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Tänk vad tiden går fort! För 
inte så länge sedan satt man 
och hade hela långa härliga 

sommaren framför sig. Nu, så här 
i slutet av augusti, känns det som 
att sommaren så smått börjar lida 
mot sitt slut. Inte utan att det känns 
lite vemodigt. Då är det viktigt 
att försöka fylla tillvaron med ett 
meningsfullt innehåll.

En mycket vettig syssla som man 
kan ägna sig åt i höstmörkret, och 
för all del även efter hösten, är att 
engagera sig politiskt. Vi är alldeles 
för få LO-med-
lemmar som 
verkar inom 
politiken. 
Tyvärr blir 
vi bara 
färre och 
färre 

med LO-bakgrund i beslutande för-
samlingar, som till exempel riksdag, 
kommunfullmäktige och landsting.

Självklart får det till följd att vi 
får allt svårare att göra vår röst 
hörd, vilket är en mycket olycklig 
utveckling då behovet av att vara 
med och påverka absolut inte mins-
kat, snarare tvärt om. Listan över 
de utmaningarna vi ställs inför när 
det gäller lönedumping, urholkade 
anställningsvillkor, oseriösa företag, 
försämrad a-kassa och sjukersätt-
ning minskar inte.  

Vill vi även i framtiden ha schysta 
villkor på arbetsmarknaden och 
i samhället i stort är det mycket 
beroende av hur vi lyckats med att 
vara med och påverka! Engagerar vi 
oss politiskt så kan jag lova att det 
inte dröjer länge innan vi kan känna 
att det är meningsfullt och värt in-
satsen. Dels för att man faktiskt kan 
vara med och påverka, dels också 
för alla trevliga människor man 
träffar inom politiken. 

Så hör gärna av dig till din Arbe-
tarkommun om hur du kan bli en 
del av partiet.

Avtalsrörelsen närmar sig också. 
Nästan alla våra kollektivavtal 
löper ut våren 2012. En hel del 
motioner om förslag på föränd-
ringar i avtalen har lämnats in. Men 
önskvärt vore att det kom in lite 
flera. Nog måste det väl finnas saker 
och ting i avtalen som vi inte är 
nöjda med? 

Är du osäker på hur det går till 
att skriva en motion är det bara att 
höra av dig till någon av avdelning-
arna så hjälper vi till med det.

Nu återstår det bara ett nummer av 
Mälarbladet då vi fortfarande är två 
avdelningar. Efter det kommer vi 
att vara en region med ett gemen-
samt namn – Byggnads Mälardalen. 
Jag är övertygad om att den nya 
regionen, med hjälp av engagerade 
medlemmar och förtroendevalda 
och en delaktig personal, kommer 
att bli framgångsrik.

Ha en fin höst!
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Ring gärna direktnumret till ombudsmännen! 
Om de ej är på plats, kopplas du till mobilnumret 

utan extra kostnad.
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Besöksadress: Hemdalsvägen 1, Västerås 
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Förstasidesbilden: Roger Sundin har uppfunnit en lyft-
anordning för gipsskivor. Uppfinningen gör att jobbet går 
snabbare och är säkrare.  Foto: Peter Krüger

Bengt Westman, 
ordförande Byggnads Uppland



Fiskedag med Byggnads 

söndagen den 25 september

Ungdomskommittén har anordnat en fiskeresa som  

går till en sjö i närheten av Ramnäs. 

Buss avgår från Byggfackens hus på Hemdal kl 7.  

(Se till att komma före kl 7, så du inte missar bussen!)

Beräknad hemresa kl 15.

Det bjuds på frukost på bussen och korv med bröd till lunch.

Det släpps i cirka 150 kilo fisk. 

En fisketävling pågår mellan kl 8 och 14. 

Pris delas ut till de tre som har fått de största fiskarna.  

Eventuella tävlingsregler lämnas på plats.

Du tar med dig 

dina egna fiskered-

skap. Mete  

och spinnfiske är 

tillåtet. 

Självkostnadspris 
50 kronor.  

Anmälan är bin-

dande. Begränsat 

antal platser.

Anmälan görs  

till Byggnads  

021-17 87 00.

Sista anmälningsdag 

12 september.

Välkommen!

  Byggnads Mälardalen
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Byggnads visar solidaritet 
med yrkeskollegor runtom 
i världen genom Interna-
tionella solidaritetsfonden. 

Solidaritetsfonden har pro-
jekt i länder i södra Afrika, 
Indien/Nepal, östra och syd-
östra Asien, Centralasien, 
Balkan, Ryssland, Ukraina, 
Brasilien och region Anderna. 
Vidare har det satsats pengar 
i globala projekt gällande 
fackligt kapacitetsuppbygg-

nad, arbetsmiljö och IT-kam-
panjer.

Alla projekt har till största 
delen bedrivits med hjälp av 
anslag från SIDA. Projek-
ten bedrivs tillsammans med 
Bygg- och träarbetarinterna-
tionalen (BTI). SIDA kräver 
10 procent i egeninsats av 
förbunden i de projekt de är 
medfinansiärer till.

Stödet ges på olika sätt och 
kan exempelvis bekosta se-

minarier och löner för med-
lemsrekryterare. Men mes-
tadels bekostas utbildningar 
av skilda slag, som i hur man 
bedriver studiecirkelverksam-
het och utövar demokratiskt 
ledarskap. 

Utbildningarna utformas 
alltid i samverkan med res-
pektive länders byggnadsar-
betarförbund och så nära de-
ras medlemmar som möjligt.

Solidaritetsfonden påmin-
ner om vilka förhållanden 

arbetare levde under när 
Svenska Byggnadsarbetar-
förbundet bildades för drygt 
hundra år sedan. Nu när vi i 
vårt land nått långt i utveck-
lingen av våra sociala och 
fackliga rättigheter är det 
vårt ansvar att stödja fackliga 
rörelser i andra länder som 
behöver vår hjälp.

Vill du ge pengar till Solida-
ritetsfonden? Lämna ditt bi-
drag på pg 30200-0.

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 på avdelningen tel: 021-17 87 05.

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

Facket stödjer behövande  
arbetare runt om i världen



Uppfinnaren Roger Sundin, till vänster, sätter lyftanordningen som består av fyra lyftok, mellanstag och två lyftbalkar, på plats. Uppfinningen är mönsterskyd-
dad och blir snart patentregistrerad.

Maskinföraren skjuter in truckgafflarna i Roger Sundins lyftanordning 
och och kan transportera buntarna snabbt och säkert på plats. 
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LIV & LUST

Roger Sundin jobbar på 
Byggpartners rotrenovering i 
Uppsala. Men han bor i Vad-
stena och veckopendlar. Sin 
uppfinning har han gått och 
klurat på länge.  

– Jag har ju jobbat i många 
år på byggen och vet hur bö-
kigt det kan vara att trans-
portera gipsskivorna. För det 
mesta lyfter trucken in dem 
innan väggarna är på plats 
eftersom lasten är så bred 
att det inte går att ta in dem 
genom fönster eller dörrar.  
Då ligger ofta gipsbuntarna i 
vägen när vi gör andra jobb. 
Annars får vi bära gipskivor-
na in dit där de ska vara. 

– Ibland tar man två för att 
det ska gå fort, vilket är tufft 
för ryggen. Med min uppfin-
ning kommer många ryggar att 
sparas. Den är bra ur arbets-
miljösynpunkt, säger Roger.

– Det händer att gipsski-
vebuntarna sätts fast med 
spännband och lyfts in med 
kortsidan före, men det är inte 

tillåtet eftersom spännbanden 
inte håller för det. Det är dess-
utom farligt, eftersom spänn-
banden kan lossna. Det blir 
heller inga skador på skivorna 
tack vare konstruktionen. 

Roger Sundins uppfinning 
består av fyra lyftok, mellan-
stag och två lyftbalkar som 
sätts runt skivorna. Ingenting 
kan lossna. 

Mikael ”Vargen” Karlsson, 
som är maskinförare, har bara 
lovord om Rogers uppfinning:

– Det går tio gånger fortare 
att transportera gipsbuntar-
na. Det är bara att öppna ett 
fönster och lyfta in buntarna 
eftersom de ligger med kort-
ändan framåt och går lätt in 
var som helst. Nu lyfter vi 30 
buntar om dagen. 

Roger har fått hjälp av In-
tersvets i Trollhättan som 
tillverkat uppfinningen efter 
hans idéskisser. Uppfinning-
en är testad på SPP, Statens 
provningsanstalt, och blev 

mönsterskyddad i mars i år. 
Nu återstår patentregistre-
ring hos PRV, Patent och re-
gistreringsverket. 

Roger har fått lite ekono-
miskt stöd av Almi för att ut-
veckla idén.

– Vi ansökte om 30  000 
kronor, men fick 15  000 kro-
nor, säger han och skrattar. 

Men Roger behöver nog 
inte fundera över ekonomin 
i fortsättningen. Redan har 
flera byggföretag hört av sig 
och vill köpa gipslyften.

– Jag har närmare 20 för-
frågningar och fler är på gång.

Då kan du sluta som 
snickare?

– Ja, det hoppas jag. Jag är 56 
år och tycker jag har gjort mitt 
på byggena, säger han och av-
slöjar att han har ytterligare en 
uppfinning på gång. Men vad 
det är får vi inte veta. Inte än 
i alla fall. 

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger

Han är klurig och gillar 
att komma på nya lös-
ningar. Nu har snicka-
ren Roger Sundin upp-
funnit en gipslyft som 
gör att jobbet går tio 
gånger snabbare och 
dessutom är mycket 
säkrare. För att inte tala 
om hur många ryggar 
som kan sparas.

Vips – går det 
lättare att  
hantera gips



Uppfinnaren Roger Sundin, till vänster, sätter lyftanordningen som består av fyra lyftok, mellanstag och två lyftbalkar, på plats. Uppfinningen är mönsterskyd-
dad och blir snart patentregistrerad.
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val. Valberedningarna i Bygg-
nads Uppland/Mälardalen vill 
påminna sektioner och klubbar, 
att nomineringar till det ge-
mensamma representant skapet 
den 3 december, ska vara val-
beredningarna tillhanda senast 
den 28 oktober. 

Nominerade därefter är ej 
valbara.

Tomas Hellsberg
och Lars Hammarberg

aktivitet. Inte trodde vi på 
Byggnads det skulle bli ett 
sådant intresse när Västerås-
sektionen beslutade att bjuda 
medlemmarna på en dag  på 
Parken zoo i Eskilstuna. 
Anmälningarna strömmade in 
och vädret till trots så var det 
över 350 barn och vuxna som 
välkomnades utanför entrén 
där vi delade ut biljetter och 
godis till barnen. 

Tillsammans hade vi jätte-
kul, även efter arbetstidens 
slut. 

Tack för allas medverkan. 
Styrelsen för  

Västeråssektionen

Nomineringsstopp 
den 28 oktober

Lyckat besök  
på Parken zoo

Andra kvartalet 2011:
Ackord
TBM     187,65 kr/tim
VVS     230,29 kr
Platt     202,26 kr 
Anl     197,80 kr
Totalt alla     
ackord:        191,13 kr

Prestations- 
lönestatistik 
Mälardalen

Andra kvartalet 2011:
Ackord
TB     190,29 kr/tim
M     187,75 kr/tim
VVS     221,57 kr
Platt     225,79 kr
Golv     220,70 kr
Anl     206,50 kr 
Totalt alla     
ackord:        195,27 kr

Prestations- 
lönestatistik 

Uppland
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Det är Aros Bygg och förvalt-
ning som bygger om delar 
av nedre våningen och käl-
larvåningen till biosalonger 
på uppdrag av Aroseken. Vi 
följer med lagbasen Christer 
Norström på en runda på ar-
betsplatsen.

Totalt byggs åtta salonger, 
tre i markplan och fem en 
trappa ner. I markplan blir 
det också stor foajé med kas-
sor och lounge. 

Den största salongen blir 
7,5 meter i takhöjd och har 

238 sittplatser som byggs i 
gradänger. Gradänger ska 
byggas i alla salonger. 

Hans-Erik Sandström och 
Jimmy Karnehag levererar 
gipsskivor till Markus som 
står på en lift en bra bit upp 
på väggen. 

– Det är kul att jobba med 
ett bygge som har lite speci-
allösningar, säger Hans-Erik 
Sandström som bor i Hum-
melsta. Han är glad att för en 
gångs skull slippa pendla till 

Stockholm där de flesta job-
ben finns.

– Bygget är speciellt, ef-
tersom det är noggrant med 
alla ljudkrav, så en del väg-
gar är närmare 65 centimeter 
tjocka. I vissa fall innehåller 
väggarna fem lager gips, sä-
ger Christer Norström och 
fortsätter. 

– Vi bygger 25 olika for-
mer av väggar. Det blir ock-
så lösvirkesväggar. Därför 
är det svårt att mäta jobbet 
på vanligt sätt. Vi har där-

PÅ JOBBET

Nu satsar Filmstaden på 
ytterligare en biograf  
i Västerås. Det är gamla 
Folkets hus på Smed-
jegatan som snart får 
husera åtta salonger  
i delar av det som 
tidigare var biografen 
Cinema, A-salen och 
B-salen.

Christer Norström är lagbas för 17 snickare och fyra elever som just nu bygger en Filmstad i gamla Folkets hus i Västerås. Bygget är speciellt med 25                    olika former av väggar bland 
annat för ljudisoleringens skull. Jobbet är svårt att mäta, därför har Byggnads förhandlat fram ett fast pris.

Här byggs för fler bio besökare
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”

Tyst minut. Med anledning av alla dödsolyckor den senaste 
tiden höll byggnads- och industriarbetare på våra arbetsplatser en tyst 
minut kl 12 onsdagen den 8 juni – detta för att hedra de arbetskam-
rater som fått sätta livet till på sina arbeten. Bara i maj i år har två 
byggnadsarbetare fått sätta livet till på sina arbetsplatser. Förra året 
dog tolv byggnadsarbetare, vilket är fyra fler än året innan. ”Politiker, 
beslutsfattare och andra makthavare och inte minst hos byggherrarna 
måste ta den här frågan på mycket, mycket större allvar än tidigare”, 
säger Hans Tilly, förbundsordförande i Byggnads. Bilden är tagen på 
arbetsplatsen Filmstaden i Västerås.  Foto: Peter Krüger

Christer Norström är lagbas för 17 snickare och fyra elever som just nu bygger en Filmstad i gamla Folkets hus i Västerås. Bygget är speciellt med 25                    olika former av väggar bland 
annat för ljudisoleringens skull. Jobbet är svårt att mäta, därför har Byggnads förhandlat fram ett fast pris.

Mycket reglar blir det i ett bygge med mängder av gipsplattor.

för förhandlat fram ett fast 
pris, som vi tror kommer att 
hålla. 

Problemet är logistiken. 
Delar av Smedjegatan har 
stängslats in, men det är ändå 
svårt för lastbilar att ta sig in 
på området. 

När Mälarbladet är på be-
sök är det rejält dammigt i 
lokalerna. Bland annat på 
grund av den stora mängden 
gips som sätts upp på väg-
garna. Men dammet håller 

man på att få bukt med ge-
nom stora utsugsmaskiner 
och luftrenare. 

Än så länge håller killarna 
byggtiden. Totalt är 17 snick-
are snickare och fyra elever 
på plats vid vårt besök i slutet 
av augusti. 

Filmstaden ska stå färdig i 
april 2012.

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger

Här byggs för fler bio besökare

Bygget är 
speciellt, 
eftersom 

det är 
noggrant 
med alla 
ljudkrav, 
så en del 
väggar är 

närmare 65 
centimeter 

tjocka.



Mötestider 2011 Uppland
Alunda/Östhammar, sektion 1
Medlemsmöte torsdagen den 15 september kl 18.30, 
Almo idrottsplats..
Medlemsmöte orsdagen den 24 november kl 18.30, 
Idrottsgården i Gimo.

Enköping, sektion 2
Medlemsmöte torsdagen den 29 september kl 18.30, 
Folkets hus i Enköping. ABF informerar.
Medlemsmöte onsdagen den 23 november kl 18.30, Folkets 
hus i Enköping. Förberedelser inför representantskapsmötet.

Hallstavik, sektion 3
Medlemsmöte onsdagen den 14 september kl 19, Folkets 
hus i Hallstavik. Tema: Sammanslagningen.
Medlemsmöte onsdagen den 9 november kl 19, Folkets 
hus i Hallstavik.

Norrtälje, sektion 4
Medlemsmöte tisdagen den 8 november kl 19, Folkets hus 
i Norrtälje. Bowling!

Tierp, sektion 5
Medlemsmöte torsdag den 22 september kl 19, Gästis i 
Tierp.
Medlemsmöte torsdag den 17 november kl 19, Gästis i 
Tierp.

Uppsala, sektion 6
Medlemsmöte onsdagen 16 november kl 17, Portalg 32 
i Uppsala.

Rörklubben
Medlemsmöte torsdagen 22 september kl 17, Portalg 32 
i Uppsala.
Medlemsmöte torsdagen 15 december kl 17, Portalg 32 
i Uppsala. Grötmöte!

Marknadstidning  B
Vid ändring i adressen skickas de nya uppgifterna till:  

Byggnads Mälardalen, Box 1043, 721 26 Västerås

Sektion 2 Eskilstuna
Ordförande Nicklas Älgekrans, 
0733-37 53 46 (arbetstelefon)
niklas.algekrans@peab.se
Sektion 3 Fagersta
Vakant
Sektion 5 Kolbäcksådalen
Ordförande Håkan Persson, 
073-337 51 36
Sektion 6 Katrineholm-Flen
Ordförande Rolf Jansson,  
073-919 23 49,  
rolf.jansson@nvs.se
Sektion 1, 7, 8 KAK
Ordförande Håkan Nygren, 
070-542 90 35 hakan541@live.se
Sektion 9 Norberg Vakant

Sektion 10 Sala
Ordförande Magnus  
Nordlund, 070-552 63 09
nordlundmagnus@msn.com
Sektion 11 Skinnskatteberg
Ordförande Mats Åberg,
070-340 53 51
Sektion 12 Strängnäs
Ordförande Gunnar Nordin, 
0152-701 35, 070-245 59 15
nordin.gunnar@telia.com
Sektion 13 Tärnsjö/Östervåla
Ordförande Jan Andersson, 
070-644 81 11
jan.andersson@live.se
Sektion 14 Västerås
Ordförande Jörgen Sundkvist, 
0768-66 73 57

Här når du din ordförande

Sektion 1 Alunda/Östhammar
Ordförande Staffan Elfving, 
070-642 24 05 
sta.elf@hotmail.com
Sektion 2 Enköping
Ordförande Anders Åhman,  
070-679 78 02 
anders.ahman@enkoping.se
Sektion 3 Hallstavik
Ordförande Stig-Olof Sandin,  
076-851 24 02 
stigolof.sandin@telia.com

Sektion 4 Norrtälje
Ordförande Peter Hellgren, 
0709-35 62 22 
n.hellgren@tele2.se
Sektion 5 Tierp
Kontaktperson Christer Lind-
ström, 018-19 45 19.  
christer.lindstrom@byggnads.se
Sektion 6 Uppsala
Ordförande Henrik Nyström, 
070-768 54 70
tolvis@telia.com

Här når du din ordförande

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

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

Mötestider 2011 Mälardalen
Katrineholm-Flen, sektion 6
Medlemsmöte 7 september klockan 18.30, Sultans kondi-
tori i Katrineholm.
Medlemsmöte16 november klockan 18.30, Sultans kondi-
tori i Katrineholm.

Sala, sektion 10
Medlemsmöte 29 september klockan 18:30, vid gruvan.

Strängnäs, sektion 12 
Medlemsmöte 14 september klockan 19, Arbetarrörelsens 
hus i Strängnäs.
Medlemsmöte 23 november klockan 19, Arbetarrörelsens 
hus i Strängnäs.

Tärnsjö/Östervåla, sektion 13
Medlemsmöte 11 oktober klockan 19, på Fokus i Öster-
våla. Alla medlemmar är välkomna. Det kommer bland an-
nat nomineras till den nya regionstyrelsen.

Västerås, sektion 14
Medlemsmöte 26 oktober kl 18.30, Byggfackens hus. 
Tema för kvällen ej bestämt.
Medlemsmöte 8 december, klockan 18.30, 
Byggfackens hus. Filmvisning och lättare 
förtäring. 
Glögg 21 december kl 11–14. Vi bjuder på 
glögg och pepparkakor i foajén till Bygg-
fackens hus, Hemdalsvägen 1.


