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Ett år av samgående-diskus-
sioner är avslutade. Tio år 
som ordförande i Byggnads 

Mälardalen är snart till ända. Då, 
för tio år sedan när jag blev vald att 
leda avdelningen som ordförande, 
stod vi precis som nu inför en regio-
nalisering. Sörmland och Västman-
land skulle slå sina påsar ihop. Nu 
fortsätter vi utveckla Byggnads med 
ytterligare ett steg, den här gången 
tillsammans med Uppland.

Precis som när vi slog ihop Väst-
manland och Sörmland kommer 
andra personer ta över ledningen 
för den nya organisationen. Men 
jag är inte bitter, som Robert Gus-
tavsson sa när han imiterade Tony 
Rickardsson. 

Min syn på facklig organisering är 
att alla personer i organisationen 
är lika viktiga och att personers 
enskilda väl och ve inte får gå före 
organisationens bästa. Vi är alla be-
roende av en frisk organisation som 
i dess alla delar utnyttjar resurser 
och kreativitet på bästa sätt. 

Vi måste hela tiden sträva efter att 
skapa en bra grogrund där alla kän-
ner sig välkomna och trygga. Detta 

måste göras för att alla ska bidra på 
bästa möjliga sätt. 

Just i dessa tider känns det extra 
viktigt.

Laget som är en viktig del i vår 
bransch är minst lika viktig i bygget 
av vår nya region. Laget för vår nya 
region valde vi tillsammans på vårt 
interimistiska möte den 3 december. 

Jag var på plats och gladdes pre-
cis som jag gör nu när jag skriver 
dessa rader över att få ha varit en 
del i att bygga Byggnads Mälar-
dalen tillsammans med medlemmar, 
fackliga företrädare och fantastiska 
jobbarkompisar. 

Erfarenheterna av tio års utveckling 
tog jag med mig in i de diskussioner 
vi förde i förbundets organisations-
grupp som la förslag om nya regioner 
till den senaste kongressen. Vi var 
helt överens i gruppen om att varje 
regionalisering måste ha som främsta 
mål att stärka den lokala fackliga 
närvaron. De resurser som man kan 
frigöra måste användas för att för-
stärka fackets inflytande lokalt.

Nu står vi också inför en extra 
kongress. På dagordningen står 
det val av förbundsledning och 

förbundsstyrelse. Precis som på re-
gionalnivå är det dags att bygga ett 
nytt lag på förbundsnivå. Var med 
och påverka valet av ny förbunds-
ledning genom att delta i nomine-
ringsarbetet. (Läs mer om det på 
sidan 3.)

Den fackliga kampen går vidare. 
Jag är övertygad om att vår orga-
nisation Byggnads även i framtiden 
kommer vara betydelsefull för våra 
medlemmar och en viktig kraft i 
samhället.

Tack. Vi syns! 
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Jag tror på vårt nya Byggnads-lag
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Förstasidesbilden: Hasse Sterner med sin stillerstövare Vixie.  
Mycken och målmedveten träning har format Vixie till en riktig 
jaktchampion. De gillar båda att tillbringa mycket tid i skogen, 
på stövarjakt eller bara för att njuta av stillheten i naturen. 
 Foto: Peter Krüger 

Mats  
Engström,
ordförande 
Byggnads 
Mälar dalen
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Fackligt. I samband med att 
Byggnads omorganiserar och 
bildar regioner övergår ditt 
medlemskap den 1 januari 
2012 i Byggnads Mälardalen 
och Byggnads Uppland till 
”Byggnads region Mälarda-
len”.
    I praktiken innebär detta 
ingen förändring för ditt 
medlemskap. 
    Vänd dig även i fort-
sättningen till din sektion 
eller till Byggfackens hus i 
Västerås eller till Byggnads i 
Uppsala. 

Byggnads region Mälardalen 

God Jul 
och 

Gott Nytt År!

önskar

Byggnads Mälardalen 
och Byggnads Uppland

som nu bildar
Byggnads  

region Mälardalen

Ett löneavtal för 300 000 
anställda inom industrin 
är klart. På årsbasis ger 
avtalet ett lönelyft på  
2,6 procent.

Efter ett par veckors förhand-
lingar där striden handlat 
om nivån på löneökningarna 
så är avtalet mellan Teknik-
arbetsgivarna och IF Metall, 
Unionen och Sveriges Ingen-
jörer nu klart. Enligt upp-
gifter från arbetsgivarsidan 
ger avtalet 3 procent under 

14 månader. Avtalet träder i 
kraft den 1 februari 2012 och 
sträcker sig fram till den 31 
mars 2013.

– Jag kan konstatera att 
facken hamnade 1,1 procent 
under deras krav från början, 
säger Torbjörn Johansson, 
som är avtalssekreterare på 
Byggnads, i en kommentar 
till Byggnadsarbetaren.  Han 
vill inte säga något om hur 
avtalet kommer att påverka 
de kommande löneförhand-

lingarna mellan Byggnads 
och arbetsgivarna på bygg-
sidan.

– Vi får se vad hela avtalet 
innehåller och diskutera det 
internt först innan jag lämnar 
några kommentarer, säger 
Torbjörn Johansson.

 
Åke Svensson, vd på Teknik-
företagen, konstaterar i ett 
uttalande att ”kostnadsök-
ningen är hög, i synnerhet då 
vi ser framför oss en kraftig 
nedgång i ekonomin. 

Nästa år är det extrakon-
gress. Då går förbundsord-
förande Hans Tilly  
i pension. Alla medlem-
mar i Byggnads har rätt att 
nominera kandidater till de 
olika uppdragen.

Uppdragen är: Förbundsord-
förande, andra förbundsord-
förande, förbundssekreterare, 

avtalssektererare, revisorer 
och ersättare för revisorer. 

Dessutom till ordinarie för-
bundsstyrelse, valberedning 
och förbundsfullmäktige.

Namnen ska lämnas till re-
gion Mälardalen. Kontakta 
dem för mer information när 
de vill ha in förslagen. Nomi-
neringarna ska sedan beslutas 
på sektionernas årsmöten.   

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

Nytt industriavtal klart
– 3 procent över 14 månader

OBS! Viktigt  
meddelande till 
medlemmarna

Nominera kandidater till 
Byggnads förbundsledning

Fackligt. Det har pågått ett 
arbete under hösten och våren 
med att slå ihop de fem kol-
lektivavtalen som Byggnads 
tecknar med Plåtslagerier-
nas riksförbund och VVS-
företagen. Arbetet har skett i 
samförstånd och flutit på bra 
men det visar sig att tiden nu 
inte räcker till inför den kom-
mande avtalsrörelsen. Därför 
har man gemensamt beslutat 
att göra ett uppehåll i arbetet 
med sammanslagningen av 
kollektivavtalen. Arbetet med 
sammanslagningen återupp-
tas efter att avtalsrörelsen är 
avslutad till våren. 

Sammanslagning 
tar ett uppehåll
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Fakta Hasse Sterner

Ålder: 56 år.
Yrke: Snickare.
Familj: Sambo Carina och två 
vuxna döttrar, Anna och Fray-Lee.
Bor: I villa i Sala.
Fritidsintressen: Jakt. Även 
idrott. Jag är fotbollstränare 
och gillar att titta på fotboll och 
handboll. 
Drömmer om: Att fortsätta med 
stövarjakten.

LIV & LUST

Hasse Sterner går ofta på stövarjakt med sin hund utan att ta geväret med sig. Avkopplingen och samarbetet med hunden är det viktigaste. 

Redan från det att Vixie var valp visste husse att 
hon skulle bli en duktig jaktchampion.

Hasse Sterner som till var-
dags är lagbas på ombyggna-
den av akuten i Västerås, är 
uppvuxen på landet mellan 
Sala och Västerås. Djur och 
natur blev tidigt hans allra 
största intresse. 

– Jag har jagat sedan jag var 
grabb, säger han och klappar 
sin stillerstövare Vixie som 
nyligen blev champion i elit-
klassen för stövare.

Nu bor Hasse i ett trivsamt 
hus vid Måns Ols, strax utan-
för Sala. Skogen är närmaste 
granne och där tränar Hasse 
ofta med sin hund. 

– Jag börjar redan när val-
pen är åtta veckor, då är det 
förstås mycket lek. Men jag 
märkte tidigt att Vixie skulle 
bli en bra jaktchampion, sä-
ger Hasse som under lång tid 
sysslat med championtävling-
ar för stövare och dessutom 
är jaktprovsdomare.

Hunden ska tränas att bara 
driva hare och räv, inte råd-
djur och älg. Mycket tid mås-
te tillbringas i skogen och det 
är inget problem för Hasse 
som älskar att vara ute i skog 
och mark. 

– Vi tränar skogsvana 
och lydnad. I början blir det 
mycket ”nej” och något en-
staka beröm. Det viktiga är 
att hunden tycker det är ro-
ligt och det gör Vixie, säger 
Hasse som tidigare haft ytter-
ligare två championhundar. 

– Den tid man lägger ner 
på träning det första året har 
man igen hela hundens liv.

Hasse tävlade med Vixie i 
Strömsund i höstas. Först 
tävlade Vixie, som är fem år, 
i öppen klass där hon kva-
lificerade sig för att starta i 
elitklassen. Då gäller det att 
driva två dagar i rad.

– Hon kom etta båda da-
garna, säger Hasse stolt. 

Därmed blev hon också ut-
sedd till champion.

För Hasse är stövarjakten 
en livsstil. Han är medlem i 
Svenska stövarklubben samt 
Västmanlands och Upplands 
stövarklubb. 

– Det är en gammal all-
mogejakt och ger otrolig 
avkoppling. Man släpper 
hunden i skogen, sitter och 
dricker kaffe och grillar korv.  

Ibland har jag inte ens gevä-
ret med mig. Samarbetet med 
hunden är det viktigaste. 

Numera har Hasse en gps på 
hunden, en säkerhetsdetalj 
som kan vara nog så viktig 
numera när vargen kommer 
allt närmare bebyggelsen.

– Det finns varg alldeles i 
närheten, men jag jagar inte 
på de markerna, konstaterar 
Hasse. Jag vill inte riskera att 
något händer hunden. 

– Hunden är ju inte bara 
min träningskollega utan 
också en familjemedlem.  
Vixie är fantastiskt social. 

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger

Han har haft hundar och varit i skog 
och mark så länge han kan minnas. 
I dag är stövarjakt Hasse Sterners 
stora intresse. I höstas vann hans 
hund Vixie stövartävlingar och blev 
champion.

Dagar med Vixie 
är vägen till lugnet
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Hasse Sterner går ofta på stövarjakt med sin hund utan att ta geväret med sig. Avkopplingen och samarbetet med hunden är det viktigaste. 

Tredje kvartalet 2011:
Ackord
TB     191,56 kr/tim
M     232,86 kr/tim
VVS     - - -
Platt     202,62 kr
Golv     229,74 kr
Anl     207,69 kr 
Totalt alla     
ackord:        198,44 kr

Prestations- 
lönestatistik 

Uppland

ROT-avdraget  
en succé
politik. ROT-avdraget har ska-
pat närmare 25  000 nya vita 
jobb och samtidigt förändrat 
attityderna till att köpa bygg-
tjänster svart. Det visar en ny 
rapport från Byggbranschen i 
samverkan och Företagarna.

Undersökningen visar att 
90 procent av företagen anser 
att ROT-avdraget bidrar till 
en minskning av svartjobben i 
byggbranschen. Det är en ök-
ning från en redan hög nivå på 
78 procent 2009 när företagen 
fick samma fråga.  

– Bara tre procent av före-
tagen uppger i dag att det är 
vanligt eller mycket vanligt att 
kunder frågar om att få arbe-
tet utfört utan kvitto. Innan 
ROT-avdraget infördes var 
nivån 45 procent. Den sunda 
konkurrensen i branschen 
ökar när hushållens attityd 
förändras, säger Björn Wellha-
gen, projektledare Byggbran-
schen i samverkan.  

Av rapporten framgår att 
drygt en fjärdedel av företagen 
har sluppit personalminsk-
ningar eller har nyanställt 
personal.

Anställningsbevis 
är mycket viktigt
Fackligt. Det är mycket viktigt 
att ha ett anställningsbevis 
tecknat mellan dig och din 
arbetsgivare. Det är det enda 
bevis du har om lön och andra 
anställningsvillkor om det 
skulle uppstå en tvist. 

Uppstår det problem kring 
jobbet eller om du och arbets-
givaren blir oense om något 
är det bara att gå tillbaka till 
anställningsbeviset och se efter 
vad det var ni egentligen kom 
överens om.



En medlems i Byggnads 
blev i våras uppsagd från 
sitt jobb som snickare på  
i ett byggföretag i Upp-
sala tillsammans med sju 
andra. Men det vara bara 
han som fick gå. 

Byggnads i Uppsala hävdar 
att medlemmen straffades för 
att han har fackliga förtro-
endeuppdrag och har varit 
mycket borta. Nu har han fått 
skadestånd av arbetsgivaren.

Det var i våras som Magnus 
och ytterligare sju snickare 
blev uppsagda på grund av 
arbetsbrist. 

Fredagen den 13 maj, som 
var själva uppsägningsdagen, 
var det bara Magnus som stä-
dade ur sitt skåp. På månda-
gen den 16 maj var de andra 
sju snickarna tillbaka på job-
bet, men inte Magnus. 

– Dessutom anställde bygg-
företaget ytterligare två snick-
are i samma veva, så någon 
arbetsbrist var det inte, säger 
Andreas Larsson, ombudsman 
på Byggnads i Uppsala. 

Andreas Larsson begärde lo-
kal förhandling med motive-
ringen att det inte var någon 
arbetsbrist.

– Vi gick igenom företa-
gets uppdrag och enligt vår 

uppfattning fanns det ingen 
grund för uppsägning. Dess-
utom anställde ju företaget 
ytterligare två snickare så 
någon arbetsbrist verkade det 
inte vara. Det var bara Mag-
nus som fick gå.

Parterna kom inte överens i 
de lokala förhandlingarna.  
Tvisten togs i stället upp i 

centrala förhandlingar i no-
vember. 

Magnus är facklig förtroen-
deman inom Byggnads. Hös-
ten 2010 gick han en grundut-
bildning inom Byggnads och 
var mycket borta från jobbet.

– Arbetsgivaren hävdar att 
platschefen ibland inte kände 
till varför Magnus var borta, 
men det är ju bara struntprat.  
Om det skulle vara så, har ju 
arbetsgivaren ett ansvar att 
föra dialog med den anställ-
de, konstaterar Andreas.

Här står ord mot ord. I de cen-
trala förhandlingarna blev det 
förlikning. Överenskommelsen 
innebär också att Magnus fick 
85  000 kronor  ekonomiskt 
skadestånd och 56  000 kronor 
i allmänt skadestånd. I dag job-
bar han som snickare hos en 
annan arbets givare.

Andreas Larsson menar 
att det inte är vanligt att an-
ställda straffas för att de har 
fackliga uppdrag. 

– De som har fackliga upp-
drag skyddas av lagstiftning-
en. De ska inte straffas för att 
de jobbar fackligt, säger An-
dreas Larsson. 

Lilian Haraldsson 

Fotnot: Magnus heter i verklig-
heten något annat,

... Mats Engström, Bygg-
nads ordförande i Mälar-
dalen, har fått ett nytt 
jobb som folkrörelsesam-
ordnare på Riksbyggen. 
Jobbet handlar om att tyd-
liggöra Riksbyggens särart 
som företag både till ägare 
och allmänhet.

Grattis till nya jobbet. 
Hur känns det?
– Jätte
bra. Det 
känns 
som om 
jag be
höver gå 
vidare nu. 
Byggnads 
Mälar
dalen går 
samman 
med 
Byggnads 
Uppland 
i en ny 
region 
och andra 
krafter 
behöver 
ta vid. 
– Mina 
uppgifter som folkrörelse
samordnare blir att stödja 
Riksbyggens lokalföreningar 
i planering och genomför
ande av verksamhet samt att 
stimulera till engagemang 
och deltagande i bostads
politiska samtal på lokal och 
regional nivå. Jag ska bistå 
utbildningsverksamheten 
riktad till förtroendevalda 
i Riksbyggen. Arbeta med 
omvärldsbevakning och som 
stöd utveckla styrelsearbetet 
i lokalföreningarna. Mark
nadsföra Riksbyggen, bidra 
med att bygga upp nätverk 
och kontaktytor mellan 
föreningsverksamheten och 
berörda kommuner. 

Kommer du att sakna 
Byggnads?
– Ja, verkligen. Det har varit 
en mycket lång och givande 
tid på Byggnads där jag har 
lärt känna många, många 
vänner och kollegor. 

När slutar du?
– Vid årsskiftet.

6

TACK VARE FACKETHALLÅ DÄR

”
Andreas Larsson.

kultur. Från och med den 1 
december, kan du ansöka om 
Byggnads kulturstipendium för 
2012.

  Stipendiet söks mellan den 
1 december 2011 och den 1 
mars 2012 då ansöknings-
systemet är öppet. Du kom-
mer till ansökningsformuläret 
genom att gå in på www.
byggnads.se  

Du registrerar dig som ny 

användare, och loggar in.  Vi 
tar endast emot ansökningar 
elektroniskt och under ansök-
ningsperioden. 

Ansökningar som skickas 
in på annat sätt eller vid an-
nan tidpunkt kommer inte att 
behandlas. 

Sedan 1966 delar Svenska 
Byggnadsarbetareförbundet 
varje år  ut ett antal kultursti-
pendier.   Stipendierna delas ut 

för främjandet av en kulturell 
insats eller förkovran. De 
kan fås för vidareutveckling 
inom varje gren av kulturell 
verksamhet i vidsträckt bemär-
kelse, till exempel litteratur, 
bildkonst och musik.  

Även andra insatser av kul-
turspridande och folkbildande 
art kan förekomma, exempel-
vis journalistisk verksamhet. 

Fackligt aktiv sparkades  
– nu får han skadestånd

Nu kan du söka Byggnads kulturstipendium

De som har fack-
liga uppdrag 
skyddas av lag-
stiftningen. De ska 
inte straffas för att 
de jobbar fackligt.
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Mathias Lundberg är stolt över sin fina regnbåge. 

Anders Soldevik med tolv kilo 
fisk.

Klockan sju en tidig höst-
morgon kom bussen upp 
till Byggfackens hus  
i Västerås för att hämta en 
gäng morgonpigga med-
lemmar. 

Resan gick till Stentjärn som 
var bokad och Gunnar Jans-
son. Han var ansvarig för fis-
kevattnet och hade förberett 
sjön med 100 kilo extra regn-
bågslax. 

Redan efter tio minuter 
började det att hugga. 

Vid elvatiden samlades vi 
vid grillen där Kjelle grillade 
hamburgare. Då hade även 
busschauffören Janne fått en 
regnbåge på 2,5 kilo med lå-
nat spinnspö. 

Klockan två var det dags för 
invägning. Största fisken tog 
Mohamed Nuhanovic med 
en fisk på 2,71 kilo. Vinsten 

var ett presentkort på 1  000 
kronor hos Willys Sportfiske. 

Tvåa kom Anders Solde-
vik med 2,59 kg. Han hade 
för övrigt över 12 kg fisk vid 
invägning. Tredjeplatsen tog 
Rurik Nissander med 2,29 kg

Alla var mätta och belåtna 
när bussen gick mot Västerås 
igen.

Stort tack till alla inblan-
dade.

Text och foto: Jörgen Sundkvist

Fiskelycka i Stentjärn

Från och med den 1 januari 
så kommer det att bli ett 
antal förändringar och för-
bättringar i fackets olika 
medlemsförsäkringar.
 
Sjuk och efterlevandeförsäk-
ring – en frivillig försäkring som 
du betalar själv.
Det kan också hända att du är 
medförsäkrad på din partners 
fackliga försäkring.
Det här är en försäkring som inne-
håller tre olika delar. Dödsfall, extra 
sjukpenning och ersättning vid 
vissa sjukdom/olycksfallsdiagnoser.

Extra sjukpenning
• Under 2011 så har sjukförsäk-
ringsdelen ändrats så att det efter 
90 dagars sjukskrivning utbetalas 

ett engångsbelopp som kallas för 
kostnadsersättning dessutom så är 
karensen för månadsbeloppet för-
kortad så att det börjar utbetalas 
efter 180 sjukdagar.

Diagnoskapital
Från den 1 januari 2012 kommer 
följande förbättringar att ske i 
diagnoskapitalet.
• Ytterligare tre diagnoser kommer 
att läggas till i villkoret. Alzheimer, 
hjärtstillestånd och diabetes typ 2.
• Kvalifikationstiden förkortas från 
365 dagar till 180 dagar när ny 
medlem ansluter sig till försäk-
ringen.
• Tvåårsregeln slopas som begrän-
sar utbetalning till att det måste 
ha förflutit två år innan man kan få 
ut de 30  000 kronor för ytterligare 
godkänd diagnos. Det är fortfa-
rande så att man kan få ersättning 

för maximalt tre diagnoser (3 X 
30  000 kr).

Medlemsbarn – sjuk och olycks-
fallsförsäkring för barn upp till 
25 år
Från den 1 januari kommer följande 
förbättringar i Medlemsbarn:
• Lägre premie de första åren 0–7 
år 75 kr/mån, 8–25 år 84 kr/mån 
som det är i dag.
• Möjlighet att höja försäk-
ringsbeloppet vid medicinsk och 
ekonomisk invaliditet. Från 20 
prisbasbelopp (880  000 kr) till 50 
prisbasbelopp (2  200  000 kr), ta 
kontakt med Folksam för att göra 
höjningen: 0771-950 950.
• Schablonersättning första året 
vid kostnader på 600 kronor i stäl-
let för kvittohantering.
• Bedömning av fula ärr efter ett år 
i  stället för efter två år.

• Nytt moment –”familjestöd 
direkt”. Möjlighet för föräldrar 
att ringa och få psykosocialt stöd 
i olika frågor angående sitt barn. 
Tips, råd och tillgång till barnpsy-
kolog.
• Erbjudande till de som blivit 25 år 
att teckna fortsättningsförsäkring 
när ”Medlemsbarn” upphör. 

Hur gör man skadeanmälan?
Man ringer helt enkelt 0771-
960  960 till Folksam och gör 
skadeanmälan direkt på telefon. 
Därefter kan det hända beroende 
på vilken typ av skada/sjukdom 
som man anmäler så behöver ska-
deregleraren olika typer av intyg.

Vill du veta mera eller är du 
osäker på vilka försäkringar du 
har – kontakta Folksam på telefon 
0771-950 950.

Förbättrat försäkringsskydd från nästa år



Mötestider 2011 Uppland
Alunda/Östhammar, sektion 1
Årsmöte torsdag 19 januari kl 18.30, Rospinglan i Östham-
mar.

Enköping, sektion 2
Årsmöte torsdag 19 januari kl 18.30, ABF Östra Järnvägs -
gatan 1 i Enköping. Mat serveras från kl 18.

Hallstavik, sektion 3
Årsmöte tisdag 24 januari kl 19, Folkets hus i Hallstavik.

Norrtälje, sektion 4
Årsmöte tisdag 24 januari kl 19, Folkets hus i Norrtälje.

Tierp, sektion 5
Årsmöte torsdag 26 januari kl 19, Gästis i Tierp.

Uppsala, sektion 6
Årsmöte onsdag 25 januari kl 17, Portalgatan 32 i Uppsala. 
Lars-Göran Hammarberg, Byggnads Mälardalen nye region-
ordförande kommer och presenterar sig samt informerar lite 
om den nya regionen och framtiden.

Rörklubben
Årsmöte torsdag 26 januari kl 17, Portalgatan 32 i Uppsala.

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

Byggnads Mälardalen, Box 1043, 721 26 Västerås

Sektion 2 Eskilstuna
Ordförande Nicklas Älgekrans, 
073337 53 46 (arbetstelefon)
niklas.algekrans@peab.se
Sektion 3 Fagersta
Vakant
Sektion 5 Kolbäcksådalen
Ordförande Håkan Persson, 
073337 51 36
Sektion 6 Katrineholm-Flen
Ordförande Rolf Jansson,  
073919 23 49,  
rolf.jansson@nvs.se
Sektion 1, 7, 8 KAK
Ordförande Håkan Nygren, 
070542 90 35 hakan541@live.se
Sektion 9 Norberg Vakant

Sektion 10 Sala
Ordförande Magnus  
Nordlund, 070552 63 09
nordlundmagnus@msn.com
Sektion 11 Skinnskatteberg
Ordförande Mats Åberg,
070340 53 51
Sektion 12 Strängnäs
Ordförande Gunnar Nordin, 
0152701 35, 070245 59 15
nordin.gunnar@telia.com
Sektion 13 Tärnsjö/Östervåla
Ordförande Jan Andersson, 
070644 81 11
jan.andersson@live.se
Sektion 14 Västerås
Ordförande Jörgen Sundkvist, 
076866 73 57

Här når du din ordförande

Sektion 1 Alunda/Östhammar
Ordförande Staffan Elfving, 
070642 24 05 
sta.elf@hotmail.com
Sektion 2 Enköping
Ordförande Anders Åhman,  
070679 78 02 
anders.ahman@enkoping.se
Sektion 3 Hallstavik
Ordförande StigOlof Sandin,  
076851 24 02 
stigolof.sandin@telia.com

Sektion 4 Norrtälje
Ordförande Peter Hellgren, 
070935 62 22 
n.hellgren@tele2.se
Sektion 5 Tierp
Kontaktperson Christer Lind
ström, 01819 45 19.  
christer.lindstrom@byggnads.se
Sektion 6 Uppsala
Ordförande Henrik Nyström, 
070768 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.

Sektion 2, Eskilstuna bjuder in till

FAMILJEDAG  
I vAttENpALAtsEt

Alla i avdelningen är välkomna!

Lördagen den 14 januari kl 17.45–19.30

Föranmälan senast måndagen  
den 9 januari till avdelningen på telefon 021-17 87 00.

Mötestider 2011 Mälardalen
KAK, sektion 1, 7, 8
Årsmöte måndag 23 januari, kl 18.30 på Folkets hus, Väs-
teråstullen Köping.

Eskilstuna, sektion 2
Årsmöte fredag 27 januari kl, 18.30, Café Norr Eskilstuna. 
Vi bjuder på en lättare middag. Föranmälan senast månda-
gen 23 januari till avdelningen på telefon 021-17 87 00.

Kolbäcksådalen, sektion 5
Årssmöte onsdag 25 januari, kl 18.30 i Folkets hus, Hallsta-
hammar.

Katrineholm-Flen, sektion 6
Årsmöte onsdag 25 januari, kl 18.30 på Sultans konditori, 
Storgatan 27, Katrineholm..

Sala, sektion 10
Årsmöte lördag 4 februari, kl 15.30 Bowlinghallen Sala. 
Du som blir kvar efter mötet och spelar bowling anmäl dig 
senast den 27/1 till avdelningen på telefon 021-17 87 00.

Strängnäs, sektion 12 
Årsmöte fredag 27 januari, kl 18.30 i Bowlinghallen Sträng-
näs.

Tärnsjö/Östervåla/Harbo, sektion 13
Årsmöte lördag 28 januari, kl 15, på Möbelmuseum, Hem-
bygdsgården i Östervåla. 

Västerås, sektion 14
Årsmöte torsdag 26 januari kl 18.30 på Byggfackens hus i 
Västerås. Vi bjuder på smörgåstårta och kaffe.


