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Hoppas att ni alla har haft en skön 
semester med sol och bad. 

Innan jag själv gick på semester 
var jag ute på en del arbetsplatser och jag 
blir upprörd när man ser under vilka för-
hållanden en del av våra utländska kol-
legor arbetar! Låga löner 
och långa arbetsdagar. Hur 
kan man som arbets givare 
sjunka så lågt att man 
utnyttjar andra människor 
på detta vis? 

Jag blir lika upprörd när 
kommuner och fastighets-
bolag inte vill eller vågar 
ställa hårdare krav i sina 
upphandlingar. Jag har 
träffat ett antal kommu-
nalråd och förespråkat att 
införa Vita jobb modellen, 
men det verkar inte vara 
intressant. ”Vi sköter oss”, 
säger de, men verkligheten 
är en annan. 

Jag kommer i allafall inte ge upp förrän 
vi har lika villkor för alla som arbetar 
inom byggbranschen.

Ytterligare en sak som gör mig oerhört 
upprörd är den parodi som utspelat sig i 
vår riksdag under sommaren. Alliansens 
lekstuga med misstroendevotum i parti 
och minut. 

Inte nog med det. Om regeringen 
lägger fram förslag om skatte höjningar 
i höst så hotar Alliansen med misstroen-
devotum på grund av att regeringen tar 
ansvar för Sveriges ekonomi. 

Någon jävla ordning får det vara, håll 

er till sakfrågor och sluta med dessa 
dumheter!

Vi inom Byggnads har länge pratat om 
ordning och reda i vår bransch och om 
vi till slut ska komma dit så måste det ju 

även bli ordning och reda 
från politiskt håll. Det var 
imponerande att se hur vår 
statsminister tog ansvar 
och kom med en, som jag 
ser det, bra lösning. 

Vi har demokrati i vårt 
land och den ska vi vara 
rädda om. Den ska vårdas 
– inte missbrukas. Somma-
rens utspel från Alliansens 
sida visar att de är beredda 
att ta till vilka medel som 
helst för att få makten, 
dessutom tillsammans med 
SD. 

Det visar tydligt att för 
oss byggnadsarbetare att det bara finns 
ett alternativ kvar om vi någonsin ska få 
ordning och reda i vår bransch. 

Jag är oerhört stolt över att vi har en 
svetsare som statsminis-
ter som dessutom som 
vill ha ordning och reda. 
Det, mina vänner, kan vi 
hjälpa till med i riksdags-
valet 2018.

Demokratin – den  
ska vi vara rädda om 

LEDARE DEBATT

”Det var impo
nerande att se 
hur vår stats
minister tog 
ansvar och 
kom med en, 
som jag ser  
det, bra  
lösning.”

Kenneth Svärd  
ordförande Byggnads Örebro-Värmland

Krav på haveri
kommission för 
byggolyckor
Att byggställningar rasar som 
vid den allvarliga olyckan i Lud
vika den 13 juli är tyvärr inte 
ovanligt. Behovet av att inrätta 
en haverikommission för bygg
olyckor är tydligt, skriver Johan 
Silfwerbrand, professor  vid 
Kungliga tekniska högskolan 
i en debattartikel i tidningen 
Arbetet. 

Nära två månader har gått sedan 
haveriet med byggställningen i 
Ludvika då tolv byggnadsarbetare 
skadades. Olyckan var en riksny-
het under en kort tid men kom 
tidigt i skuggan av IT-skandalen 
vid Transportstyrelsen. Men sä-
kerhetsfrågan borde aldrig hamna 
i skuggan.

Först kan konstateras att säker-
heten för våra befintliga broar är 
mycket hög. Säkerheten skapas 
genom att man konstruerar bron 
med en avsevärt större bärförmåga 
än den största tänkbara belastning-
en under brons avsedda livslängd.

Sker fartygs- eller båtolyckor 
träder den statliga Haverikommis-
sionen in och det gör man även vid 
mer omfattande trafikolyckor.

Inom Byggsverige finns ingen-
ting liknande. Självklart utreds 
varje haveri av de berörda, det 
vill säga i första hand beställaren, 
entreprenören, leverantören och 
konstruktören, men i normalfallet 
slutar utredningen i en förlikning 
där ansvaret delas mellan två eller 
flera parter.

byggnads.se



Den 17 september är det 
dags att rösta i kyrko
valet. Svenska kyrkan har 
5,5 miljoner medlemmar 
och är även en stor arbets
givare. Med din röst har 
du möjlighet att påverka 
kyrkans verksamhet och 
värderingar. 

– Det är mycket viktigt att rös-
ta i kyrkovalet. Vi måste få en 
majoritet för våra värderingar 
i kyrkan, säger Kenneth Svärd, 
ordförande i Byggnads.

– Socialdemokraterna driver 
frågor som är viktiga för an-
ställda inom Svenska kyrkan. 
Genom att till exempel att ut-
bilda för en bättre arbetsmiljö, 
erbjuda all personal kompe-

tensutveckling och upphandla 
med krav på kollektivavtal. 
Socialdemokraterna arbetar 
också för en öppen folkkyrka. 
Det betyder till exempel att 
barnverksamheten ska vara 
kostnadsfri, att präster ska 
viga samkönade par och att 
motstånd mot kvinnliga präs-
ter aldrig får accepteras, fort-
sätter han.

Kyrkan ska finnas till för 
alla som bor i församlingen. 
Samtidigt mobiliserar Sverige-
demokraterna för att få infly-
tande över Svenska kyrkan, 
både som arbetsgivare och 
för att påverka de värderingar 
kyrkan står för.

– Sverigedemokraterna har 

inte alls de värderingar som 
vi arbetar för, speciellt inte 
när det gäller människors lika 
värde. Därför är det viktigt att 
de inte får inflytande i Svenska 
kyrkan, säger Kenneth Svärd. 

Kyrkovalet handlar om vilka 
värderingar som ska vara väg-
ledande i Svenska kyrkans ar-
bete. Svenska kyrkan har 5,5 
miljoner medlemmar och stor 
betydelse för många männ-
iskor i vardagen, både i glädje 
och i sorg. Då ska alla vara 
välkomna.

Vem får rösta i valet till Svens-
ka kyrkan?

För att kunna rösta ska du 
vara medlem i Svenska kyrkan 

och ha fyllt 16 år senast på 
valdagen. Alla som får rösta 
får ett röstkort hemskickat 
med information om valet.

Alla röstberättigade har fått 
sitt röstkort på posten om-
kring den 30 augusti. På röst-
kortet finns uppgifter om vil-
ken som är din vallokal samt 
information om var du kan 
förtidsrösta.

Det går att förtidsrösta i hela 
landet den 4–17 september. På 
pastorat och församlingsexpe-
ditioner finns information om 
röstmottagningsställen, öppet-
tider och material för brev-
röstning.

Ta ställning! Använd din 
röst den 17 september.

byggnads.se
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Byggnads styrelse. Får vi presentera regionstyrelsen för Byggnads Örebro-Värmland: Från 
vänster Kjell Krantz, Patrik Hjelm, Tony Bergqvist, Nicklas Jonsson, Daniel Skålberg, Björn Grön-
qvist Mikael Olsson, Kenneth Svärd, Tomas Pettersson, Jari Viitakangas, Hans Åkesson och Jan 
Olsson.  Foto: Lilian Haraldsson

AKTUELLT

Glöm inte kyrkovalet  
– gå och rösta den 17

Lär med om 
ackord  

Jobbar du som VVS-, industri-  
eller isoleringsmontör och vill lära 

dig mer om ackordssystemet?
Anmäla dig till någon av följande 

två utbildningstillfällen. 
Byggnads bjuder på fika och lunch 

samt står för ev förlorad arbets-
förtjänst under dagen.

Kom ihåg att ansöka om ledighet 
från företaget.

OBS! Begränsat antal deltagare. 
Först till kvarn gäller.

Örebro: 22/9 kl 7.30–16. 
Karlstad: 29/9 kl 7.30–16.

  
Anmälan senast fredag 15/9 
(Örebro) eller fredag 22/9 (Karl-
stad) på: 010-601 10 11 eller till  
Tobias Vikberg: 010-601 12 13





I Välsvikens centrum, i utkanten av Karl-
stad byggs just nu en ny stor Coopbutik.  
På översta våningen högst uppe under 
taket i butiken hittar vi kyltekniker Sune 
Johansson och hans kollegor från Gårds-
feldts kyl. De är i slutfasen av installatio-
nen av ett stort aggregat för kyla, frys, 
ventilation och luftkonditionering. 

Kylanläggningen är gigantiskt, en sex 
meter lång anläggning med rör, kompres-
sorer och elledningar.  

Sune Johansson berättar att anlägg-
ningen även tillverkar varmvatten. 

– I tidigare system gick värmen från 
luftkonditioneringen rakt ut i en skorsten 
på taket. Nu tas värmen tillvara i syste-
met och värmer vatten och lokaler, vilket 
förstås är en energisparande åtgärd. 

Sune Johansson sitter i dag framför en 
dator och justerar alla värden så att hela 
anläggningen ska fungera optimalt. Kom-
munikationen ska fungera till alla kyldis-
kar och andra enheter. 

– Här kan vi också felsöka om det blir 
något fel. Vi kan även koppla upp oss via 
en dator på företaget och felsöka. 

Sune arbetar på Karlstadsföretaget 
Gårdsfeldts kyl som har ett 20-tal med-
arbetare. Gårdfeldts installerar och servar 
alla typer av kyl- och frysanläggningar, 
luftkonditioneringar och värmepumpar. 
Kunderna finns inom butik, industri, fast-
ighetsbolag, bygg- och entreprenadföre-
tag.

Just den här installationen på Coop 

i Välsviken startade i mars i år. Allt ska 
vara klart om några veckor.

– Det var ett stort jobb att transportera 
in det stora aggregatet. Sedan har alla rör 
och ledningar installerats. 

Anläggningen levererar kyla till kyl-
rum, kyl och frysdiskar nere i butiken.  

I dag är det koldioxid som ser till att det 
blir kyla i systemet. Tidigare var det fre-

on, men den har förbjudits på grund av 
miljörisker. 

– Vi fyller i mellan 300 och 500 kilo 
koldioxid i systemet, berättar Sune som 
varit i branschen sedan han blev klar med 
sin utbildning 1984. 

– I utbildningen ingick kunskaper i 
kyla, ventilation, VVS och el. Men det är 
mest kyla som jag jobbar med. Vi har en 
elektriker som gör alla elinstallationer. 

– Vi jobbar även jour, torsdag till tors-
dag var nionde vecka. Då handlar det 
hela tiden om felsökning. 

Men visst finns det vissa arbets-
miljörisker i jobbet?

– Det är lite stressigt ibland att hålla le-
veranstiderna, eftersom vi ofta är för få 
tekniker. Det är svårt att få tag i utbildade 
kyltekniker. Det finns också hälsorisker. 
Gaser som läcker ut är en hälsorisk. Fre-
on som vi använda tidigare blev nervgas.   
När vi jobbar med isbanor finns risker att 
ammoniak läcker ut. 

– Men vi är medvetna om riskerna och 
använder skyddsutrustning när så behövs.

 
Du har jobbat i 33 år på företaget.  
Då måste du trivas bra med jobbet?

– Absolut. Jag valde rätt yrke. Det är 
omväxlande och fritt. Dessutom tekniskt 
och klurigt när det blir fel någonstans. 

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger
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Sune Johansson, gillar sitt jobb som kyl-
tekniker. Här har han och hans kollegor 
installerat en stor kylanläggning i Coops 
nya butik i Välsviken i Karlstad.

Många så kallade duckar ska injusteras 
innan anläggningen kan köras i gång.

PÅ JOBBET
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”Det bästa med jobbet är friheten, att det är omväxlande och tekniskt. 
Den ena dagen är inte den andra lik.” Det säger kylteknikern Sune  
Johansson. Medlemstidningen träffade honom en dag på jobbet. 

Sune hittade rätt med 
kylan och tekniken
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Här är Byggnads Örebro-Värmlands nybildade Ordning och reda-team, som ska granska att byggföretagen följer avtal och betalar ut rätt lön 
enligt överenskommelse.  Från vänster Ann-Katrin Eneblom, Maria Ribbenmalm, Patrik Nyström och Ingela Garberg.   Foto: Peter Krüger

Ordning och redateamet 
är en nybildad grupp inom 
Byggnads ÖrebroVärm
land som ska granska att 
byggföretagen rapporterar 
rätt löner och att de följer 
avtal. 
– Vi gläds åt att kunna 
hjälpa medlemmarna. 
De vinner mycket på att 
vi granskar lönerna och 
övriga villkor, säger Ann
Katrin Eneblom, ombuds
man i Byggnads Örebro
Värmland. 

Ordning och reda-gruppen, 
har precis börjat med sitt 
granskningsarbete. I teamet 
ingå två ombudsmän, Ann-
Katrin Eneblom och Patrik 
Nyström, samt två adminis-
tratörer, Ingela Garberg och 
Maria Ribbenmalm. 

– Vi har varit i kontakt med 
Sveriges Byggindustrier för att 
komma överens om hur vi ska 

jobba gentemot varandra när 
det gäller deras anslutna före-
tag, berättar Ann-Katrin. 

Vad är det ni ska göra?
– Vi ska kontrollera att de 

följer kollektivavtalet och be-
talar ut de löneökningarna 
som parterna har enats om, 
konstaterar Ann-Katrin.  

Varför är det viktigt med 
granskningen?

– Det har visat sig att vissa 
företag inte följer avtal och 
inte rapporterar in rätt löner 
till oss, tillägger Patrik.  

Ordning och redateamet an- 
svarar även för att underentre-
prenadslistorna stämmer ute 
på arbetsplatserna och beva-
kar att avtalen gällande före-
tagshälsovården hos arbets-
givarna med avtal lämnas in 
till teamet. Avtalen ska revide-
ras var tredje år.

Det verkar som ni får en 
diger uppgift?

– Ja, byggföretag har olika 
ekonomiprogram och en del 
redovisar via webbformulär. 
Det kommer att ta tid att få 
kontroll på alla avtal, men 
det är viktigt att vi gör det här 
eftersom vi vet att det slarvas 
med detta. I vissa fall får vi 
ringa och kolla med medlem-
marna. Även med lärlingarna. 
En del arbetsgivare får vi kän-
nedom om genom att medlem-
mar kontaktar oss när de inte 
får ut rätt lön, tillägger Ingela.

 
Det innebär att vissa 
byggnadsarbetare inte 
får ut den lön de har rätt 
till? 

– Ja, men det kommer vi att 
rätta till nu. 

Teamet är noga med att po-
ängtera att de arbetsgivare 
som inte lämnar in lönerap-

porter kommer att få en för-
handlingsframställan. 

– Vi är också noga med att 
kontrollera att andra överens-
kommelser i kollektivavtalet 
följs, till exempel allmänna 
anställningsvillkor, övertidser-
sättning och trygghetsförsäk-
ringar. 

Hur kommer ni i kontakt 
med byggföretagen?

– På många olika sätt. Ge-
nom att kontakta dem per 
telefon eller vara med ute på 
UVA-möten är några exempel. 
Meningen är att vi ska nå alla.

Hela teamet är överens om 
att deras arbete kommer att 
vara till nytta för medlemmar-
na som får en kontroll på att 
de har schyssta villkor. Har de 
inte det så kommer Ordning 
och reda-teamet att se till att 
de får villkor som följer av-
talet. 

Lilian Haraldsson 

Fyra som skapar ordning och reda



Alliansen, de inträdesjobb 
ni föreslår finns redan, 
fast i en form som inte 
skapar A och Blag. Vårt 
förslag som kallas yrkes
orienteringspraktik är 
inga ”snabbspår” och inga 
”enkla jobb” utan sker 
inom ramen för våra kol
lektivavtal.

Det skrev Johan Lindholm, 
förbundsordförande Byggnads 
i Svenska Dagbladet nyligen, 
apropå Alliansens senaste för-
slag om inträdesjobb. 

Han fortsätter:

På ena sidan: byggföretag som 
skriker efter utbildad arbets-
kraft. På andra sidan: ett stort 
gäng som inte vill något hellre 
än att skaffa sig ett schysst 
yrke.

Självklart har vi i fackför-
bundet Byggnads ringat in 
detta problem för länge sedan, 
och jobbat hårt för att hitta 
en lösning. Och sedan 1 juli 
finns den: Byggnads egna trai-
neeprogram i samarbete med 
motparten.

Yrkesorienteringspraktiken 
(som det officiella namnet är) 
ger alla personer som vill prö-
va på byggbranschens olika 
yrken en chans att se om bygg 
är något för dem. Tidsperio-
den är antingen 6, 9 eller 12 
månader och under den tiden 
får man känna på yrket under 
handledning från det företag 
som tar emot praktikanten. 
Ersättningen som utgår till 
praktikanten är enligt första 

gymnasieårets feriepraktiks-
lön och betalas av företaget. 
I dagsläget hand lar det om 88 
kronor per timme, vilket mot-
svarar 15 312 kronor i måna-
den.

Yrkesintroduktionsanställ-
ningarna liknar yrkesoriente-
ringspraktiken men målgrup-
perna är andra och riktar sig 
till personer som redan besit-
ter vissa kunskaper.

Under våren har de nya as-
pirantprogrammen testats i 
Västerbotten och sedan 1 juli 
finns alltså denna möjlighet till 
ett nytt yrke över hela landet.

Det viktigaste för oss i Bygg-
nads är att dessa aspirant-
program sker inom ramen 

för våra kollektivavtal, det är 
inga ”snabbspår”, inga ”enkla 
jobb”. Det är arbetsgivarna 
(Sveriges Byggindustrier) och 
vi i facket (Byggnads) som till-
sammans kommit överens om 
hur kompetensförsörjningen 
för branschen kan underlättas 
inom ramen för Byggavtalet.

Men yrkesorienteringsprak-
tiken och yrkesintroduktions-
anställningarna fyller också en 
samhällsfunktion genom att 
sätta personer utanför arbets-
marknaden i sitt första arbete 
– oavsett om det är svenska 
killar och tjejer eller nyan-
lända.

På det här viset sätter vi folk 
i arbete och hjälper dem att 

uppfylla drömmen om att 
skaffa sig ett yrke med bra 
framtidsutsikter.

Så Alliansen, era ”inträdes-
jobb” finns redan, fast i en 
form som inte skapar A- och 
B-lag.

Ni politiker ska göra det ni 
gör bäst och håll er borta från 
svensk lönebildning.

Den biffen klarar vi själva.

Johan Lindholm
förbundsordförande Byggnads

BYGGNADS ÖREBRO-VÄRMLAND   nr 3 / september 2017 7

DEBATT

Byggnads och Sveriges Byggindustrier har kommit överens om yrkesorienteringspraktik som ger 
alla personer som vill prova på byggbranschens olika yrken en chans att se om det är något för 
dem. Aspirantprogrammen sker inom ramen för kollektivavtalen. (Personerna på bilden har inget 
samband med artikeln.)   Foto: Peter Krüger/arkiv

Till Alliansen: ”Vi har  

redan fixat inträdesjobb”
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REPORTAGE
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På Gruvön i Grums byggs just nu en enorm kartongfabrik som blir en av världens största. En 400 meter lång hall byggs med enorma betongfundament för den nya kartong-
maskinen. 

På plats i boden finns Jari 
Viitakangas som är projekt-
anställd under hela byggtiden.

– Vi inom Byggnads finns på 
plats för att svara på frågor 
om löner, försäkringar, och 
avtal. Det är viktigt att vi vär-
nar kollektivavtalet och den 
svenska modellen. 

Byggnads informationsbod 
ligger cirka 100 meter från 
grindarna till den jättelika ar-
betsplatsen. En enorm bygg-
fasad som ska bli den nya kar-
tongfabriken börjar ta form 
och pålningen av marken runt 
omkring pågår förfullt. Just nu 
sysselsätter bygget 950 män 
och kvinnor, men om knappt 
ett år kommer arbetsstyrkan 
att omfatta 3  000. 

När medlemstidningen kom-
mer fram till byggboden tas 
vi emot av förutom Jari Viita-
kangas, även ombudsman-
nen Patrik Nyström. De har 

samlat en grupp medlemmar 
omkring sig, som består av 
Fredrich Wahlström, skydds-
ombud och MB-ombud på 
heltid, Tord Nilsson, även han 
skyddsombud på heltid samt 
de båda unga snickarna Alex-
ander Bäck och Martin Eriks-
son. 

– Vi tycker att det är jätte-
bra att Byggnads finns på 
plats. Vi har många frågor och 
då är det en fantastisk service 
att bara gå hit till boden för 
att lösa problemen, säger Tord 
Nilsson, anställd av NCC.

Han får medhåll av Fredrich 
Wahlström som arbetar på 
Form och betong, med säte i 
Katrineholm.

– På ett så stort bygge upp-
står alltid frågor och problem. 
Dessutom är det viktigt att vi 
bevakar arbetsmiljön. Det är 
så många olika företag i  gång. 
Det gäller ju att kontrollera att 

de har kollektivavtal och att 
rätt löner gäller. 

Patrik Nyström har som sär-
skild uppgift att kolla att av-
talen följs. Han ingår i Bygg-
nads Ordning och reda-grupp 
(läs mer på sidan 6). 

– Det blir mycket jobb, men 
det är viktigt, säger han. 

På frågan om medlemskap i 
Byggnads diskuteras på arbets-
platsen, konstaterar snickarna 
Alexander Bäck och Martin 
Eriksson att det inte pratas så 
mycket om det. Det är ingen i 
arbetslaget som försöker över-
tala sina arbetskamrater att bli 
medlemmar.  

– Vi hoppas att vår närvaro 
här ska göra att fler vill bli 
medlemmar när de ser hur vi 
jobbar, konstaterar Jari. 

Han vill fungera som ett 
stöd och ett bollplank för att 
allt som förhoppningsvis ska 
hända i och runt Byggnads 

informationsplats. Löner, för-
säkringar och kollektivavtal 
är några av de viktiga frågor-
na som diskuteras men också 
studier och aktiviteter på kväl-
larna planeras. 

– Säkerhet och trygghet är 
de ledord som jag ska jobba 
med under detta projekt, säger 
Jari.

Byggnads ska även samarbeta 
med flera andra fackförbund, 
till exempel IF Metall som 
också har medlemmar på byg-
get. 

– De flesta av byggnads-
arbetarna åker bara hem på 

I ett och ett halvt år ska jättebygget av en kartongfabrik på 
Gruvön i Grums pågå. Det sysselsätter så många byggnads-
arbetare att Byggnads valt att placera en informationsbod 
utanför grindarna till arbetsplatsen.  

Arbetsplats för 
tusentals kräver 
fackets närvaro
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Fackliga företrädare från Byggnads Örebro-Värmland finns på 
plats varje dag i en byggbod ett par hundra meter från bygget 
för att ge information och svara på frågor om fackliga frågor. 
Från vänster: Jari Viitakangas, som är projektanställd under 
hela byggtiden, Alexander Bäck, Martin Eriksson och de fackliga 
företrädarna Fredrich Wahlström samt Tord Nilsson. 

På Gruvön i Grums byggs just nu en enorm kartongfabrik som blir en av världens största. En 400 meter lång hall byggs med enorma betongfundament för den nya kartong-
maskinen. 

FAKTA

Storbygget i Grums
 NCC har börjat bygga 

världens största kartongfabrik 
i värmländska Grums åt företa-
get BillerudKorsnäs. Samtidigt 
byggs den befintliga pappers-
industrin så att den anpassas 
till den nya fabriken.

 NCC bygger bland annat 
en 400 meter lång hall med 
enorma betongfundament 
för den nya kartongmaski-
nen, som kostar 6 miljarder 
kronor och är en av de största 
i världen.  

 Som mest kommer bygget 
att sysselsätta 3  000 män och 
kvinnor. Just nu är arbetsstyr-
kan 950.

Källa: NCC AB

helgerna. Vi har redan haft 
grillkvällar och ska fortsätta 
med andra aktiviteter när hös-
ten och vintern kommer, be-
rättar Jari.

Genom ett samarbete med 
ABF ska språkkurser i svenska 
och engelska startas. 

– Mitt mål är att vi ska göra 
ett så bra jobb här för våra 
medlemmar att de känner det 
meningsfullt att vara med i 
facket. Förhoppningsvis ska vi 
även locka fler medlemmar. 

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger
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TBM 208,27
VVS  – 
Platt 223,57 
Golv 231,72 
Industrirör –
Ställning –
Plåt 200,25 

TBM 208,95
VVS –
Platt 241,95
Golv 238,09
Industrirör –
Ställning 194,62
Plåt  –

NCC  202,94
Peab Sverige 200,12
Skanska Hus 203,46
Byggbolaget 214,07 
Byggdialog 226,58
Karlstad Byggtj 222,53

Peab anläggn 210,55
NCC  205,99
Skanska Hus 200,53
Byggbolaget 218,32
Peab Sverige 207,81
Byggtema 196,37 

Löneligan, första halvåret 2017
Örebro län 
prestationslöner

Värmlands län 
prestationslöner

Värmlands län 
prestationslön TBM

Örebro län 
prestationslön TBM

Ge dig in i Facebook-debatten!
Du följer väl Byggnads i sociala medier? Byggnads är aktivt 
på Facebook, Instagram och Twitter och varje dag läggs det 

upp nya inlägg med artiklar som rör dig som medlem.  
Gilla oss så kan du följa debatten du också!

  

010 - 601 10 00
byggnadsnu@byggnads.se

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

  

010 - 601 10 00
byggnadsnu@byggnads.se

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

  

010 - 601 10 00
byggnadsnu@byggnads.se

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

07.00–17.00

Livet går vidare och valet 
närmar sig med storm-
steg, vilket betyder fort-

satt fackligt politiskt arbete 
både på riksnivå och i våra 
kommuner.

Den politiska temperatu-
ren ökar i landet och alla är 
överens om att fler bostäder 
behövs. Men till vilket pris? 
Ska det vara riskfyllda bygg-
arbetsplatser utan arbetar-
skydd eller ska det vara med 
svenska kollektivavtal?

För mig är det givet att det 
är kollektivavtal som gäller. 
Men hur är det bland våra 
politiker, tror ni de tänker 
som jag?

Jag är övertygad att vi 
måste föra en kamp för våra 
rättigheter som vi skapat, 
så vi inte blir bortfintade av 
några mindre nogräknade 
byggfirmor som hyr in arbets-
kraft som får mycket dåliga 
villkor.

Om någon tror att detta 
ordnas utan att vi får politi-

kerna med oss så har ni fel.  
Det enda som kan stoppa 
detta är en stark facklig poli-
tisk samverkan på alla nivåer.

Naturligtvis måste våra om-
budsmän och ni själva jobba 
med frågorna så vi får så 
stora framgångar som möjligt 
vid de ordinarie avtalsför-
handlingarna.

Vi ska komma ihåg att alla 
förmåner vi lyckats skapa är 
direkta följder av att vi av-
stått löneökningar. Så stå på 
er! Ni är inte skyldig någon 
några pengar eller villkor. 
Ni har på ett eller annat sätt 
gjort rätt för er.

Så gör ert jobb som ni alltid 
gjort och gör som era äldre 
kamrater. Kämpa för en bra 
framtid för oss byggnads-
arbetare.

BYGGARE BOB

Kämpa på – ni har 
gjort rätt för er!

Byggare Bob

Karlstadskretsens fiskedag
Den 23 september har Karlstadskretsen abonnerat Sand-
bäckstjärn för en fiskedag för Byggnads medlemmar med 
familjer. Kretsen kommer att ordna med grillad korv och 
kolbullar till de som är hungriga.

Tid: Lördagen den 23 september kl 10–14.
Plats: Vi träffas vid Sandbäckstjärn i Karlstad (vid Norra Fäl-
tet vid I 2). Där kommer Sportfiskarna att sätta i 50 kilo fisk 
dagarna före fiskedagen.

Regler för Sandbäckstjärn:
• Max ett spö/person.
• Endast fiske med fluga eller spinn/haspel/pimpelspö är 
tillåtet.
• Barn under 12 år får flötmeta med toppknutet spö. Allt 
övrigt mete är inte tillåtet.
• Fiske får ske kl 05–24. Inget fiske övrig tid.

Vid frågor ring: 
Byggnads Örebro-Värmland: 010-601 10 11
eller Tobias Vikberg: 010-601 12 13

Karlstadkretsens	  fiskedag	  
	  

	  

Den	  23	  september	  har	  Karlstadkretsen	  abonnerat	  Sandbäckstjärn	  för	  en	  
fiskedag	  för	  Byggnads	  medlemmar	  med	  familjer.	  Kretsen	  kommer	  att	  ordna	  
med	  grillad	  korv	  och	  kolbullar	  till	  de	  som	  är	  hungriga.	  

	  

Tid:	  Lördagen	  den	  23	  september	  klockan	  10,00	  –	  14,00	  

Plats:	  Vi	  träffas	  vid	  Sandbäckstjärn	  i	  Karlstad	  (vid	  Norra	  Fältet	  vid	  I2).	  	  	  	  

Där	  kommer	  Sportfiskarna	  att	  sätta	  i	  50	  kilo	  fisk	  dagarna	  före	  fiskedagen.	  

	  

Regler	  för	  Sandbäckstjärn:	  

•   Max	  ett	  spö/person.	  
•   Endast	  fiske	  med	  fluga	  eller	  spinn/haspel/pimpelspö	  är	  tillåtet.	  
•   Barn	  under	  12	  år	  får	  flötmeta	  med	  toppknutet	  spö.	  Allt	  övrigt	  mete	  är	  

inte	  tillåtet.	  
•   Fiske	  får	  ske	  mellan	  kl.05,00	  till	  24,00.	  Inget	  fiske	  övrig	  tid.	  

	  

Vid	  frågor	  ring	  	  

Byggnads	  Örebro-‐Värmland	  	  

Växel	  010-‐601	  10	  11	   	   Tobias	  Vikberg	  	  010-‐601	  12	  13	  
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Två nya ombudsmän inom 
Byggnads ÖrebroVärm
land har anställts under 
det senaste året. 
Det är AnnKatrin Eneblom 
från Karlskoga och Patrik 
Nyström från Kristine
hamn. Båda har placering 
på regionkontoret i Karl
stad, men är verksamma i 
hela regionen. 

Ann-Katrin Eneblom, 46 år, 
som för det mesta bara kallas 
AK, har en lång erfarenhet av 
fackligt arbete. När hon som 
23-åring arbetade som vård-
biträde i Karlskoga fick hon 
upp ögonen för facket när 
det förekom oegentligheter på 
jobbet. Hon blev fackligt en-
gagerad i Kommunal i Örebro 
län och var facklig företrädare 
på heltid under lång tid. AK 
blev även vald till LO-distrik-
tet ordförande i Örebro län.

Den fackliga erfarenheten 
gjorde att hon år 2013 fick 
en tjänst som ombudsman på 
Fastighetsanställdas förbund. 

Den 1 juni i år tillträdde AK 
som ombudsman på Byggnads 
Örebro-Värmland. 

Vilka tycker du är de vikti-
gaste frågorna att arbeta 
med?

– Jag brinner för kollek-
tivavtal och arbetsrätt, som 
är jätteviktiga för medlem-
marnas schyssta villkor och 
trygghet. Men främst sätter 
jag kontakten med medlem-
marna. Det känns så bra när 
vi kan hjälpa medlemmarna 
med olika frågor eller bara ha 
kontakt med dem så att det 
känner att Byggnads är på de-
ras sida. 

– En nöjd medlem är min 
belöning. 

En av AK:s främsta upp-
gifter framöver är att vara 

ansvarig för Ordning och 
reda-gruppen, som vi pre-
senterar på annan plats i tid-
ning.  Gruppen har till uppgift 
att granska att arbetsgivarna 
betalar ut rätt lön och följer 
avtalen i övrigt. Hon är också 
avtalstecknare och regionalt 
skyddsombud i regionen. 

Patrik Nyström, 46 år, fick en 
provanställning den 1 maj och 
blir snart fast anställd som 
ombudsman. Han gick bygg-
linjen och började som be-
tongare. Men för åtta år sedan 
sadlade han om till snickare 
och blev sedan anställd hos 
Skanska på byggservice. För 
11 år sedan blev han medbe-
stämmandeledamot. 

– Jag har verkligen märkt en 
attitydförändring när det gäl-
ler medbestämmande. När jag 
började som MB-ledamot fick 
vi gehör för frågor och vi upp-
levde att arbetsgivaren lyss-
nade på oss. Men i dag sitter 
vi med i MB-gruppen och dis-
kuterar men sedan gör arbets-

givaren som de vill i alla fall. 
Patrik anser att arbetsmil-

jöfrågorna är mycket viktiga. 
– Våra medlemmar ska ha 

schyssta villkor. Målet är att 
man ska orka arbeta till sin 
pension. Men det är alltför få 
som gör det i dag. 

Även Patrik ingår i Ord-
ning och reda-gruppen. Han 
har också medbestämmande-
ansvar i Värmland och ska 
arbeta med skolinformation.  
25 procent av tiden ska han 
arbeta med mätning. 

– Jag hoppas också att vi 
ska öka antalet besök hos 
medlemmar på de mindre ar-
betsplatserna. De vill se mer 
av Byggnads företrädare. 

Lilian Haraldsson

Ann-Katrin Eneblom från Karlskoga är nyanställd ombudsman 
på Byggnads Örebro-Värmland. Hon har främst ansvar för Ord-
ning och reda-gruppen.

Även Patrik Nyström från Kristinehamn är nyanställd ombuds-
man på Byggnads Örebro Värmland. Han har bland annat ansvar 
för medbestämmandefrågor i Värmland.  

En nöjd medlem 
är min belöning. 

Våra medlemmar 
ska ha schyssta 
villkor.

” ”

Två nya ombudsmän med 
fokus på medlemmarna
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Det tycks finnas en bild 
av att det i Sverige 
2017 är omöjligt att få 

människor ideellt engagerade. 
I såväl ideella organisationer 
som i politiska partier och 
fackföreningar har vi i flera 
år sett nedåtgående medlems-
siffror. 

”Folk har inte tid”, sägs 
det. ”Dagens ungdom har inte 
förstått vikten av att organise-
ra sig tillsammans med andra 
människor”, sägs det också. 
”Folk fattar inte vikten av 
facklig organisering – det var 
bättre förr när fackliga frågor 
diskuterades på riktigt i bygg-
bodarna”, upprepas det. 

I våras publicerade Ung-
domsbarometern sin årliga 
undersökning som kartlägger 

ungas intressen och vanor. 42 
procent av ungdomar i dagens 
Sverige nämner politik och 
samhällsutveckling som sitt 
främsta intresse. I somras pu-
blicerade Ersta folkhögskola i 
Stockholm sin femte natio-
nella undersökning som visar 
att det ideella engagemanget 
bland Sveriges befolkning 
faktiskt ökar. 

Kontentan är alltså: Sveriges 
befolkning engagerar sig och 
”dagens ungdom” tycker att 
samhällsutveckling är jät-
teviktigt – men det syns inte 
på våra medlemssiffror. Här 
har vi allihopa – alla 102 000 
medlemmar och anställda ett 
gemensamt jobb att göra. Vi 
behöver tillsammans ta an-

svar för att alla i vår bransch 
vet att det är genom Bygg-
nads man kan kanalisera sitt 
engagemang för att påverka 
sin vardag och samhället i 
stort. Om vår uppfattning är 
att ”dagens ungdom” inte har 
lärt sig varför det är viktigt 
att organisera sig fackligt, då 
får vi hjälpas åt lära dem. Om 
det är för lite snack om fack-
liga frågor i byggbodarna, då 
får vi se till att vara i byggbo-
darna och prata om det.

För i slutändan är det ju 
faktiskt så – att allt bra vi vill 
åstadkomma; schyssta löner, 
bra arbetsmiljö och lika lön 
för lika arbete – hänger på 
att vi är många. Och för att 
kunna åstadkomma ännu mer 

behöver vi bli ännu fler. 
Berätta för dina kollegor att 

rättigheter i arbetslivet inte 
är något som givits oss gratis. 
Det är en konsekvens av åra-
tal av fackligt arbete och or-
ganisering. För att arbetet ska 
kunna fortsätta med fram-
gång måste vi vara många. 
Fyll bodarna med fackliga 
samtal och våga fråga dina 
kollegor om de är med och 
bidrar! Vårt enda framgångs-
recept är organisering.

Linn Svansbo
medlemsutvecklare, Byggnads

GÄSTTYCKAREN

I detta nummer av tidningen ger vi utrymme åt Linns Svansbo  
medlemsutvecklare på Byggnads att tycka till. 

Enda framgångsreceptet är att vara många

Påfarten 
– en facklig  
introduktionsdag

Varför är du medlem i facket?  
Eller varför är du inte medlem?
Bland annat det pratar vi om under 
en dag som innehåller information 
om vad facket gör och varför det är 
viktigt att vara medlem.
Kursen riktar sig alltså både till dig 
som är medlem i Byggnads och till 
dig som ännu inte bestämt dig för 
att bli medlem. Ersättning för förlo-
rad arbetsförtjänst lämnas i form av 
ett stipendium.
Välkomna!

17 oktober, Byggfackens hus, 
Örebro, 8–16

14 november, Byggfackens 
hus, Karlstad, 8–16

Skyddsombuds-
utbildning 

Som skyddsombud arbetar du för 
en bra arbetsmiljö och bevakar 
att det finns skydd mot ohälsa 
och olycksfall i arbetet. Det är din 
uppgift att bevaka så att arbetsgi-
varen följer och uppfyller kraven i 
arbetsmiljölagen. Alla skyddsombud 
ska genomgå Påfarten, introduk-
tionsdag, grundutbildningen Bättre 
Arbetsmiljö (BAM) Dessutom finns 
det extra utbildningar att bygga 
på med. BAM är en lokal/regional 
utbildning  som är uppdelad på flera 
dagar. Din arbetsgivare ska betala 

lön för hela utbildningen om du har 
fått uppdrag att bli skyddsombud.

Samverkansutbildning,  
27 september, Byggfackens 
hus, Karlstad, 8–16
Viktigaste föreskrifterna, 10 
oktober, Byggfackens hus, 
Örebro, 8–16
Prevention 1, 18 oktober, 
Byggfackens hus, Karlstad, 
8–16
Introduktion 2 november, 
Byggfackens hus, Karlstad, 
8–16

Om intresse finns för någon 
av utbildningarna, hör av dig 
med en anmälan eller frågor!

Anmäl per mejl till:
maria.ribbenmalm@byggnads.se
eller telefon 010-601 12 10

Jenny Svensson
studieansvarig ombudsman
010-601 12 12
073-994 01 89
jenny.svensson@byggnads.se

Gå även in på abf.se och fack
liga studier för att se om du 
vill gå någon av deras kurser!

 
 
 
Örebro-Värmlands utbildningar 2013 
 
Medlemsutbildning  7-9/5 Karlstad 
   22-24/10 Örebro 
 
En utbildning för alla medlemmar.  
Svarar på bl. a dess frågor: Vad gör facket? Varför bildades fackförbunden? Vad 
betalar jag för? 
 
 
FFM introduktion  4/6 Örebro 
   22/8 Karlstad 
 
Introduktionsutbildning för nyvalda fackliga förtroendemän. 
 
 
På rätt väg  8-10/1 Örebro 
   19-21/11 Karlstad 
 
För alla fackliga förtroendemän.  
Går huvudsakligen ut på att lära sig var man hittar svaren på medlemmarnas 
frågor i avtalen och de olika lagarna vi arbetar med. Samt vilka rättigheter och 
skyldigheter det fackliga uppdraget innebär. 
 
 
Aktivt inflytande 1 & 2 19-20/2 samt 26-28/3 Karlstad 
   10-11/9 samt 8-10/10 Örebro 
 
Steg två i förtroendemannautbildningen.  
Fördjupning av innehållet i På Rätt Väg. 
 
Bygg på din trygghet  9-10/4 Karlstad 
   28-29/8 Örebro  
 
Steg tre i förtroendemannautbildningen. 
Fördjupning av innehållet i Aktivt inflytande. 

 

Örebro-Värmlands utbildningar 2017
Passa på och anmäla dig till en utbildning i Byggnads Örebro-Värmlands regi. Det finns mycket att välja på, både för 
medlemmar och förtroendevalda. Du förlorar ingenting på att gå en kurs. Investera lite tid i dig själv!



Inne på toaletten står en duschkabin som inte är kopplad till 
vatten.  Foto: Mattias Andersson

I ett utrymme på ett annat bygge i närheten har byggnadsarbetarna sitt ”lunchrum”. Inga regler följs enligt avtal om byggbod. 
 Foto: Mattias Andersson 
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Byggnads ÖrebroVärm
land fortsätter sin gransk
ning av arbetsmiljön ute på 
olika arbetsplatser. 

I förra numret skrev vi om 
en byggarbetsplats på Stenvä-
gen i Mosås utanför Örebro. 
Det är skräckexempel på en 
undermålig arbetsmiljö där 
byggnadsarbetarna arbetar på 
taket utan fallskydd eller god-
kända byggnadsställningar. 

Arbetsmiljöverket kunde 
vid sin inspektion konsta-
tera att arbetsmiljön på Villa 
Z:s byggprojekt var under all 
kritik. Verket utfärdade ett 
omedelbart stopp för arbeten 
som sker över två meter ovan 
mark. 

Det var på Byggnads Öre-
bro-Värmland som gjorde an-
mälan till Arbetsmiljöverket. 

Denna gång visar vi bilder 
från en byggarbetsplats i Öre-
bro där ombudsmannen Mat-
tias Andersson varit på arbets-
platsbesök. Det visar sig att 

byggnadsarbetarna inte har 
någon speciell byggbod utan 
får använda utrymmen på en 
annan byggarbetsplats i när-
heten.

Mattias Andersson kon-
staterar att ingen dusch finns 
installerad. Det står bara en 
duschkabin inne på toaletten 
utan att vatten kopplats till 
den. Det finns heller inget se-
parat duschrum.  

– Enligt regler för bygg bodar 
ska varje anställd ha två skåp 
och det ska finnas bänk fram-
för. Men varje anställd får inte 
ens ett skåp till sitt förfogan-
de. Dessutom ligger det skräp 
slängt i det som är tänkt som 
ett lunchrum.

– Ingen av de regler som 
fastställts för byggbodar följs 
på det här bygget. Det är un-
der all kritik, konstaterar Mat-
tias som inom de närmaste 
dagarna kommer att kontakta 
byggföretaget. 

Lilian Haraldsson

Arbetsmiljöer 
under all kritik



Han drivs av rättvisefrågor. 
Det var också därför Daniel 
Skålbergi  Örebro engage
rade sig i fackliga frågor 
och sitter i regionstyrelsen 
för Byggnads Örebro
Värmland.

Daniel Skålberg har just nu en 
projektanställning på Bygg-
nads Örebro-Värmland som 
försäkringsinformatör men 
har också ett uppdrag att 
ringa till nya medlemmar och 
hälsa dem välkomna.

– Det är verkligen positiva 
arbetsuppgifter. Byggnads för-
säkringar är verkligen en med-
lemsförmån. De flesta jag pra-
tar med blir överraskade över 
vilket bra försäkringsskydd de 
har. 

– De nya medlemmar vi 
ringer upp och hälsar väl-
komna blir också mycket po-
sitivt överraskade. Ofta har de 
frågor eller funderingar som 
vi kan hjälpa dem få svar på, 
säger Daniel.

Han har även suttit i region-
styrelsen för Byggnads Öre-
bro-Värmland i tre år.

Det fackliga intresset har 
funnits sedan Daniel började 
jobba. 

– Mina föräldrar sa åt mig 
att jag skulle gå med i facket 
när jag fick mitt första jobb. 
På den vägen är det. 

Han har alltid haft problem 
när något är orättvist och har 
också tagit fajten på arbets-
platser för sig och sina arbets-
kamrater. Det var när han som 
lagbas kom i kontakt med 
Byggnads som intresset för att 

engagera sig mer i fackliga frå-
gor väcktes. 

Daniel anser att kontakten 
med medlemmarna är mycket 
viktig.

– Jag jobbade tidigare med 
ett projekt i avtalsrörelsen som 
bland annat innebar besök på 

arbetsplatserna. Då ställde jag 
alltid frågan: ”Vad kan facket 
göra för dig?”. Då kom alltid 
diskussionen i gång.  

–Den frågan ställer jag fort-
farande när jag träffar med-
lemmar. 

Vad tycker du är de vik-
tigaste frågorna i ditt 
uppdrag som region-
styrelseledamot?

– Det är många frågor. Den 
viktigaste är att öka medlems-
antalet. Men också se till att 
företagen har kollektivavtal.  
Den som jobbar hos ett före-
tag som inte har kollektivavtal 
har inga rättigheter alls. All-
ting beror på arbetsgivarens 
inställning. 

Daniel vill också arbeta för att 
öka det fackliga engagemang-
et och att fler blir förtroende-
valda i Byggnads.

– Ju fler vi är desto starkare 
blir vi. Det är förvånande hur 
snabbt det kan gå att försämra 
villkoren som vi har slagits för.  
Vi har haft det bra så länge att 
många tar för givet att vi ska 
ha avtalsenlig lön, fria arbets-
kläder, övertidsersättning, ext-
ra semesterdagar och allt som 
regleras i kollektivavtalet. 

– Men varje år är det en 
kamp för att behålla villkoren 
och göra förbättringar. Det 
görs genom fackliga förhand-
lingar.    

Lilian Haraldsson
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FACKETS ANSIKTEN

”Vi måste kämpa varje dag 
för våra fackliga rättigheter”

FAKTA

Daniel Skålberg
Ålder: 39 år.
Familj: Singel.
Bor: Örebro.
Yrke: Snickare.
Uppdrag: Regionstyrelsen i 
Byggnads Örebro-Värmland. 
Inom Socialdemokraterna och 
LO i Örebro.
Fritid: Matlagning, naturen, 
fackliga och politiska frågor.
Drömmer om: En rättvisare 
värld.

Daniel Skålberg slåss för rättvisa villkor i sitt fackliga uppdrag i regionstyrelsen för Byggnads 
Örebro-Värmland. ”Villkoren går snabbt att försämra. Därför måste vi varje dag kämpa för våra 
fackliga rättigheter”, säger han.  Foto: Peter Krüger



   

Örebro-Värmland

Regionkontor:
Posthornsgatan 8, 656 32 Karlstad
Tel: 010-601 10 11 

Öppettider expeditionerna  
Karlstad:
Kontorets öppettider:
Måndag–fredag 7.30–16
Lunchstängt:
Måndag–fredag 12–12.45
Telefontider: 8–15

Örebro:
Riagatan 51, 702 26 Örebro
Tel: 010-601 10 11

Kontorets öppettider:
Måndag–fredag 7.30–16
Lunchstängt:
Måndag–fredag 12–12.45
Telefontider: 8–15

Vi i ÖrebroVärmland:

Kenneth Svärd
Ordförande, ombudsman, 
DMY,RSO
010-601 12 15 / 070-190 61 24
kenneth.svard@byggnads.se

Tomas Pettersson
Kassör, ombudsman, teknikinstal-
lationsavtalet,
Ersättare RSO
010-601 12 16 / 076-843 04 30
tomas.pettersson@byggnads.se
Anders Johansson
Ombudsman, avtalsansvarig,  
MB-ansvarig, TBM, studier
010-601 12 05 / 070-660 66 99
anders.johansson2@byggnads.se
Odd Maalsnes
Ombudsman, TBM, lärlingar, RSO
010-601 12 08 / 070-670 43 35
odd.maalsnes@byggnads.se
Thomas Andersson
Ombudsman, TBM, DMY, RSO
010-601 12 17 / 070-624 81 33
thomas.andersson@byggnads.se
Mattias Andersson
Ombudsman, TBM, DMY, RSO
010-601 12 54 / 076-105 03 90
mattias.andersson@byggnads.se
Tobias Vikberg
Ombudsman, plåtavtalet, tek-
nikinstallationsavtalet, RSO
010-601 12 13 / 070-254 98 93
tobias.vikberg@byggnads.se

Tomas Olsson
Ombudsman, TBM, RSO
010-601 12 19 / 070-240 23 32
tomas.olsson@byggnads.se
Niklas Nordlund
Ombudsman, arbetsmiljöansvarig, 
RSO, TBM
010-601 12 01 / 072-214 77 98
niklas.nordlund@byggnads.se
Jenny Svensson
Ombudsman, utbildningsansvarig, 
teknikinstallationsavtalet,
Lärlingar, utländsk arbetskraft, 
ersättare RSO
010-601 12 12 / 073-994 01 89
jenny.svensson@byggnads.se
Erik Karlsson
Ombudsman, Mätning TBM, RSO  
010-601 12 03 / 072-220 54 46
erik.karlsson@byggnads.se
Carina Engberg
Administratör, medlemsredovis-
ning, lärlingar VVS
010-601 12 18
carina.engberg@byggnads.se
Katarina Sandgren
Administratör, försäkringar, med-
lemsredovisning
010-601 12 11
katarina.sandgren@byggnads.se

Helena Dahlén
Administratör, medlemsredovis-
ning, uppdragsredovisning,
utbildning, bokföring löner
010-601 12 50
helena.dahlen@byggnads.se
Ingela Garberg
Administratör, lönegranskning, 
TBM mätning 
Registrering FFV, MB, SO, UE
010-601 12 33
ingela.garberg@byggnads.se
Maria Ribbenmalm
Administratör, mätning,  
lönegranskning, utbildning
010-601 12 10
maria.ribbenmalm@byggnads.se
Patrik Nyström
Lönegranskning, UE, HEA
patrik.nystrom@byggnads.se
010-601 12 02
076-104 06 20
AnnKatrin Eneblom
Lönegranskning, UE, HEA
Ann-Katrin.Eneblom@byggnads.se
010-601 12 07
070-660 35 10

Är du sjukskriven?
Det är viktigt att du genast kontaktar Byggnads om 

du blir sjukskriven mer än 14 dagar. Annars finns 
risken att du blir sjukskriven under en längre tid än 
14 dagar. Och om vi inte får veta det i tid, hinner vi 
inte agera mot Försäkringskassan. Risken är då att 
personen blir utförsäkrad efter 90 dagar, meddelar 

ombudsmannen Niklas Nordlund. 

ANSLAGSTAVLAN

Så når du  

akassan
• A-kassan har telefontid   

mellan kl 8 och 16.

• Telefonnummer till  

a-kassan är 010-601 18 00

Ingen tid att vara snäll
• Om inte din lön kommit in på kontot från dag ett, prata 
med arbetsgivaren.
• Ta reda på vad det är för fel. Varför kommer inte lönen in 
på kontot?
• Har inte arbetsgivaren några pengar?
• Anser arbetsgivaren att det inte ska utgå någon lön?
• Är ni oense om lönen?
• Kontakta Byggnads omgående. Det finns ingen tid att 
vara snäll. Vi måste få iväg ett kravbrev omgående, helst 
inom en vecka från den dag lönen skulle varit inne på kontot.

Viktigt!
✔Glöm inte att 
anmäla till avdelning-
en vid förändringar i 
sjukskrivning, studier 
och sjukersättning el-
ler arbetslöshet inom 
två månader. 

... möjligheten att betala 
medlemsavgiften via  
autogiro.
Kontakta Byggnads region 
Örebro-Värmland!

Missa inte

Glöm inte ...
... att du som medlem är 
försäkrad på din fritid. Har 
du skadat dig på fritiden som 
inneburit läkarvård – ta kon-
takt med Folksams skadejour, 
0771-960 960.
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BYGGNADS Örebro-
Värmland

Medlemstidning för Byggnads Örebro-Värmland

Posttidning B

Byggnads ÖrebroVärmland
Postadress: Posthornsgatan 8, 656 32 Karlstad
Telefon: 010-601 10 11

nr 3 / SEPTEMBER 2017

      Boka in ditt kretsmöte!
ÖREBRO-VÄRMLAND Tid Plats

Askersund Fredag 27 oktober, kl 18 Relaxen Hotell Norra Vättern

Frövi Torsdag 21 september, kl 18.30
Torsdag 23 november, kl 18.30

Ervalla Gästgiveri
Ervalla Gästgiveri

Hagfors Onsdag 25 oktober, kl 18 Café Uwån, OBS! Anmälan till 
Tomas: 076-843 04 30

Hallsberg Torsdag 16 november, kl 18 Luftgevär, Hallsberg skytteförening

Hällefors Torsdag 21 september, kl 18 
Fredag 8 december, kl 18

Bowlinghallen
Julbord, Hällefors herrgård

Karlskoga Torsdag 14 september, kl 18.30 Degerfors Folkets hus

Karlstad/Kil/Hammarö Torsdag 12 oktober, kl 18 Byggfackens hus

Kristinehamn Lördag 23 september, kl 11.30
Tisdag 7 november, kl 17

Unionstravet i Karlstad (föranmälan)
SAP-lokalen

Kumla Torsdag 16 november, kl 18 Möte/studiecirkel, Folkets hus

Lindesberg Onsdag 20 september, kl 19
Fredag 15 december, kl 19

Lindegården
Julbord i Lindegården (föranmälan) 

Sunne Torsdag 26 oktober, kl 19 Bowlinghallen

Säffle Fredag 1 december, kl18.30 Lokal ej bestämd

Örebro Tisdag 19 september, kl 18
Fredag 10 november, kl 18

Byggfackens hus
Strike, bowling (föranmälan)

Askersund
Tomas Olsson 070-240 23 32  
Degerfors
Tore Olsson 072-729 25 40
Hagfors
Tomas Pettersson 076-843 04 30 
Hallsberg
Nicklas Jonsson 070-398 64 56
Hällefors
Fredrik Palmqvist 070-339 45 57

Karlskoga
Hans L Åkesson 070-296 17 23
Kumla
Victor Johansson 073-834 26 00
Karlstad/Kil/Hammarö
Tobias Vikberg 070-254 98 93 
Kristinehamn
Thomas Andersson 070-624 81 33
Lindesberg
Arne H Karlkvist 070-649 65 34

Sunne
Anders Nilsson 070-574 25 18
Säffle
Bengt Mattsson 0533-68 36 32
Örebro
Kjell Krantz 070-351 75 80

Efter tvprogrammet Upp
drag granskning om dag
lönare i byggbranschen har 
telefonerna gått varma hos 
fackförbundet Byggnads:

– Våra medlemmar lever med 
det här problemet och känner 
sig maktlösa. De är glada över 
att det uppmärksammas, säger 
Byggnads förbundsordförande 
Johan Lindholm.

– För hundra år sedan gick 
byggnadsarbetarna från bygge 
till bygge för att söka jobb 
med mössan i hand. Den som 
accepterade lägst lön fick job-
bet. Uppdrag granskning visa-
de att vi är där igen, skillnaden 
är att arbetarna som utnyttjas 
kommer från andra länder. 

– De som hör av sig reagerar 
över att daglönarnas liv inte 
är människovärdigt, men bär 
också på en oro över den egna 
säkerheten och hälsan. Sedan 
finns det också en oro kring 
framtida arbetslöshet, att bli 
utbytt mot någon som gör 
jobbet billigare och utan att 
ställa några krav, säger Johan 
Lindholm.

– Det är bara tillsammans 
som vi kan få ett stopp för 
A- och B-lagen på våra arbets-
platser, säger Johan Lindholm.

byggnads.se

”Sätt stopp 
för A- och 
B-lag”

Här når du din ordförande


