man tjänar över 7,5 pris-
basbelopp eftersom Försäk-
ringskassan betalar upp till 
max 7,5 prisbasbelopp. 

Efter en dom 2008 i Högsta 
domstolen är det nu möjligt 
att begära omprövning hos 
AFA Försäkring om man 
tycker att man fått för lite 
livränta eller om man inte 
fått någon livränta alls från 
AFA-försäkringen TFA på 
grund av att lönen låg under 
7,5 prisbasbelopp när man 
blev sjuk, berättar Roine  
Eriksson.

– Så var det i Svens fall. 
Han tjänade inte över 7,5 
prisbasbelopp när han skada-
des. Men nu kan man alltså 

begära omprövning då livrän-
tan inte hängt med  löneupp-
gången. 

Sven är förstås mycket nöjd. 
Han tycker det är bra att 
medlemstidningen skriver om 
hans fall.

– Det är säkert många som 
är i min situation och som 
inte känner till vilka rättig-
heter de har. Nu hoppas jag 
att många läser det här, kon-
staterar han.

Lilian Haraldsson
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Anna  
Pihlström.

tack vare facket

Andra kvartalet 2013:

Ackord
    Uppland Västmanland Södermanland

TB    200:88 kr 196:71  195:94
Murare     229:03 kr 204:24  195:00 
VVS    –  –  276:01
Platt    240:71 kr 211:96  –
Golv    238:79 kr 194:56  –
Anl    195:00 kr –  195:45
Plåt    176:76 kr –  –

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

Rätt att ompröva  
tidigare beslut

Försäkringskassan betalar livrän-
ta för arbetsskador eller olycksfall 
upp till 7,5 prisbasbelopp (cirka  
335 000 kronor, 2013).

AFA Försäkring betalar inkomst-
förlusten för lönedelar över 7,5 
prisbasbelopp. De täcker alltså upp 
för det belopp, utöver prisbasbe-
loppet som man skulle ha tjänat 
om man arbetat. 

Efter en dom i Högsta domstolen 
2008 är det nu möjligt att begära 
omprövning hos AFA Försäkring
om man tycker att man fått för 
lite livränta eller om man inte fått 
någon livränta alls på grund av att 
lönen låg under 7,5 prisbasbelopp 
när man blev sjuk.

Ersättningen betalas ut retro-
aktivt.

Sexsiffrig ersättning 
efter arbetsskada

Ny administratör 

arBetSmiljö. Så här skriver LO 
Mellansverige bland annat i 
ett pressmeddelande: ”Varför 
får inte Ryanairs personal 
organisera sig?  Vi måste stå 
upp för bra arbetsvillkor i alla 
branscher. Därför har vi fattat 
beslut om att inte flyga med 
oseriösa företag som Ryanair 
och uppmanar alla fackliga 
organisationer i vår region att 
göra detsamma.” 

Ryanair bojkottas

På Nytt joBB. Görgen Zilén 
kommer att börja på förbundet 
avtalsenhet från och med okto-
ber, således så kommer Görgen 
att vara tjänstledig från oss.

Vi från Regionen önskar ho-
nom lycka till på sitt nya jobb i 
Stockholm.

Ni som har haft kontakt med 
ärenden som Görgen handläg-
ger – hör av er till oss.

Görgen börjar 
på förbundet



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

Hallstavik
Medlemsmöte 18 november kl 19 i Folkets hus Hallstavik. Tema: 
Sparbanken ekonomi.

Tierp
Medlemsmöte 31 oktober kl 19 på Gästis i Tierp.

Katrineholm
Medlemsmöte 13 november kl 18.30 på Sultans Konditori i Katrine-
holm.

Uppsala
Medlemsmöte 24 oktober kl 17 i Byggnads lokaler, Portalgatan 32 
Uppsala.

Rörklubben i Uppland
Medlemsmöte 17 december kl 17 i Byggnads lokaler, Portalgatan 32 
Uppsala. Grötmöte

Alunda/Östhammar
Medlemsmöte 21 november kl 18.30 på Skäret i Gimo.

Strängnäs
Medlemsmöte 20 november kl 18.30 på ABF i Strängnäs.

KAK
Medlemsmöte 26 november kl 18 Folkets hus i Köping.

Enköping
Medlemsmöte 30 oktober kl 18 på ABF i Enköping.

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.


