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Avtalsrörelsen kommer allt 
närmare. Vi får hoppas att 
LO-familjen kommer att hålla 

ihop, och skapa en enad front mot 
Svensk Näringsliv.

Jag är helt övertygad om att ska 
LO:s medlemmar i Sverige lyckas 
flytta fram sina positioner och 
stärka våra kollektivavtal så måste 
vi hålla ihop. 

Vi får inte glömma bort vårt fack-
liga löfte: Lika lön för lika arbete.

Förbundet har fått in många motio-
ner från landet till årets avtalsrörel-
se. Genom detta så har våra 
avtalskrav börjat ta form. Den 15 
november var vårt avtalsråd  
inkallat till Stockholm för genom-
gång av alla avtalsmotionsförslag 
till samtliga av våra avtalsområd-
en.

Det var bra diskussioner och 
förslag på olika avtalskrav samt till-
läggsyrkanden från flera avtalsråds-
ledamöter utifrån landet.

Startskottet har nu gått för nästa 
års avtalsrörelse. Det ska bli intres-
sant att som ledamot i förhand-
lingsdelegationen följa nästa års 
avtalsrörelse som deltagare i de 
förhandlingar som kommer att ske 
under våren.

Den 17 december ska förbun-
det presentera våra avtalskrav till 
Sveriges Byggindustrier, när det 
gäller byggavtalet. VVS/KYL/PLÅT-
avtalet går ut i slutet av mars, och 
entreprenad/maskinavtalet den sista 
april.

Allt fler varsel om arbetsbrist 
inkommer till vår region. Många av 
våra medlemmar är tyvärr på väg 
att bli, eller har fått gå från sina 
arbeten ut i arbetslöshet och går 
genom det en osäker framtid till 
mötes.

Detta sker trots att vi vet att det 
råder bostadsbrist inom vår region 
och i hela landet.

Det som krävs är att Alliansen 
inser att alla människors rätt till en 
bostad är en mänsklig rättighet. Po-
litikerna måste ta sitt ansvar och ta 
beslut som behövs för att stimulera 
bostadsbyggandet.

Vi märker också att allt fler jobb 
läggs ut till utländska företag, samt 
till de egna bolagen som är regist-
rerade i andra länder från de stora 
rikstäckande företagen. Är detta en 
medveten strategi?

Vi vet också att inom vårt område 
tvingas vi till förhandlingar om 
löner och anställningsvillkor med 
dessa utländska företag/bolag. Vi 
vet inte om de som jobbar här får ut 
rätt lön eller får del av sina rättig-
heter i sitt hemland.

Frågan som måste ställas till vår 
motpart Sveriges Byggindustrier 
samt till våra stora byggbolag: Är 
det så att de tycker att det är bra 
med en lönekonkurrens från andra 
länder? Hur påverkar den strategin 
deras framtid? Samt att våra skat-
temedel, försvinner ut från landet i 
stället för att kunnas återinvesteras 
tillbaka till nya projekt och till vård 
och omsorg.

Vårt fackliga uppdrag är att 
påverka kommuner och landsting 
samt statliga bolag, att de gör en 
upphandling med dessa företag så 
att samma anställningsvillkor/l 
önevillkor gäller som i våra svenska 
kollektivavtal.

Här har vi en arbetsuppgift att 
påverka våra politiker så att de ser 
till att lika villkor ska gälla för hela 
arbetsmarknaden.

Det är också vår fackliga skyldig-
het att ta striden för våra villkor, 
och kunna ta diskussionen på våra 
arbetsplatser, och på olika möten 
om att lika villkor ska gälla för 
samtliga som arbetar inom våra 
avtalsområden.

Jag vill på region Mälardalens 
vägnar önska er alla en god jul och 
ett gott nytt år 2013!
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Lika villkor ska gälla för alla
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Förstasidesbilden: Byggnads rasar över att 
det statliga bolaget Svevia tar in ett utländskt 
företag som underentreprenör på Kraftvär-
meverket i Västerås, samtidigt som de säger 
upp byggnadsarbetare över hela landet.   
 Foto: Peter Krüger 

Lars-Göran 
Hammarberg,
ordförande 
Byggnads 
Mälar dalen

Tommy 
Lundvall 
lämnar 
Bygg-
nads.

perSonal. Region Mälardalen 
vill tacka Tommy Lundvall, 
för din tid som ombudsman 
hos oss. Tommy gjorde sin 
sista arbetsdag hos oss den 30 

november. Vi från regionen 
önskar dig lycka till på ditt 
nya jobb i företaget Cobab.

Vi kommer med all  
säkerhet få nytta av dina fack-

liga kunskaper framöver.
Lycka till, och tack för din 

insats på Byggnads!
Lars-G Hammarberg,

ordförande 

Ombudsman Tommy Lundvall slutar på Byggnads
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Badfest 
 

Eskilstunakretsen i Byggnads 
Mälardalen inbjuder medlemmar 

i Byggnads med familj till 
fest/bad för barn och vuxna i 
Vattenpalatset, Eskilstuna. 

Lördag den 19 januari 2013, kl. 17.45. 
Vi bjuder på kaffe, festis och godbit.   

Barnen får godispåse av tomten. 

Anmälan till senast den 15 januari 2013. 
Tel. 010-601 10 04 

Styrelsen Eskilstunakretsen 
 

 

  

 

 

   

Anmälan till regionen senast den 15 januari 2013.
Tel: 010-601 10 04

Styrelsen Eskilstunakretsen

– Problemen i bygg-
branschen med utländsk 
arbetskraft som har lägre 
löner och sämre arbets-
villkor är inte längre ett 
Stockholmssyndrom.  
Nu finns de utländska 
företaget överallt i hela 
Sverige. De följer inte 
svenska kollektivavtal och 
många skattar utomlands. 
Så kan vi inte ha det. 

Det sa Johan Lindholm, för-
bundsordförande i Byggnads 
som nyligen besökte Bygg-
nads Mälardalens regionfull-
mäktigemöte. 

– Många av de utländska 
företagen förbjuder sin per-
sonal att vara medlemmar i 
Byggnads. Det krävs fackliga 
aktioner och politiska beslut 
för att komma till rätta med 
detta. 

Johan Lindholm berättade 
att Byggnads nu ingår i en 
referensgrupp som diskuterar 
problemen tillsammans med 
politiska företrädare i riks-
dagen.

– Vi kommer ingenstans 
utan politiska beslut. Det 
kanske är nödvändigt att 
ändra skattereglerna så att 
man tydligare kan komma 
åt företag som verkar här i 
landet men skattar någon an-
nanstans.

Johan Lindholm påpekade 
också att Byggnads mycket 
mer måste vara ute på arbets-
platserna och diskutera med 
medlemmarna.

– Vi kommer särskilt att 
vända oss till små och medel-
stora företag. Där är vi inte 
ute och mäter jobben i van-
liga fall och träffar därför 
inte medlemmarna på samma 

sätt som i de stora byggföre-
tagen. Vår ambition är att 
höja lönen för de 80 procent 
av våra medlemmar som ar-
betar i dessa företag. 

– Jag ska göra allt som står 
i min makt för att inte svika 
det fackliga löftet Det måste 
bli ett slut på realisationen av 
arbetare och våra löner, sa  
Johan Lindholm vidare 

Förra avtalsrörelsen blev 
en lång resa, då det blev en 
splittring mellan industriför-
bunden och övriga LO-för-
bund.  

– Vi har en samordnad 
motpart som gör allt för att 
slå sönder oss, därför är sam-
ordningen inom LO oerhört 
viktig för oss. 

Han menade också att myck-
et kraft måste läggas ner på 
att bevaka så att kollektiv-
avtalen följs och att vägra att 
acceptera dåliga arbetsmil-
jöer. 

En annan satsning gäl-
ler lärlingarna som måste få 
förbättrade möjligheter att 
komma in på arbetsmarkna-

den och ge dem bättre förut-
sättningar att engagera sig i 
Byggnads. 

Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande, är säker på att de 
samordnade löneförhandlingarna kommer att ge bättre avtal. ”Det 
måste bli slut på realisationen av arbetare och våra löner”, säger han. 

”Utländsk arbetskraft är inte 
bara ett Stockholmssyndrom”
Förbudsordföranden vill agera kraftigt för att komma åt problemet

Det måste bli 
ett slut på  
realisationen 
av arbetare 
och våra  
löner.

”



Byggnads Mälardalen är 
mycket kritiskt till att det 
statliga bolaget Svevia an-
litar ett utländskt företag 
som underentreprenör på 
Kraftvärmeverket  
i Västerås samtidigt som 
de varslar byggnadsarbe-
tare över hela landet. 
– Avtalet med Kraftvärme-
verket var tecknat innan 
varslen kom, menar Svevia.

I oktober lade det statliga bo-
laget Svevia, för detta Vägver-
ket, ett varsel som omfattar 
160 anställda över hela lan-
det. Varslet framför allt före-
tagets anläggningsdivision, 
med deras byggverksamhet.

Byggnads Mälardalen me-
nar att det är märkligt att 
ett statligt företag säger upp 
egen personal samtidigt som 
de anlitar utländska företag 
som underentreprenör för att 
utföra arbeten som deras egen 
personal har kunnat utföra.

På Kraftvärmeverket i Väs-
terås byggs just nu en stor 
anläggning för bränslebered-
ning. Byggföretagen Peab och 
Svevia är engagerade i pro-
jektet. Svevia har där valt att 
anlita ett polskt företag, Pro-
Bau, som underentreprenör 
med polsk arbetskraft som 
utför arbeten med formning 
och gjutning.

– Det ser lite märkligt ut 
att bolaget, kort efter att de 
varslat 160 byggnadsarbetare 
om uppsägning, anlitar ett 
polskt företag för att utföra 
byggarbeten på Kraftvärme-
verket, säger Görgen Zilén, 
vice ordförande i Byggnads 
Mälardalen. 

– Vi har en hel del dåliga er-
farenheter av utländska före-
tag som utför arbete här. De-
ras anställda är inte vana att 
ställa lönekrav och inte heller 
krav på arbetsmiljön.  

– Vi har exempel på an-
ställningsavtal där anställda 
från utlandet får skriva på att 
de inte ska ha kontakt med 
svenska fackförbund. Det är 
svårt att organisera den ut-
ländska arbetskraften som 
ofta är mycket utsatta på ar-
betsmarknaden.

Om de inte är medlemmar 
och inte vågar prata med 
Byggnads så har facket svårt 
att kontrollera om löner och 
andra villkor följs, menar 
Görgen Zilén. 

– I de fall det finns kollek-
tivavtal och medlemmar på 
företaget har vi större möjlig-

het att kontrollera förhållan-
dena på företaget. Men även 
där kan det vara svårt att 
undersöka att den avtalade 
lönen verkligen betalas ut. 

– Frågan är hur de utländ-
ska företagen beskattas och 
deras anställda? Är det så att 
de skattar i hemlandet och 
hur hög är den skatten jäm-
fört med den i Sverige? Det 
blir en dålig affär för Sve-
vias ägare, Svenska staten 
och Mälarenergis ägare samt 
Västerås stad som inte får 
tillbaka några skattepengar. 
Men Svevia kanske kan visa 
ett gott resultat.

Enligt Byggnads uppfattning 
är det inte konkurrens på lika 
villkor, när svenska företag 
som tecknar kollektivavtal 
och försöker följa kraven för 
bra arbetsmiljö, konkurreras 
ut av utländska företag som 
inte följer reglerna.

Görgen Zilen är noga med 
att inte peka ut det polska 
byggföretaget Pro-Bau som 
Byggnads nyligen tecknat av-
tal med.

– Det är Svevia som vi är 
kritiska emot. Problemet är 
att vi inte har möjlighet att 
kontrollera att de anställda 
verkligen får ut de löner som 
vi tecknat avtal om för dem.  

– Vi har sett så många 
skrämmande exempel på att 
avtalen inte följs.

Margareta Kowalczuk Nils-
son är inköpschef på Svevia 
och ansvarig för upphand-
lingen av arbetet på Kraft-
värmeverket i Västerås och 
det polska företaget. Hon 
konstaterar att avtalet med 

det Pro-Bau tecknades innan 
varslen lades.   

– Dessutom gick det inte att 
få fram den specialistkompe-
tens som behövs för storform-
gjutning i Sverige.

Har du förståelse för 
Byggnads reaktioner?  
Facket träffar ofta på 
oseriösa utländska före-
tag.

– Ja, absolut. Vi har ett lång-
siktigt ansvar att vara lön-
samma. Men vi är mycket 
noga med att bara samarbeta 
med seriösa företag. Vi krä-
ver kollektivavtal och ID 06 
med dem vi samarbetar med, 
säger Margareta Kowalczuk 
Nilsson.  

– Jag tycker inte att Svevias 
inköpschef argument håller. 
Det kan inte komma som en 
överraskning att man behö-
ver säga upp 160 personer. 
Special kompetensen för stor-
form och gjutning kan inte 
heller vara något problem. 
Vad vi hört från arbetsplat-
sen i Västerås så anlitar de 
ett svenskt bolag för preci-
sionsarbetena, säger Görgen  
Zilén.

– Visst kan Svevia skydda 
sig bakom att de anlitar före-
tag med kollektivavtal och ID 
06, men när vi besökte deras 
arbetsplats Fyrishov i Upp-
sala uppgav den utländska 
arbetskraften som vi träffade 
där att de tjänade betydligt 
sämre. De bara skrattade åt 
de löner som vi presenterade, 
konstaterar Görgen Zilén. 

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger

Byggnads vill inte ha in utländska 
företag som inte följer de fackliga 
regler som gäller i Sverige. 
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Svevia varslar 160 och 
tar in polsk arbetskraft
Byggnads starkt kritiskt till statligt bolags agerande



Just nu byggs en stor anläggning för bränsleberedning på Kraftvärmeverket i Västerås. Statliga Svevia, som är en av byggföretagen, har anlitat 
ett polskt företag som underentreprenör, någon som ogillas av Byggnads eftersom företaget varslar byggnadsarbetare över hela Sverige. 

5

Det är Svevia som 
vi är kritiska emot. 
Problemet är att vi 
inte har möjlighet 
att kontrollera att de 
anställda verkligen 
får ut de löner som 
vi tecknat avtal om 
för dem.

”
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Byggnads region Mälardalen
Adress/besök Uppsala:  
Portalg. 32, 754 23 Uppsala
Tel: 010-601 10 04  Fax: 018-19 45 01  
Adress Västerås: Box 1043, 721 26 
Västerås besök: Hemdalsv. 1. Tel: 010-601 10 04  Fax: 021-41 04 13
Adress/besök Eskilstuna: 
Munktellsg. 1, 633 44 Eskilstuna  Tel: 010- 601 10 04  Fax: 016-12 22 39
Växelns öppettider: Måndag–torsdag kl 8–16.30, fredag 8–15.30 
(stängt 14.30–14.45). Lunchstängt alla dagar 12–13.  Regionen stänger 
kl 12 dag före afton, samt röd dag. Klämdag vid kristi himmelsfärd samt 
valborg är regionen helt stängd. 
E-post: malardalen@byggnads.se 

Vi i UPPSALA
Ombudsmän:
Emil Persson tel 010-601 14 64, emil.persson@byggnads.se
Verksamhetsansvarig i Uppland, regionens avtalsansvarig, avtalsteckning, 
arbetsplatsbevakning, kretsansvarig Hallstavik.
Bengt Westman tel 010-601 14 68, bengt.westman@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, utländska företag, arbetsmarknad/politik, 
avtalsteckning, Plåtklubben, RSO.
Christer Lindström tel 010-601 14 60, christer.lindstrom@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, arbetsmiljöansvarig, MB-ansvarig, MB/FFM 
arbetsplatsorganisation, kretsansvarig Tierp.
Peter Eng tel 010-601 14 48, peter.eng@byggnads.se
Bevakning löner och avtal/glas yrkesutbildning, glas/BA, studieansvarig, 
RSO, yrkesklubbar mur-, matt- och plattklubben, glasklubben.
Roine Eriksson tel 010-601 14 50, roine.eriksson@byggnads.se
Försäkringsansvarig/anpassningsgrupp/Galaxen/a-kassan, bevakning 
löner och avtal, RSO, kretsansvarig Uppsala.
Peter Furuhall tel 010-601 14 51, peter.furuhall@byggnads.se
Bevakning löner och avtal, RSO, Kretsansvarig Alunda/Östhammar.
Tomas Hellsberg tel 010-601 14 54, tomas.hellsberg@byggnads.se
Bevakning löner och avtal/VVS & kyl, Yrkesutbildning VVS & kyl,
avtalsteckning, RSO, Yrkesklubb VVS.
Fredrik Andersson tel 010-601 14 44, fredrik.andersson@byggnads.se
Bevakning löner, RSO, kretsansvarig Enköping.
Administratörer:
Annica Eng tel 010-601 14 47,  annica.eng@byggnads.se
Löne och mätningsverksamhet, avtalsadministration, regionansvarig för 
hemsida och intranet, medlemsärenden, lärlingar.
Lise-Lotte Karlsson tel 010-601 14 57, lise-lotte.karlsson@byggnads.se
Lösen, handläggning försäkringsärenden, registrering av yrkesbevis, 
lärlingar byggprogrammet, medlemsärenden, utträden.

Jörgen Andersson tel 010-601 14 45, jorgen.andersson@byggnads.se
Kontors- och fastighetsvaktmästare.

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.

God Jul 
och 

Gott Nytt År!

önskar

Byggnads Mälardalen

Världsbanken har nyligen 
publicerat en rapport med 
rubriken ”Turn down the 
heat”. Varför en 4 grader 
varmare värld måste und-
vikas.

Byggnads presenterar en rap-
port om energieffektivisering 
av bostäder med förslag så att 
Sverige kan nå de uppsatta 
klimatmålen.

– Världsbankens rapport 

stöder tidigare forsknings-
rapporter om hur förödande 
effekterna av ”Global war-
ming” kommer att bli. Det 
enda sättet att stoppa den här 
utvecklingen är att minska 
utsläppen av koldioxid, säger 
Byggnads förbundsordföran-
de Johan Lindholm i en kom-
mentar. 

– Det kräver globalt sam-
arbete men i Sverige har vi 

möjlighet att aktivt bidra till 
att stoppa den här utveckling-
en. Sveriges riksdag har beslu-
tat att energiförbrukningen i 
våra bostäder ska halveras till 
år 2050. Det enda sättet att 
nå dit är att nu fördubbla an-
talet bostäder som rustas upp 
och görs mer energieffektiva. 
Om vi inte börjar nu kommer 
vi inte heller att nå klimat-
målen, fortsätter Johan Lind-
holm.

Byggnads lägger förslag 
för att nå klimatmålen
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Tredje kvartalet 2012:
Ackord
    Uppland Västmanland Södermanland
TB    197:92 kr 196:54  184:68
Murare     213:01 kr –  191:10 
VVS    –            202:50  196:30
Platt    232:88 kr 198:61  225:43
Golv    230:34 kr 176:27  –
Anl    197:51 kr 191:46  215:00
Plåt    237:23 kr –  168:58

Prestationslönestatistik Mälardalen

  

010 - 601 10 00
byggnadsnu@byggnads.se

Arbetsmiljö, kollektivavtal, lön eller 
andra fackliga frågor? Kontakta oss! 
Alla vardagar 07.00 – 19.00

Jeanette 
Söderdahl.

Leif Holmgren.Jens Bryner. Mikael  
Arvidsson.

Kari Murtola.Peter  
Wennsberg.

nu öppnar vi Byggnads nu! 
Ditt nya arbetsredskap som gör det möjligt 
för dig att snabbt och enkelt nå Byggnads, 
alla vardagar mellan klockan 07–19!

Ring eller mejla oss när du har frågor om löner, an-
ställningsvillkor, arbetsmiljö, försäkringar eller något 
annat du vill kolla med oss. Du får alltid ett snabbt 
och personligt svar från någon av våra ombudsmän på 
medlemscentret.
Kom ihåg att alltid ange ditt personnummer, det ger 
dig förtur! Kan vi inte svara direkt på din fråga åter-
kommer vi garanterat med svar inom 24 öppet timmar. 
Behöver du mer hjälp, skickar vi frågan vidare. Du kom-
mer senare att bli kontaktad av rätt person. Naturligtvis 
kan du även i fortsättningen ringa direkt till din region.

Ring eller mejla oss på Byggnads Nu! 
Tel 010-601 10 00, byggnadsnu@byggnads.se 
Vi har öppet kl 07–19 alla vardagar.

Bowling i Fagersta. Nu har det äntligen blivit lite fart på 
Byggnads verksamhet i Fagersta-Norberg. I oktober anordnades ett 
medlemsmöte med bowling som lockade medlemmarna till bowling-
hallen i Fagersta. ”Vi hade kul ihop och kunde också prata en hel del 
om det fackliga arbetet”, berättar Jörgen Sundkvist, ombudsman på 
Byggnads.  Foto: Jörgen Sundkvist

För några veckor sedan 
träffades ett gäng kvinn-
liga byggnadsarbetare på 
avdelningen i Uppsala, 
för att diskutera gemen-
samma frågor och kanske 
kunna bilda ett kvinnligt 
nätverk. 

Johanna Enfeldt är VVS:are 
och även fackligt engagerad. 
Hon sitter i kretsstyrelsen för 
Uppsala. 

– Vi är så få tjejer i bran-
schen så vi behöver hålla ihop 
och få fler att engagera sig 
fackligt, konstaterar hon. 

Johanna berättar att intres-
set för att bilda ett kvinnligt 
nätverk har varit stort. Ett 
35-tal tjejer hade svarat att de 
var intresserade av det.

– Men när vi bjöd in till 
möte kom det bara 12. Så nu 
vi vet inte riktigt hur vi ska gå 
vidare.

ändå anser Johanna att ett 
nätverk behövs. Det finns en 
del förbättringar som behöver 
göras i kuporna.

– Egen toalett och kanske 
eget omklädningsrum, är 
några av önskemålen. Men vi 
får fortsätta kämpa för nät-
verket. 

– Ofta är det bara en eller 
två tjejer bland alla killar på 
en arbetsplats. Då är det inte 
så lätt att göra sin röst hörd 
med egna fackliga krav. Där-
för behöver vi jobba tillsam-
mans, säger Johanna Enfeldt. 

Lilian Haraldsson

på önskelistan: nätverk 
för kvinnliga byggjobbare 



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
070-533 17 89
Norrtälje
Peter Hellgren
n.hellgren@tele2.se
0709-35 62 22
Tierp
Christer Lindström 
christer.lindstrom@byggnads.se 
010-601 14 60
Uppsala
Henrik Nyström
hnb@live.se, 070-255 23 35
Arboga
Gunnar Hagström
lisahagstrom@telia.com
076-808 49 28
Kungsör
Gunnar Hagström
lisahagstrom@telia.com
076-808 49 28
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 2013 Mälardalen
Fagersta/Norberg
årsmöte 31 januari, kl 18, Hotell Engelbrekt, Norberg.

Kolbäcksådalen
årsmöte 24 januari kl 18.30, Folkets hus i Hallstahammar.
Medlemsmöte 10 januari kl 18.30 Folkets hus i Hallstahammar.

Strängnäs
årsmöte 25 januari, kl 18.30, Bowlinghallen i Strängnäs. 
Bowling och mat, anmälan till regionen, tel: 010-601 10 04.

Eskilstuna
årsmöte 24 januari, kl 18, Konditori Amarant vid Willys.

Katrineholm
årsmöte 23 januari, kl 18.30, Sultans konditori, Storgatan 27.

Västerås
årsmöte24 januari, kl 18.30, Byggfackens hus, Västerås.

Enköping
årsmöte 23 januari, kl 18, ABF Enköping.

KAK
årsmöte 21 januari, kl 18.30, Folkets hus, Köping.

Sala
årsmöte 26 januari, kl 16.30, Bowlinghallen, Sala. Bowling och 
mat, anmälan till regionen, tel: 010-601 10 04.

Alunda/Östhammar
årsmöte 24 januari, kl 18.30, Wenngrens i Östhammar.

Hallstavik
årsmöte 21 januari, kl 19, Folkets hus, Hallstavik.

Norrtälje
årsmöte 24 januari, kl 19, Folkets hus, Norrtälje.

Tierp
årsmöte 31 januari, kl 19, Gästis, Tierp.

Uppsala
årsmöte 23 januari, kl 17, Byggnads, Portalg. 32 Uppsala. 

Glasklubben i Uppland
årsmöte 21 januari, kl 17, Byggnads, Portalg. 32 Uppsala.

Plåtklubben i Uppland
årsmöte 16 januari, kl 16.30, Byggnads, Portalg. 32 Uppsala.

Rörklubben i Uppland
årsmöte 22 januari, kl 17, Byggnads, Portalg. 32 Uppsala.

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 


