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Nu har ni i er hand det första 
numret av vår medlemstid
ning för året 2012. Det första 

årsmötet har genomförts inom re
gion Byggnads Mälardalen och vår 
nya organisation börjar ta form. Jag 
har som nyvald ordförande börjat 
forma vårt nya lag. 

Vi inom den nybildade region
styrelsen får tacka för förtroendet 
att vi får leda den nya organisatio
nen. Vi ska jobba för att Byggnads 
region Mälardalen ska vara en 
förening som du som medlem ska 
kunna lita på och känna dig trygg 
med. 

Nu börjar vår nya region att ta 
form. Genom att vi nu har tre verk  
samhetskontor, Uppsala, Västerås  
och Eskilstuna, så ser vi till att 
våra medlemskretsar får en bra 
grund för att utveckla den fackliga 
organisationen inom våra samtliga 
18 kommuner. Vi ska bedriva och 
bevaka våra intressen både när det 
gäller samhällsfrågor och politik. 
Byggbranschen är ju som bekant en 

av de mest konjunkturutsatta bran
scherna och är beroende av poli
tiska och kommunala beslut, bland 
annat när det gäller byggnation och 
underhåll av våra bostäder.

Avtalsrörelsen pågår för fullt när 
jag skriver detta. Byggavtalet och 
glasavtalet är klart, men när det gäl
ler VVS, kyl, plåt och ME:s avtals
områden har vi gått ut i konflikt. 

Det är ganska anmärkningsvärt 
att svenskt Näringsliv lägger sig i 
och ger våra motparter på arbets
givarsidan direktiv om att inte 
träffa överenskommelser som stri
der mot deras intressen på Svenska 
arbetsmarknaden. 

Vi har i juni en extra kongress där 
vi ska välja ny förbundsledning. 
Det blir en intressant kongress 
eftersom vi har tre personer som är 
nominerade till ny förbundsordför
ande efter Hans Tilly, som nu avgår. 
Kandidaterna är: Johan Lindblom, 
nuvarande andra förbundsordföran
de, Torbjörn Johansson, nuvarande 

avtalssekreterare samt Lars Mejern 
Larsson, som är riksdagsledamot. 

Själv är jag nominerad från re
gionen att ingå i förbundsstyrelsen. 
Vi har tio kongressombud och tre 
förbundsfullmäktigeledamöter som 
ska representera vår region. 

Min uppmaning till alla medlem
mar är:

Var med i utvecklingen av starka, 
stolta och trygga Byggnads Mälar
dalen – facket för dig. 
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Starka, stolta och trygga Byggnads
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Tel: 010-601 10 04  Fax: 021-41 04 13  
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Tel: 010- 601 10 04  Fax: 016-12 22 39  
E-post: malardalen@byggnads.se 
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Förstasidesbilden: Rickhard Andersson och 
Rickard Thörne är nyvalda skyddsombud. Just nu 
jobbar de på ombyggnaden av Stadshotellet i 
Eskilstuna.  Foto: Peter Krüger 

Lars-Göran 
Hammarberg,
ordförande 
Byggnads 
Mälar dalen

I samband med att Byggnads 
Mälardalen och Uppland gått 
samman och bildat region 
Mälar  dalen har representant
skapet valt en ny regionstyrel
se. Styrelsen valdes i april och 
är valda på ett år. 

Från vänster Tobias Levin, 
Rolf Jansson, LarsGöran 
Hammarberg, ordförande, Jan 
Andersson, Mats Skog, Dennis 
Nilsson, Pär Eriksson, Henrik 
Nyström, Magnus Nyman, 
Emil Persson, Patrik Berg
man, Mathias Kleman, kassör,  
Görgen Zilén, vice ordförande,  
och StigOlof Sandin.

Här är regionens  
nya styrelse 
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Byggavtalet är klart och grund-
lönen hamnar på 136:50.

I det nya ettåriga avtalet 
höjs lönen med 774 kronor 
per månad, vilket mot-
svarar 2,6 procent. 
För yrkesarbetare räknas 
lönen upp med 4:45 kronor 
per timme.  
Grundlönen hamnar på 
136:50 kronor.
 
De nya nivåerna gäller från 
löneperioden som börjar efter 
den 29 februari. 

Även timlönen för städper
sonal höjs med 4:45 kronor 
per timme. 

– För byggstädarna innebär 
det en höjning värd 4 pro
cent, vilket innebär en sats

ning på de 
lägst avlönade 
i byggbran
schen som 
ofta är Bygg
nads kvinnliga 
medlemmar, 
säger Hans 
Tilly.

Under avtalsförhandlingarna  
har Byggnads krav på en 
arbets miljöcertifiering varit 
föremål för heta diskussioner. 
Frågan har lösts genom att de 
ska tillsättas en arbetsgrupp. 

– Detta ska vi göra tillsam
mans med facken och med 
övriga byggarbetsgivare. Ar

betsgivarna har alltid hela 
ansvaret för arbetsmiljön och 
facken ska givetvis ha ett in
flytande i frågan, säger Ola 
Månsson, vd på BI.

I avtalet har parterna även 
enats om ett par förändringar 
när det gäller ackordslistor. 
Det handlar om nya listor för 
ställningsbyggare och under
taksmontörer. 

– Nu när det finns en över
enskommelse om prestations
lönesystem för dessa grupper 
så finns det förutsättningar 
för en bra löneutveckling,  
säger Torbjörn Johansson,  
avtalssekreterare på Byggnads.

BemanningSfrågan har varit en 
stor fråga i årets avtalsrörelse.  
För Byggnads del löstes den 
genom att en bromskloss införs 
i nya byggavtalet:  

Om inhyrning av perso
nal utifrån varar längre än 
fem veckor, samtidigt som 
det finns egen personal med 
återanställningsrätt, måste 
företaget genomföra en lokal 
MBLförhandling med lokal 
MBgrupp eller Byggnads 
lokalavdelning. 

Om man inte kommer över
ens blir det lokal förhandling 
och sedan central förhandling. 
Nästa steg är skiljenämnd och 
Arbetsdomstolen. Uppgörelsen 
ska göra det svårare för arbets
givaren att kringgå återanställ
ningsrätten.   

När det gäller glasmäste
riavtalet lyckades Byggnads 
få till en hårdare skrivning. 
Här har tidigare anställda 
med återanställningsrätt alltid 
företräde till återanställning 
innan arbetsgivaren anlitar ett 
bemanningsföretag.  

i och med nya byggavtalet upp
hör den lönemässiga särbe
handlingen av städpersonal. 
Nu har de rätt till samma löne
lyft som yrkesarbetare inom 
bygg och anläggningsavtalen. 

Fram till i år har byggstä
darna endast fått 70 procent 
av övriga byggnadsarbetares 
löneökningar. I årets avtals
rörelse lyckades Byggnads få 
till en låglönesatsning.

Krav på 
arbetsgivarintyg 
Utan korrekt arbetsgivarintyg 
kan det bli problem med akas
san. Det har många av Bygg
nads medlemmar fått erfara. 
Nu är det slut med det. I nya 
byggavtalet, liksom kyl och 
VVSavtalen, är en regel införd 
som säger att arbetsgivaren ska 
utfärda ett korrekt arbetsgivar
intyg inom fem veckor från det 
att anställningen upphört.  

Plåt och glasmästeriavtalen 
har fått hårdare skrivningar: 

Där ska  arbetsgivarintyg ut
färdas direkt när anställningen 
upphör.  

Ny standard 
för bodar 
nya Byggavtalet innebär även 
ett genombrott när det gäller 
bodstandard. Sexmannabodar 
med högre takhöjd införs. 
Därmed är en 20årig följetong 
slut. 

Bodöverenskommelsen 
innebär att från och med den 
1 januari i år är det sexman
nabodar som gäller. 

Efter den 31 december 
2010 är det inte tillåtet att ha 
lägre än 2,40 meters takhöjd 
i bodarna. Dispens kan dock 
utverkas fram till den 31 de
cember 2012 då hela vagnpar
ken måste vara helt utbytt.  

Utbildningspaket 
för skyddsombud 
i avtalSrörelSen kom parterna 
överens om att skyddsombuds
utbildningen ska förbättras. 
En grupp är redan i gång och 

jobbar fram ett upplägg som 
ska presenteras senare i år. 

Granskning löst 
ByggnadS lönegranskning kom
mer att finnas kvar. Parterna har 
kommit överens om att införa 
ett nytt gemensamt databaserat 
granskningsregister, där man 
delar på kostnaderna. Data
systemet gör det möjligt för 
Byggnads att hålla koll på 
samtliga anställdas löner, utan 
att namnen på de oorganiserade 
syns. 

Bättre lön för 
maskinförare 
tidigare har maskinförare 
och tornkranförare haft en 
sämre löneutveckling än andra 
yrkesgrupper. Genom det nya 
byggavtalet kan de ta del av 
prestationslönen och på så vis 
höja sin lön. 

Om de ingår i ett arbetslag 
där ackord tillämpas ska de 
ha lön motsvarande ackords
förtjänsten. Samma gäller om 
de är inhyrda på ett ackords
bygge.  

Så blev byggavtalet:
2,6 procent i lönelyft

Bromskloss  
för inhyrning

Rättvist för  
städpersonal

Hans Tilly.
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ARBETSPLATSEN
Stadshotellet, Eskilstuna

Den inbyggda innergården, som kallas havet, klarade sig skadefri från branden. Här byggs hotellets största konferensanläggning.

Ett 70-tal byggnadsarbetare 
arbetar just nu på renovering
en av Stadshotellet i Eskils
tuna. Rickard Thörne och 
Rickhard Andersson, som 
båda är nytillträdda skydds
ombud, tar emot vid grinden 
tillsammans med Byggnads 
ombudsman Kent Sedin. 

– Vi går skyddsronder var 
14:e dag, berättar Rickhard 
Andersson. Det brukar inte 
vara några problem med det 
är noga med att vi kontrol
lerar alla skyddsanordningar.

– Vid hisschakten händer 
det att killarna glömmer att 
återställa skyddsräcken, men 
då påminner vi, tillägger 
Rickard Thörne.

Vid årsskiftet blev de utsed
da till skyddsombud och har 

gått steg ett i skyddsombuds
utbildningen. 

– Arbetsmiljön är jätteviktig 
på byggarbetsplatsen. Det är 
inte acceptabelt att en bygg
nadsarbetare i månaden dör 
på sin arbetsplats, konstaterar 
Kent Sedin. Han  tillägger att 
så gott som alla byggnadsar
betare på den här byggarbets
platsen höll en tyst minut på 
arbetsmiljödagen den 27 april 
för de arbetskamrater som för
olyckats under året. 

– Det brukar vara stor upp
slutning på alla arbetsplatser 
för den här manifestationen.

För ett par år sedan brann 
Stadshotellet. Branden var 
anlagd med trots att en per
son finns registrerad på be

vakningskameror är ingen 
dömd för brottet. 

Nu är i alla fall hotellet på 
väg att renoveras och åter
ställas till sitt ursprungliga 
skick. Då menar vi verkligen 
ursprungliga. För fastighets
ägaren Bengt Olofsson, In
fab, har bestämt att hotellet 
ska återställas till det utse
ende det hade när det byggdes 
1939.

Han och JanEric Berg
ström, AQ arkitekter bju
der medlemstidningen på en 
rundvandring.

Entrén har flyttats till sin ur
sprungliga plats, golvet från 
1939 som består av kalksten 
från Hjälmaren, har tagits 
fram under senare renove

För ett par år sedan 
brann Stadshotellet 
i Eskilstuna. Nu är 
det på väg att byg-
gas upp igen. Det 
återställs dessutom 
i originalskick från 
1939.

Här ska bli lika stiligt  som 1939



– Nu får vi inte vika ner 
oss. Byggnads får inte ge 
sig.   
Strejkande rörmokare i 
Västerås var överens att 
ta fajten för sju dagars 
arbetstidsförkortning.

Vid denna tidnings presslägg
ning var det 105 rörmokare 
och plåtslagare som strejkade. 
Men konflikten var på väg att 
trappas upp och onsdagen den 
9 maj lade Byggnads varsel om 
utökad strejk den 11 maj. Om 
konflikten inte avblåses tidi
gare så innebär det att 1  700 
rörmontörer och plåtslagare 
går ut i konflikt.

På strejkmötet i Byggfackens 
hus i Västerås diskuterar de 
strejkande rörmokarna varför 
det hörs så lite om strejken.

– Allmänheten verkar inte 
veta något och medierna skriver 
inte om konflikten, sa någon.

Lars Hammarberg, ordfö
rande, och Görgen Zilén, vice 

ordförande i Byggnads Mälar
dalen, berättade att bland an
nat att NVS jobb, på Nya Ka
rolinska sjukhuset i Stockholm 
och JF Janssons rör som har 
50 medlemmar omfattas av 
strejkvarsel nummer två.

– Vi måste öka trycket. Ar
betsgivaren vill inte sätta sig 
ner och förhandla, konstate
rar Lars Hammarberg. 

Görgen Zilén berättar att 
konfliktersättning börjar 
betalas ut den 25 maj. För
sta veckan är ersättning 860 
kronor per dag. Därefter 950 
kronor per dag.

– Arbetstidsförkortningen 
är viktig för oss. Vi har tunga 
jobb och behöver återhämt
ning, konstaterar Hans Wad
sten.

– Dessutom är det bra att 
kunna ta hand om barnen. 
Att finnas hemma första skol
dagen eller vid andra tillfäl
len, tillägger Fredrik Kangas.

Lilian Haraldsson
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Kampviljan är god hos rörmontörerna som är anställda i Bravidas service   
enhet. ”Vi ger inte upp i första taget”, sa killarna på strejkmöte i 
Byggfackens hus i Västerås.

Rickhard Andersson och Rickard Thörne är nyutnämnda 
skyddsombud och arbetar för en bra arbetsmiljö.  

Gamla geniuna trappräcken från 1939 klarade branden 
och ska fräschas upp.

Fastighetsägaren Bengt Olofsson diskuterar renovering-
en med Rickard Thörne och Rickhard Andersson. 

Den inbyggda innergården, som kallas havet, klarade sig skadefri från branden. Här byggs hotellets största konferensanläggning.

Första kvartalet 2012:
Ackord
    Uppland Västmanland Södermanland
TB    193,98 kr 189,53  189,34
Murare     200,06 kr 223,53   – 
VVS    –  202,38  197,55
Platt    218,74 kr 202,61  203,95
Golv    209,09 kr –  –
Anl    195,00 kr 188,01  –

Prestationslönestatistik Mälardalen

rör och plåt: 1 700 
kan tas ut i strejk

ringars alla golvbeläggning
ar.  Den öppna planlösningen 
med balkong från över vå
ningen återställs och trä
pelarna som alla klarade den 
häftiga branden blir viktiga i 
den nygamla stilen.

– Det är jätteroligt att äga
ren verkligen vill ta fram ur
sprungsstilen, konstaterar 
JanEric Bergström. Det blir 
jättefint. 

Han konstaterar dock att det 
varit en hel del problem under 
resans gång med att kombi
nera gammal design med ny 
teknik. 

– Vi har haft stora problem 
med installation av ventila
tion. Det fanns inte någon 
värd namnet tidigare. 

– Dessutom har vi lagt ner 
mycket arbete på att brand
klassa hela byggnaden. Det 
betyder mycket gips, konsta
terar Bengt Olofsson. 

Överallt, i såväl konferens
utrymmen och restauranger 
som hotellrum, installeras 
franska balkonger som ger 
mer ljusinsläpp och vackrare 
utsikt. 

– Vi har ny it teknik i hela 
huset förstås, tillägger Bengt 
Olofsson. 

Genom ombyggnader har 
man utökat med tio rum till 
totalt 132 hotellrum. Stads
hotellet i Eskilstuna slår upp 
portarna den 1 september. 

Text: Lilian Haraldsson 
Foto: Peter Krüger

Här ska bli lika stiligt  som 1939
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förSäkringar. Från den 1 april 
2012 så lämnar trygghets
försäkringen ersättning från 
första dagen med full lön vid 
olycksfall i arbetet. 

Ersättning för kostnader 
som arbetsskadan medför 
i form av läkar och sjuk
vårdskostnader eller vid 
olycksfallet skadade kläder, 
glasögon och dylikt, lämnas 
efter skadeståndsrättsliga 
regler. 

Du behöver inte betala 
någon självrisk efter detta 
datum. 

Trygghets försäkring 
vid arbetsskada

 

Byggnads region Mälardalen
Adress/besök Uppsala:  
Portalgatan 32, 754 23 Uppsala
Tel: 010-601 10 04  Fax: 018-19 45 01  
Adress Västerås: Box 1043, 721 26 
Västerås besök: Hemdalsvägen 1.
Tel: 010-601 10 04  Fax: 021-41 04 13  
Adress/besök Eskilstuna: 
Munktellsgatan 1, 632 20 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 kristihimmelsfärd samt 
valborg är regionen helt stängd. 
E-post: malardalen@byggnads.se 

VI I UPPSALA
Ombudsmän:
Bengt Westman tel 010-601 14 68, bengt.westman@byggnads.se
Skolinformation, arbetsplatsbevakning, konkurser, yrkesutbildning, plåt-
avtalet, Alunda/Östhammars medlemskrets
Christer Lindström tel 010-601 14 60, christer.lindstrom@byggnads.se
MB-ansvarig, miljöombud, regionalt huvudskyddsombud, Tierps med-
lemskrets
Emil Persson tel 010-601 14 64, emil.persson@byggnads.se
Regionens avtalsansvarige, arbetsplatsbevakning, regionalt skyddsom-
bud, Hallstaviks medlemskrets
Peter Eng tel 010-601 14 48, peter.eng@byggnads.se
Studier, regionalt skyddsombud, golv, glas och pappfrågor, arbetsplats-
bevakning, yrkesutbildning golv/glas, Mur,matt och plattklubben
Roine Eriksson tel 010-601 14 50, roine.eriksson@byggnads.se
Försäkringsansvarig, lönehantering, regionalt skyddsombud, Uppsalas 
medlemskrets
Peter Furuhall tel 010-601 14 51, peter.furuhall@byggnads.se
Löner TBM, regionalt skyddsombud, arbetsplatsbevakning
Tomas Hellsberg tel 010-601 14 54, tomas.hellsberg@byggnads.se
VVS och KYLavtalen, VVS-mätning, regionalt skyddsombud, rörklubben, 
Enköpings medlemskrets
Tommy Lundvall tel 010-601 14 61, tommy.lundvall@byggnads.se
Löner TBM, regionalt skyddsombud, Norrtäljes medlemskrets
Fredrik Andersson tel 010-601 14 44, fredrik.andersson@byggnads.se
Löner TBM
Administratörer:
Annica Eng tel 010-601 14 47,  annica.eng@byggnads.se
Mätningskontorist, avtal- och studieadministration, medlemsfrågor
Lise-Lotte Karlsson tel 010-601 14 57, lise-lotte.karlsson@byggnads.se
Lösen, utträden, försäkringar, TBM-lärlingar
Mari Nordenholm tel 010-601 14 62, mari.nordenholm@byggnads.se
Försäkringar, a-kassefrågor

Jörgen Andersson tel 010-601 14 45, jorgen.andersson@byggnads.se
Vaktmästare

VI I VäSTERåS
Ombudsmän:
Görgen Zilén tel 010-601 14 69, gorgen.zilen@byggnads.se
Regionens vice ordförande, löner/avtalsförhandlingar, byggavtalet, maskin-
avtalet, avtalsteckning, konkurser
Mathias Kleman tel 010-601 14 58, mathias.kleman@byggnads.se
Regionens kassör, medlemsärenden, in och utträden, löner/avtalsför-
handlingar, glasavtalet, byggavtalet, arbetsplatsbevakning, ungdoms-
ansvarig, regionalt skyddsombud, Regionala yrkeskommittén
Magnus Nordlund tel 010-601 14 63, magnus.nordlund@byggnads.se
Mätning, byggavtalet, TBM, DMY, arbetsplatsbevakning, regionalt 
skyddsombud
Kenneth Holmberg tel 010-601 14 55, kenneth.holmberg@byggnads.se
Löner och avtalsförhandlingar, avtalsteckning, byggavtalet, plåtavtalet, 
arbetsplatsbevakning, underentreprenörer, företag
Jörgen Sundkvist tel 010-601 14 67, jorgen.sundkvist@byggnads.se
TBM-mätning
Administratörer:
Anita Jansson tel 010-601 14 56, anita.jansson@byggnads.se
Bokföring, ekonomi, dataansvarig, förtroendevaldas ersättning, med-
lemsfrågor, uthyrning av stugan i Tanumsstrand
Maria Andersson tel 010-601 14 46, maria.andersson@byggnads.se
Lösen, mätnings/granskningskontorist, medlemsfrågor, MB, FFM-skydds-
ombud, studier, hemsida
Anette Althén tel 010-601 14 43, anette.althen@byggnads.se
Medlemsfrågor, AU- och regionstyrelsen

VI I ESKILSTUNA
Ombudsmän:
Lars-Göran Hammarberg tel 010-601 14 53, 
lars-goran.hammarberg@byggnads.se
Regionens ordförande, avtalstecknare VVS, yrkesutbildningsfrågor VVS, 
löner/avtalsförhandling VVS, Isoler och kylavtalet, arbetsplatsbevakning, 
Regionalt skyddsombud.
Marko Pöllänen tel 010-601 14 65, marko.pollanen@byggnads.se
MB-frågor, byggavtalet, arbetsplatsbevakning, regionalt skyddsombud, 
konkursansvarig, DMY
Kent Sedin tel 010-601 14 66, kent.sedin@byggnads.se
Mätning/avtalsförhandling, byggavtalet, avtalsteckning, studier, yrkesutbild-
ningsfrågor, Bygg/Regionala yrkeskommittén, arbetsplatsbevakning
Thomas Gustafsson tel 010-601 14 52, thomas.gustafsson@byggnads.se
Regionala yrkeskommittén, avtalsförhandling, byggavtalet, arbetsplats-
bevakning, RSO

Från och med den 1 maj 
2012 gick Byggnads över 
till månadsavisering av 
medlemsavgifterna för att 
förenkla och effektivisera 
hanteringen.

Månadsavisering gör det enk
lare att betala medlemsavgif
ten i tid. 

Den avi som varje månad 
skickas till dig som medlem 

kommer att innehålla inneva
rande månads avgift och alla 
förfallna avgifter för medlem
skapet. 

I och med denna nya enk
lare rutin försvinner behovet 
av separata påminnelser och 
utskick av inbetalningskort, då 
täckning har saknats, gällande 
autogiroavdrag. 

Varje månadsavi blir i stäl
let en påminnelse för den som 

hamnat efter med sina avgifter.  
 Från och med den 1 maj 

har Byggnads möjlighet att dra 
förfallna avgifter via autogiro
dragningen. Den medlem som 
en månad saknat täckning 
”slipper” göra en separat inbe
talning för att komma ikapp. 
Månaden efter kommer Bygg
nads i  stället att dra två avgif
ter vid den ordinarie autogiro
dragningen.  

enklare att betala med  
månadsavisering av avgiften



I förra veckan gick bygg-
nadsarbetare på tio 
VVS-företag och fyra plåt-
företag ut i strejk.  
Det stod klart sedan Bygg-
nads sagt nej till medlings-
budet. 

Vid denna tidningens press
läggning råder fortfarande 
konflikt gällande VVSavtalet, 
byggnadsplåtslageriavtalet, 
ventilationsarbetsavtalet, kyl
avtalet och plåtbearbetnings
avtalet. 

Byggnads kräver bland an
nat att befodrandet av dygnet
runtberedskap ska slopas och 
höjda lärlingslöner.

Byggnads tvingades den 5 
maj att varsla om utökade 
stridsåtgärder då varken 
VVS företagen eller Plåt
slageriernas Riksförbund, 
PLR, ens har bemödat sig att 
försöka förhandla eller finna 
konstruktiva lösningar gäl
lande arbetstidsförkortning 
och ett säkerställande av 
branschens framtid gällande 
lärlingslönerna.

I region Byggnads region 
Mälardalen är det Bravidas 
serviceenhet som berörs av 
konflikten. 

Enligt fackets avtals sek re
terare Torbjörn Johansson är 
det beklagligt att budet inte 
innehöll någon arbetstidsför
kortning. 

– Jämfört med industrin 
som i princip har dubbel så 
lång arbetstidsförkortning 
är det anmärkningsvärt att 
arbets givarna vägrar till
mötesgå våra krav, säger han 
och fortsätter:

 – Arbetsgivarna och med
larna har inte någon som helst 
förståelse för det hårda arbete 
våra medlemmar utför, säger 
Torbjörn Johansson. 

På VVS-företagen är man för
vånade över Byggnads strids
åtgärder, eftersom parterna 
tidigare har haft ett samför
stånd när det gäller avtalsför
handlingar. 

Det var Byggnads som nob
bade budet från medlarna. 

Enligt Torbjörn Johansson var 
det till slut den förkortade ar
betstiden som blev den stora 
stridsfrågan. Byggnads hade 
begärt sju timmar men budet 
från medlarna innehöll noll 
timmar. 

– Varken arbetsgivarna el
ler medlarna verkar ha någon 
förståelse för våra medlem
mars hårda arbete, säger Tor
björn Johansson.

– En annan fråga som facket 
drivit i förhandlingarna är 
lärlinglönerna. Byggnads an
ser att företagen konsekvent 
låter lärlingarna gå på så låg 
lön som möjligt. Men i med
larnas bud fanns ingenting om 
lärlingslönerna.

– I övrigt var vi beredda 
att acceptera avtalet. Löne
ökningen låg på 2,6 procent 
under ett år och det är samma 
som övriga fått, säger Tor
björn Johansson.

Lilian Haraldsson

7

”Varken arbets
givarna eller 
medlarna  
verkar ha  
någon för
ståelse för 
våra medlem
mars hårda  
arbete.

Lärlingslöner och arbetstidsförkortning blev stridsfrågor när Byggnads 
gick ut i konflikt för VVS- och plåtavtalen.

Byggnadsarbetare 
har gått ut i strejk

Avtal klart  
för Glas
avtalSnytt. Glasmästeriav
talet är klart. Det innebär 
774 kronor mer i månaden 
och 4,45 kronor mer i tim
men. Grund lönen är likt 
byggavtalet.

Byggnads stämt 
i domstol
konfliktåtgärder. VVS
företagen och Plåtslageri
ernas Riksförbund har 
stämt Byggnads till Arbets
domstolen och vill få 
prövat om stridsåtgärderna 
i den pågående konflikten 
innebärande kränkning 
av föreningsrätten och att 
stridsåtgärderna därmed är 
otillåtna.

Byggnads menar att det 
är sorgligt och beklämman
de att Svenskt Näringsliv, 
denna gång genom VVS
Företagen och Plåtslagerier
nas riksförbund, ännu en 
gång sysslar med juridiskt 
trixande. Nu när flera av 
arbetsgivarnas företag och 
Byggnads medlemmar är 
uttagna i konflikt borde 
det vara första prioritet att 
komma överens, i  stäl
let för att göra juridik av 
förhandlingarna. Nu måste 
de viktiga frågorna om lär
lingars skäliga löner och lite 
kortare arbetstid lösas. 

– Det är heller ingen lyx 
att kunna få större möjlig
het att hämta och lämna 
sina barn, utan en själv
klarhet, säger Byggnads 
avtalssekreterare Torbjörn 
Johansson i en kommentar.

Pension och  
försäkringar
medlemSnytta. Byggnads 
har en unik organisation 
för att ta tillvara medlem
marnas intresse när det 
gäller försäkringar. Utöver 
försäkringshandläggarna på 
förbundskontoret har alla 
Byggnads regioner runt om 
i landet försäkringshandläg
gare.

Som medlem får du, om 
du så önskar, kostnadsfri 
hjälp med handläggning och 
bedömning av din rätt till 
ersättning från de olika för
säkringarna. Kontakta alltid 
i första hand din region om 
du behöver hjälp.



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
Sören Fredriksson
sorenf@glocalnet.net
0702-69 79 74
Hallstavik
Stig-Olof Sandin
stigolof.sandin@telia.com
076-851 24 02
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
Fagersta vakant
Norberg vakant

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
Nicklas Älgekrans
niklas.algekrans@peab.se
0733-37 53 46
Katrineholm
Jan Eriksson
015023004@telia.com
070-645 55 31
Strängnäs
Dan Eriksson
danne72@telia.com, 070-739 58 85

Här når du din ordförande

Se även hemsidan: www.byggnads.se/malardalen
Där finns också uppgifter hur du når yrkesklubbarna.

Ta med familjen till 
Parken Zoo i Eskilstuna

Onsdagen den 6 juni

Kl 11 träffas vi vid entrén för  
att gå gemensamt in. 

Väl inne sköter ni er själva. Djur-
parken har öppet till kl 17 och 

nöjesparken intill öppnar kl 12. 
Det finns bra möjligheter att inta 

medhavd matsäck om man inte vill 
äta på någon av serveringarna.

Anmälan ska göras till avdelningen så att vi har koll på  
hur många vi blir. Vi behöver även veta hur många barn 

som kan tänkas vilja ha en godispåse under dagen.
Anmälan senast den 31 maj. Ring 010-601 10 04 och uppge: 

Antal vuxna/barn (3–16 år) och personnummer på den som är 
medlem i Byggnads.  Byggnads Västerås

Mötestider 2012 Mälardalen
Uppsala
Sommarmöte onsdagen den 20 juni. Se mer info på hemsidan.
Medlemsmöte 5 september, kl 17. Se mer info på hemsidan.

Strängnäs
Sommarfest 2 juni kl 11 i Skogshyddan.

Enköping
Medlemsmöte och bowling onsdagen den 13 juni kl 18.
Medlemsmöte 19 september kl 18, ABF i Enköping.

Alunda/Östhammar
Medlemsmöte 13 september, Almo idrottsplats, Gimo, kl 18.30.

Hallstavik
Medlemsmöte 10 september, kl 19, Folkets hus i Hallstavik.

Norrtälje
Medlemsmöte 4 september, kl 19, Byggprogrammet Roden-
skolan.

Tierp
Medlemsmöte 30 augusti, kl 19 på Gästis i Tierp.

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. 
Stugan har en charmig karaktär med förstukvist, spröjsade 
fönster och en stor altan. Boytan är på 65 kvadratmeter med 
sovloft i ena delen av stugan. 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 kronor
Vecka 01–19:  1 200 kronor
Vecka 20–23:  2 100 kronor
Vecka 24–35:  3 300 kronor
Vecka 36–38:  2 100 kronor
Vecka 39–52:  1 200 kronor


