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Nu har hösten börjat komma 
med stormsteg. Hoppas att 
ni har haft en bra och skön 

sommar, trots det lite osäkra vädret 
här hemma.

Nu är vi i gång igen, med allt vad 
det innebär av planeringar av olika 
aktiviteter under hösten.

På extrakongressen i juni valdes 
en ny förbundsledning i Byggnads, 
med Johan Lindholm som ord
förande. Sammanlagt så är vi nu 
15 ledamöter i den nya förbunds
styrelsen, där samtliga 11 regioner 
är representerade. Det gör att vi kan 
forma bättre beslut. ”Tillsammans 
är vi oslagbara”, sa Johan Lind
holm i sitt inledningstal. 

Samtidigt så avtackades den av
gående förbundsordförande Hans 
Tilly, som har lett förbundet sedan 
2002, och Mats Engström, som har 
representerat Byggnads Mälardalen 
i Förbundsstyrelsen. Även Thomas 
Gustafsson blev avtackad för sin tid 
i Förbundsfullmäktige.

I år firar vi skyddsombudets år. 
Vi uppmärksammar detta genom 
ett reportage i Mälarbladet. Våra 
skyddsombud gör en otrolig arbets
insats. Trots detta så händer det  
tragiska arbetsplatsolyckor. Som tur 
är har vi inte haft någon allvarligare 
arbetsplatsolycka inom vår region. 
Fallolyckorna har ökat mest och är 
för närvarande den vanligaste typen 
av tillbud. 

Vi ser en tendens att byggverksam
heten är på väg ner. Det har flera 
olika orsaker. Den största osäker
heten är ekonomin och att många 
objekt har överklagats. Genom 
detta så blir det stopp i planeringen 
och de tänkta objekten kommer inte 
ut på räkning.

Det har varit en tuff avtalsrörelse, 
med en konflikt som varade i över en 
månad på VVS/Kyl samt plåtavtalets 
område. Jag vill passa på att tacka 
alla som var med under kampen för 
ett nytt avtal på dessa områden. Utan 
er medverkan och engagemang så 
hade det inte varit möjligt att nå det 
resultat som vi gjorde.

Vi kan återigen sträcka på oss och 
visa att när det gäller, så sluter vi 
upp inom Byggnads och tar fajten 
för våra avtal.

Tillsammans är vi en starkt och 
trygg organisation för våra medlem
mar.

Avtalsrörelsen inför 2013 har 
startat och motioner börjar komma 
in från våra medlemmar. Snart är 
det dags för förhandlingar med våra 
motparter.

De ska bli intressant att följa 
nästa års avtalsförhandlingar, med 
tanke på den ovilja med att komma 
till förhandlingsbordet som arbets
givarrepresentanterna visade under 
årets avtalsrörelse, när vi bjöd in till 
samtal. 

Medlarna gjorde sitt bästa för att 

hitta en lösning som båda parterna 
kunde ställa sig bakom.

En annan stor uppgift som vi står 
inför, är att vi alla ska se till att de 
som inte är medlemmar hos oss 
kommer med Byggnads.

Vår målsättning inom förbundet 
är att vi ska öka antalet medlemmar 
och se till att vi är en organisation 
som man inte vill stå utanför. Nyt
tan med facket är att vi ska bevara 
våra löner och arbetsvillkor. Tappar 
vi mark här så är vi ute på en farlig 
väg.

Genom facklig och politiskt sam
arbete så kan vi skjuta fram våra 
positioner, både lokalt och centralt. 
Då får vi mer inflytande på den 
politik som förs i landet.

Genom att vi får fler som vill en
gagera sig i dessa frågor, så stärker 
det oss som organisation. 

Byggnads är att räkna med!
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Tillsammans är vi oslagbara
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Förstasidesbilden: Dennis Nilsson är huvud-
skyddsombud på NCC i Västerås. Han 
har ett viktigt uppdrag och är stolt över att 
ha valts till skyddsombud av sina arbetskam-
rater.  Foto: Peter Krüger 

Lars-Göran 
Hammarberg,
ordförande 
Byggnads 
Mälar dalen

förSäkringar. Är ditt med
lemskap avslutat på grund av 
bristande betalning? Skynda 
dig att skicka in en ansökan 
om nytt inträde! 

Utan glapp mellan medlem
skapen får du tillgodoräkna 

dig dina gamla medlemsmåna
der vid ansökan om ersättning.

Som du säkert vet så är ett 
av villkoren för att få den 
högsta ersättningen om 680 
kronor att du varit medlem i 
en akassa under tolv sam

manhängande månader. 
Den nya tillämpningen stöds 

av en prejudicerande dom från 
den 20 mars 2012 från Högsta 
förvaltningsrätten (HFD). Av 
domen framgår att den med
lem som trätt ur akassan på 

grund av bristande betalning 
och i direkt anslutning på nytt 
träder in i en akassa igen, får 
tillgodoräkna sig sina tidigare 
medlemskapsmånader vid 
ansökan om ersättning.

Chans att rädda a-kassan – trots bristande betalning
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Tuffare tider – allt fler 
byggare förlorar jobbet

Orderingången till bygg och 
anläggningsverksamhet har 
minskat betydligt de senaste 
månaderna, rapporterar kon
junkturinstitutet.

Både husbyggare och an
läggningsbyggare rapporterar 
om minskad efterfrågan och 
sammantaget uppger hälften 
av byggföretagen att order
stocken är för liten för före

taget. Sysselsättningen i bygg
sektorn har också minskat de 
senaste månaderna.

Anbudspriserna är på väg 
ner och på anläggningssidan 
redovisar nästan hälften av 
företagen lägre priser.

Efterfrågan sjunker och 
hälften av byggföretagen 
uppger ”otillräcklig efterfrå

gan” som främsta hinder för 
verksamheten.

Bara ett av fem byggföretag 
uppger ”brist på arbetskraft” 
som främsta hinder.

Men byggföretagen räknar 
ändå med att såväl orderingång 
som byggproduktion blir unge
fär oförändrad de närmaste 
månaderna.

Sysselsättningen väntas 
dock fortsätta att minska och 
man tror att anbudspriserna 
också kommer att sjunka nå
got.

Konjunkturinstitutet frågar 
varje månad svenska företag 
och hushåll om deras syn på 
ekonomin. Resultatet sam
manställs i rapporten Kon
junkturbarometern.

Den öppna arbetslös-
heten bland medlemmar 
i Byggnads a-kassa är nu 
uppe i 4 procent, nästan 
en procentenhet mer än i 
juli förra året. Det betyder 
att 4  131 byggarbetare står 
utan jobb.

Under årets sju första måna
der har 652 byggbolag gått 
i konkurs, vilket innebär en 
uppgång på 14 procent jäm
fört med samma period förra 
året.

Som vanligt var arbetslös
heten högre i början av året 
och minskade sedan, visar 
Arbetsförmedlingens statistik. 

I maj började siffran sjunka 
och gick ned på 4,1 procent. 
Juni månad följde med 3,7 
procent. Men i juli ökade den 
alltså något, till 4 procent. 
Jämfört med juli månad förra 
året är den också högre. Då 
var det 3,2 procent öppet ar
betslösa medlemmar i Bygg
nads akassa.

Samtidigt har fler byggkon
kurser rapporterats i år. I juli 
var det 14 procent fler bygg
bolag som gick i konkurs jäm
fört med i fjol. 168 personer 
varslades nu i juli på grund av 
nedläggningar. Sammanlagt 
varslades 256 personer, i juli 

förra året var siffran 214 per
soner.

Förutom de öppet arbets
lösa var 0,7 procent deltids
arbetslösa eller hade timan
ställningar, en ökning jämfört 
med samma period förra året 
då siffran var 0,5 procent. An
talet medlemmar i akassan 
som var i aktivitetsstöd var 
2,6 procent, precis som i fjol.

Konkurssiffrorna från Upp
lysningscentralen (UC) visar 
att uppgången för samtliga 
branscher från årsskiftet fram 
till den sista juli i år ligger på 
9 procent. Siffran för juli var 
dock betydlig högre då den 

hamnade på 15 procent. Or
saken till ökningen är främst 
skuldkrisen i Europa som 
även slår mot svenska företag. 
Främst mot bolag inom ex
portindustrin, men även mot 
handels och tjänsteföretag, 
som drabbas av svag inhemsk 
efterfrågan.

Byggbranschen har med 
nedgången på 14 procent hit
tills i år gått sämre än snittet 
för samtliga branscher. Och 
med tanke på de dystra prog
noser som kommit den senas
te tiden för byggsektorn talar 
mycket för att den tendensen 
förstärks under hösten.

www.byggnads.se

Konjunkturinstitutet: Orderingången minskar i byggsektorn

Missa inte Västeråskret-
sens fiskeresa till Stentjärn!

• Buss avgår från Byggfack-
ens hus på Hemdalsvägen i 
Västerås kl 7 på morgonen.  
Hemresa kl 15. 
• Kostnad: 50 kronor.
• Vi bjuder på frukost 
i bussen. 
• Vid Stentjärn, som ligger 
en bit utanför Ramnäs,  

kommer vi att grilla. 
• Det finns regnbåge och 
öring i sjön.
• Fisketävling sker kl 8–14. 
De tre som fångat de största 
fiskarna får pris. 
• Ta med dig egna fiske-
redskap. Mete, spinn- och 
flugfiske är tillåtet. 

Begränsat antal platser, så 
först till kvarn gäller!

Anmälan, som är bindande, 
görs till Byggnads, tel: 
010-601  10  04, senast den 2 
oktober.
Uppge namn och person-
nummer. 

Välkomna! 

Byggnads  
Västeråskrets 

Söndagen den 14 oktober

Åk och fiska med Byggnads!



För att isolera strålningen  
så att den inte skadar nå
gon krävs 3,60 meter tjocka  
tjocka väggar till vissa ut
rymmen. Men vanligast är 
1,5 meter.  

– Det är spännande och in
tressant. Vi får tänka till lite 
extra när formen är så pass 
tjock och dessutom ska den 
varieras med förtagnings
lister för att strålningen ska 
behållas i de utrymmen där 
den ska vara. En strålning är 
bara skadlig när den går rakt 
fram. Om den tvingas vika av 
dör den. Det är därför man 
gör förtagningslister, berät
tar lagbasen Tomas Larsson, 
medan han visar Mälarbladet 
runt på byggarbetsplatsen.

– Hittills har det gått åt 
7 000 kubikmeter betong. Då 
är bara halva bygget klart. 

Den nya kliniken ska kunna 
ta emot cancerpatienter för 
avancerad strålbehandling 
med den nyaste tekniken som 
finns, nämligen protonterapi. 
Behandlingsformen ger bättre 
bot och mindre biverkningar. 

Vid traditionell strålbehand
ling är det svårt att undvika 
att också annan vävnad än 
cancertumören får en strål
dos. Protonterapi är mer 
precis och minskar därmed 
risken för att friska organ 
skadas. 

– I processen separeras neu
troner från protoner, neutro
ner far i väg runt i lokalerna. 
Det är därför det är så viktigt 
med tjocka väggar, berättar 
Tomas Larsson och visar att 
även marmorskivor har gju
tits in i väggarna för att ytter
ligare skydda från strålning. 

I kliniken byggs tre lika
dana runda behandlingsrum. 
Till rummen leds strålningen 
in från en accelerator. 

– Här är det 4,18 meter 
tjock betong i taket, berät
tar Tomas Larsson och pekar 
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ARBETSPLATSEN
Skandionkliniken, Uppsala

Robin Eriksson gillar utmaningen med de breda väggarna som kräver 
lite egna lösningar i armeringsjobbet.

Så här kommer Skandionkliniken, den första i Norden för avancerad 
strålteknik, att se ut när den är klar.

”Ett av de klurigaste jobb jag varit 
på. Man får tillbringa extra tid för 
att granska ritningarna”, säger 
Tomas Larsson som är lagbas för 
drygt 50 snickare och betongare.

Just nu byggs  
Nordens första 
klinik för avancerad 
strålbehandling 
med protonterapi  
i Uppsala. Det 
unika med bygget 
är att vissa väggar  
är 3,60 meter 
tjocka. 

Hemligheten sitter  
i de tjocka väggarna  
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Här lyfts formen bort från en av 
de tjocka väggarna. Den tjockaste 
är 3,6 meter bred.

Fakta Protonteknik

Protoner är positivt laddade väte-
joner som ges en hög energi i en 
accelerator. Denna energi styrs in 
på önskat djup och patienten får 
en idealisk placerad stråldos. 

ovanför utrymmet som ska 
inrymma acceleratorn. 

Robin Eriksson som är snick
are har just tagit bort formen 
på en av de tjocka väggarna. 

– Det var lite krångligt i 
början, för man fick verkli
gen tänka till, eftersom det är 
olika nivåer på väggarna som 
innebär många utsparingar. 

– Men det är kul och intres
sant att jobba på ett bygge som 

är lite annorlunda, säger han. 
Tomas Larsson berättar att 

det var riktigt tufft i början 
med mycket armering i grun
den. 

– Då var det mycket pro
blemlösning, konstaterar 
han. 

Ackordet är han nöjd med 
även om det inte blir något 
överpris. 

– Det är så mycket special 

så det går inte att skynda på 
bygget.

De flesta byggnadsarbe
tarna arbetar just nu sju da
gar och är lediga sju dagar. Så 
bygget är i gång på helgerna 
också.

– Från slutet av augusti till 
slutet av november kör vi så. 
Vi börjar sex på morgonen 
och slutar klockan 18.40 på 
kvällen.  Men sedan är det 
skönt att vara ledig en hel 

vecka, konstaterar Tomas 
Larsson.

Patrik Strandberg håller 
med. Han bor i Bollnäs och 
veckopendlar. För honom är 
det toppen, men inte för hans 
arbetskamrat Nichlas An
dersson.

– Nej, mig passar det inte. 
Jag arbetar efter vanligt sche
ma. 

– Det är kul och intressant 
att jobba på ett bygge med 
speciell teknik. Det är inte så 
många gånger man går göra 
det. Det är en verklig utma
ning, säger Tomas Larsson. 

Kliniken byggs av NCC på 
uppdrag av landets sju lands
ting som har universitetssjuk
hus. Byggherre är Akademis
ka hus i Uppsala. 

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger

Jan-Åke Karlsson förbereder armering i väggformen. Det är inte ofta en snickare kan befinna sig inuti en 
väggform.



Årets avtalsförhandlingar 
gav rejäla löneökningar 
för ställningsbyggarna. 
Kravet om att få arbeta för 
prestationslön gick ige-
nom och gäller från den  
1 mars 2012.

Byggnads och arbetsgivarna 
har gjort upp ett premie
ackord, utifrån nybyggnads
listan från 1999. Jobb som 
inte är mätbara i ackordet 
ersätts med 166 kronor. Ti
digare tjänade ställnings
byggnarna cirka 150 kronor 
i timmen. Så oavsett om inte 

ackordslönen blir bra så tjä
nar de mer än tidigare. 

Fredrik Andersson, ombuds
man på Byggnads region 
Mälardalen är nöjd med den 
positiva utvecklingen för 
ställningsbyggarna. 

– Men samtidigt håller vi 
nu på att se över prislistan 
från 1999. Det har ju hänt en 
del med ställningarna sedan 
dess. Därför håller vi nu på 
att uppdatera listan och ber 
ställningsbyggarna att mäta 
sina ställningar, konstaterar 
Fredrik Andersson. 

Från den 1 mars 2012 är 
ackordsriktpunkten 70 kro
nor i timmen. Den fasta delen 
är 96 kronor i timmen. Rikt

ningsförändringar vertikalt 
respektive horisontalt ersätts 
per styck med ett tillägg av  
1 procent per berörd fasadyta. 
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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, 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 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.
Tommy Lundvall tel 010-601 14 61, tommy.lundvall@byggnads.se
Bevakning löner, RSO, kretsansvarig Norrtälje.
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.

Mari Nordenholm tel 010-601 14 62, mari.nordenholm@byggnads.se
Tjänstledig.
Jörgen Andersson tel 010-601 14 45, jorgen.andersson@byggnads.se
Kontors- och fastighetsvaktmästare.

VI I VäSTERÅS
Ombudsmän:
Görgen Zilén tel 010-601 14 69, gorgen.zilen@byggnads.se
Verksamhetsansvarig Västmanland, regionens vice ordförande, bevakning löner 
och avtal, konkurser/rättstvister, kretsansvarig Tärnsjö/Östervåla och Norberg.
Mathias Kleman tel 010-601 14 58, mathias.kleman@byggnads.se
Regionens kassör, personalansvarig, bevakning löner och avtal/yrkes-
utbildning Bygg, kretsansvarig Skinnskatteberg/Fagersta, RSO.
Magnus Nordlund tel 010-601 14 63, magnus.nordlund@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, MB-verksamhet, studier, kretsansvarig Sala RSO.
Kenneth Holmberg tel 010-601 14 55, kenneth.holmberg@byggnads.se
Bevakning löner och avtal Plåt, yrkesutbildning Plåt, avtalsteckning, RSO, 
kretsansvarig KAK/Kolbäcksdalen.
Jörgen Sundkvist tel 010-601 14 67, jorgen.sundkvist@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, MB-verksamhet, studier, kretsansvarig Västerås, RSO.
Administratörer:
Anita Jansson tel 010-601 14 56, anita.jansson@byggnads.se
Bokföring, medlemsärenden, försäkringar/a-kassa, webb inträden, 
Tanum-stugan.
Maria Andersson tel 010-601 14 46, maria.andersson@byggnads.se
Lösen/mätning, avtalsadministration, regionens hemsida och intranet, 
medlemsärenden, studier.
Anette Althén tel 010-601 14 43, anette.althen@byggnads.se
Regionadministration, AU, regionstyrelse, kretsar, förtroendemannaråd, 
medlemsärenden.

VI I ESKILSTUNA
Ombudsmän:
Lars-Göran Hammarberg tel 010-601 14 53, 
lars-goran.hammarberg@byggnads.se
Regionens ordförande, verksamhetsansvarig Sörmland, bevakning löner och 
avtal/yrkesutbildning VVS, RSO, yrkesklubbar VVS Eskilstuna och Katrineholm.
Marko Pöllänen tel 010-601 14 65, marko.pollanen@byggnads.se
Bevakning löner och avtal plåt yrkesutbildning plåt, RSO, kretsansvarig 
Strängnäs.
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.

Andra kvartalet 2012:
Ackord
    Uppland Västmanland Södermanland
TB    196,73 kr 193,81  187,70
Murare     205,83 kr 203,62  204,30 
VVS    223,00 kr –  218,66
Platt    224,38 kr 218,43  205,85
Golv    234,19 kr –  –
Anl    –  –  –

Prestationslönestatistik Mälardalen

rejält lönelyft för ställningsbyggare



I år firar skyddsombudet 
100 år. Skyddsombuden 
har fått mer och mer makt 
under årens lopp och  
arbetsmiljön på byggena 
har förbättrats radikalt.
ändå dör en byggnads-
arbetare i månaden på sitt 
jobb. 

Mälarbladet träffade Den
nis Nilsson, som är huvud
skyddsombud på NCC i Väs
terås, tillsammans med tre 
skyddsombud: Mikael Söder
vall, Dennis Andersson och 
Hans Helge. Alla fyra jobbar 
på NCC:s bygge på Öster 
Mälarstrand. 

De inser att de har ett vik
tigt uppdrag och är stolta över 
att de väljs till skyddsombud 
av sina arbetskamrater. 

– De känns att vi har våra 
arbetskamraters förtroende. 
Annars skulle det inte funge ra, 
konstaterar Dennis Nilsson. 

– Eftersom vi är flera 
skyddsombud stöttar vi var
andra när de blir diskussioner 
om skyddsfrågor. Det är jätte
bra, tillägger Mikael Söder
vall. 

Hans Helge har varit med om 
att stoppa ett jobb i en an
nan byggfirma på grund av 
att skyddsnät i samband med 
takbygge inte sattes upp. 

Dennis Nilsson har erfarit 
att en arbetskamrat dog i en 
arbetsplatsolycka. 

– Det är fruktansvärt och 
något som inte får ske.

De senaste fem åren har 
70 byggnadsarbetare dött i 
arbets platsolyckor i Sverige. 

Dennis Nilsson är förund
rad över samhällets attityd.

– Tänk efter, säger han 
uppfordrande. 

– I vilken annan yrkes grupp 
skulle sådana siffror orsaka 
ramaskri. Det skulle bli liv
lig debatt och någon skulle 
ställas till svars.  Men oftast 
passerar olyckor på byggena 
obemärkt förbi. 

– Men för nära och kära 
och för arbetskamraterna på 
bygget går det inte att skaka 
av sig det som inträffat. Det 
blir ett trauma för resten av 
livet.

Dennis Nilsson har jobbat 
som byggnadsarbetare i över 
20 år och sett hur dödsolyck

orna ökat lavinartat under 
senare år.  

– I snitt dör en byggnads
arbetare i månaden på jobbet. 

Alla fyra menar att det fort
farande finns mycket arbete 
kvar när det gäller arbetsmil
jön innan dödstalen sjunker. 

– För att få ner antalet ar
betsplatsolyckor krävs ett 
återupprättat Arbetsmiljö
verk, bättre planering av 
byggena och resurser och tid 
att jobba säkert, konstaterar 
Dennis Nilsson och fortsät
ter:

– Vi jobbar också med atti
tyder och förhållningssätt. 
Alla ska ha en grundutbild
ning i arbetsmiljö. 

– Våra kroppar ska hålla 
ända till pensionen. I dagens 
samhälle finns inga skyddsnät 
för dem som slås ut. 

Text och foto: 
Lilian Haraldsson 
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Det här glada skyddsombudsgänget är stolta över sitt uppdrag och inser att de har makt att göra förbättringar i arbetsmiljön. ”Men det är 
mycket kvar att göra ännu”, säger från vänster Hans Helge, Dennis Andersson, Dennis Nilsson och Mikael Södervall.

”Oftast passerar olyckor på 
byggena obemärkt förbi”, säger 
huvudskyddsombudet Dennis 
Nilsson.

De har jobbat för säkrare 
byggarbetsplatser i 100 år



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 
073-378 86 28
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 
Mats Bjurgård
matsbjurgard@live.se
073-659 89 23

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.

Mötestider 2012 Mälardalen

Fagersta/Norberg
Medlemsmöte 18 oktober, kl 18 i bowlinghallen, Risbrov. 2, 
Fagersta. Mötet avslutas med bowling och mat.  
Anmäl dig till regionen senast 5 oktober, tel: 010-601 10 04.

Strängnäs
Medlemsmöte 21 november, kl 18.30 på Arbetarrörelsens hus.

Eskilstuna
Medlemsmöte 10 oktober, kl 18, Stadshotellet. Tema: Aktuellt 
på byggfronten. Kaffe och smörgås.

Västerås
Medlemsmöte 18 oktober, kl 18.30 på Byggfackens hus.
Medlemsmöte med jultallrik, 6 december, kl. 18.30.
Anmäl dig till regionen senast 29 november, tel 010-601 10 04. 
Se mer information på hemsidan när det närmar sig.
Glögg och pepparkaka 20 december, kl 13.30–16 på Bygg-
fackens hus.

Enköping
Medlemsmöte 14 november, kl 18, ABF. Folksam medverkar.

KAK
Medlemsmöte 26 november, kl 18.30, Folkets hus i Köping.

Alunda/Östhammar
Medlemsmöte 22 november, kl 18.30, Idrottsplatsen i Gimo.

Hallstavik
Medlemsmöte 12 november, kl 19, Folkets hus. Tema: Fackets 
försäkringar.

Norrtälje
Medlemsmöte 2 november, kl 19. Bowling! Tema: Försäkringar 
och pensioner.

Tierp
Medlemsmöte 15 november, kl 19, på Gästis i Tierp.

Uppsala
Medlemsmöte 14 november, kl 17, Portalgatan 32, Uppsala. 

Rörklubben i Uppsala
Medlemsmöte 4 december, kl 17, Portalgatan 32 i Uppsala. 
Grötmöte.

Hyr stuga i Tanum Strand
Som medlem i Byggnads Mälardalen har du möjlighet att hyra 
vår stuga i Tanum Strand, cirka 2 km från Grebbestad. 
Boytan är på 65 kvadratmeter med sovloft. Planlösningen är 
öppen och väl genomtänkt. Medlem äger rätt att en gång/år 
hyra stugan. Om stugan är ledig finns möjlighet att hyra den 
vid flera till fällen. 

● Din ansökan om att hyra stugan ska vara Byggnads Mälar-
dalen tillhanda senast 31 mars för semesterperioden (från 
midsommar t o m mitten av augusti). Outhyrda veckor kan 
sökas när som helst. 
● Finns det flera sökande under samma vecka, sker lottning. 
Du bör därför ange vilka alternativ som passar dig. Ansökan 
ska var skriftlig med personnummer eller (medlemsnummer), 
namn och vilka veckor.
● Vid frågor ring Anita Jansson tel 010-601 14 56.

Hyrtider och priser:
Helg lågsäsong:     700 kr
Vecka 01–19:  1 200 
Vecka 20–23:  2 100

Vecka 24–35:  3 300
Vecka 36–38:  2 100 
Vecka 39–52:  1 200 


