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Hej kamrater!
Jag hoppas att ni alla har haft en 

skön semester trots den torra och 
varma sommaren.

Den 9 september är det riksdagsval och 
då hoppas jag att så många som möjligt 
utnyttjar sin rätt om att gå och rösta. 
Själv så vet jag redan på vilket parti 
min röst hamnar: Socialdemokraterna, 
vårt eget parti. Jag är övertygad om att 
vårt parti har de bästa lösningarna för 
kommande fyraårs-period. Konsekven-
serna skulle bli alldeles för stora om den 
blå-bruna sidan skulle vinna. Jag ska 
försöka visa på några av de konsekven-
ser det kommer att bli om 
den sidan skulle komma till 
makten. Detta vill borgarna 
genomföra om de vinner 
valet. Låt oss hoppas att det 
aldrig sker.

Alliansens förslag:
1. Att lagstiftningen möjliggör för parter-
na att förhandla fram lägre ingångslöner.
2. Att anställningsskyddet reformeras och 
att turordningsreglerna i LAS avskaffas.
3. Att rätten till sympatiåtgärder avskaf-
fas och att en proportionalitetsprincip 
införs.
4. Att rätten till lagstadgad semester 
avskaffas så att semester blir en förhand-
lingsfråga.
5. Att lönekrav i stället för kollektivavtal  
blir vägledande vid arbetskraftsinvand-
ring.
6. Att en utredning av vilken finan-
sieringsform som bäst passar svensk 
sjukvård – beskattning eller obligatoriska 
försäkringar – tillsätts.
7. Att barnbidraget och studiehjälpen till 
gymnasieelever avskaffas till förmån för 
ett stärkt bostadsbidrag. 

8. Att den offentligt finansierade föräld-
raledigheten kortas till åtta månader och 
att föräldrapenningen ersätts med ett lån 
liknande studielånet.
9. Att en del av socialförsäkringen blir ett 
eget sparande som staten inte kan dra in.
10. Att ”skälig hyreshöjning” införs i 
stället för ”skälig hyra” i jordabalken 
med målet att hyrorna på lång sikt ska 
närma sig marknadsmässig nivå.
11. Att fri hyressättning vid inflyttning av 
nya hyresgäster tillåts.

Detta är bara några av de förslag som 
Alliansen vill genomföra, utöver det så 

säger de att det behöver 
anställas fler poliser, lärare, 
brandmän och sjukskö-
terskor. Alla de tjänsterna 
finansieras genom våra 
skatter. Hur ska de kunna 
fixa det när de samtidigt går 
till val på enorma skatte-

sänkningar? Jag blir alldeles mörkrädd 
när jag ser vårt samhälle nedmonteras av 
deras politik. 

Sverige går som tåget just nu med låg 
arbetslöshet, överskott i finanserna och 
det börjar äntligen bli ordning och reda 
på vår arbetsmarknad. Nu hoppas jag 
att du som medlem i Byggnads tar dig en 
rejäl funderare på vilket samhälle du vill 
ha för dig och din familj 
efter den 9 september.

Jag vet i alla fall hur 
jag vill att samhället ska 
se ut, ett samhälle som 
värnar om allas lika rät-
tigheter och skyldigheter.

Stark, stolt och trygg!

Farhågor i väntan på valet
LEDARE

”Jag vet hur 
jag vill att 
samhället ska 
se ut.”

Kenneth Svärd  
ordförande Byggnads Örebro-Värmland

Stora brister  
vid arbete 
med asbest
Säkerheten brister vid sex av 
tio asbestarbeten. Det visar 
en inspektion som gjorts av 
Arbetsmiljöverket. Dessutom 
saknar många av företagen 
som utför arbetena tillstånd 
för asbest sanering. 

Arbetsmiljöverket genomför nu en 
stor tillsyn av asbestarbeten, och 
av 117 inspekterade företag hittills 
har man funnit säkerhetsbrister 
hos sex av tio.

Framför allt slarvas det med 
andningsskydd, sanering av ar-
betskläder och att avskärmning av 
ventilationssystem, vilket gör att 
asbestfibrerna kan spridas till an-
dra lokaler.

Dessutom saknade nästan en 
femte del av de granskade företagen 
tillstånd för att sanera asbest, och 
de har därför fått en straffavgift på 
50 000 kronor.

Asbest användes som brand-
skydd och isolering i byggna-
der under framför allt mitten av 
1900-talet, men har varit förbjudet 
i Sverige sedan 1982.

Omkring 400  000 ton tros dock 
fortfarande finnas kvar i äldre 
byggnader. Det damm som frigörs 
vid asbestsaneringar innehåller 
små fibrer som när de andas in kan 
leda till bland annat lungcancer 
och mesoteliom, en elakartad tu-
mör som dödar 100 personer varje 
år.

 byggnads.se
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FAKTA

Ordning och reda på  
arbetsmarknaden 

Våra medlemmar har pekat 
ut tryggheten på jobbet som 
deras viktigaste valfråga. Sverige 
behöver en arbetsmarknad där 
människor kan känna sig trygga.
Därför ställer vi föjande krav på 
politiken: 

 Stärk anställningsskyddet – 
skrota otrygga anställningar

 Svenska kollektivavtal på svensk 
arbetsmarknad, fortsätt utveckla 
upphandlingen

 Trygghet under arbetstid – mer 
resurser till arbetsmiljön Investe-
ringar för arbete

Investeringar  
för arbete

Arbetslösheten behöver fortsätta 
sjunka. Genom investeringar 
fortsätter vi sätta fart på Sverige. 
Därför kräver vi: 

 Ökad möjlighet till kompetens-
utveckling genom arbetslivet

 Bostäder för vanligt folk – 
utveckla investeringsstödet för 
hyresrätter

 Satsningar på grönare trafik – 
mer satsningar på infrastruktur 
och snabbtåg

Välfärd

Våra medlemmar vill ha mer 
resurser till välfärden och ökad 
trygghet – därför driver vi dessa 
frågor:

 70 miljarder i välfärdssatsning – 
utan riskkapitalbolag

 En bättre sjukförsäkring
 Trygghet mellan jobb – en ar-

betslöshetsförsäkring som håller

Taket i a-kassan höjdes 2015. Vi 
tycker det är bra att tryggheten 
för vanligt folk ökar, och hoppas 
att se att arbetslöshetsförsäkring-
en förbättras ytterligare under 
nästa mandatperiod, men med-
lemmar i facket har inte samma.

Om den svenska  
modellen

Den svenska modellen bygger på 
att fackförbund och arbetsgivare 
förhandlar löner på arbetsmark-
naden. De borgerliga partiernas 
förslag om att införa så kallade 
inträdesjobb slår hårt mot den 
principen, och innebär att man 
rundar kollektivavtalens lägsta-
löner med nya, lägre löner, satta 
av möjlighet för fackavgiften. 
Från och med den 1 juli 2018 kan 
du göra avdrag för fackavgiften.

AKTUELLT

Fackligt samarbete visar vem 
f*n som verkligen bryr sig
I vintras samlades 100 
medlemmar i 6F, det vill 
säga Byggnads, Elektriker-
na, Fastighets, Målarna och 
Seko för att sparka i gång 
den fackliga val rörelsen på. 
Målet är 100  000 samtal 
mellan medlemmar. 

6F prioriterade därför att vara 
ute på arbetsplatserna i stäl-
let för närvaro i Alme dalen. 
Under valåret har 6F arbetat 
under parollen ”Vem f*n bryr 
sig?”. Det är en kampanj där 

man visar vad som är viktigt 
för 6F:s medlemmar. 

Ofta förs samhällsdebatten 
långt borta från medlemmar-
nas vardag. Sällan skrivs det 
förstasidesrubriker om döds-
olyckor på arbetsplatserna, 
om hur anställda tvingas gå 
ner på deltid eller hur anställ-
da utsätts för hot och våld på 
jobbet. Ofta pratas det om nå-
gon annan.

Medlemmarna bygger, må-
lar, anlägger, putsar, städar, 

kopplar, kör, styr, dammar, 
vårdar, försvarar och lagar 
Sverige. Utan dessa personer 
stannar Sverige.

Sverige är ett unikt och starkt 
välfärdsland. Vi kan vara 
stolta över det gemensamma 
som vi byggt upp över genera-
tioner, det som våra medlem-
mar i dag förvaltar genom sitt 
arbete.

Men det finns också en oro  
över de ökande klasskillnader-
na, den tuffare arbetsmiljön 

och det försämrade skyddet 
om du blir sjuk eller arbetslös.

Valet 2018 handlar därför om 
vilket parti som bäst lyssnar 
på våra medlemmars krav.

Alltså, vem f*n som bryr sig.
6F har startat en landnings-

sida där man kommer kunna 
se vem som bryr sig, det vill 
säga, hur olika partier i riks-
dagen agerat i medlemmarnas 
viktigaste frågor. 

’ 
byggnads.se



I slutet av 1990-talet drab-
bades Arvika kommun 
av stora översvämningar. 
Sedan dess har flera över-
svämningsskydd byggts. 
Den senaste byggs nu i 
Glafsfjorden vid Kyrkviken. 
Här finns en lutning på en 
meter, vilket skapar pro-
blem när stora vattenmas-
sor ska passera. 
Här bygger Svenska tung-
dykargruppen en damm på 
uppdrag av Arvika kom-
mun. 

Vid Glafsfjordens strand har 
tungdykarna gjort sitt och ar-
merare och betongare bygger 

nu kontreforer till dammen, 
det vill säga de stora betong-
balkarna som formar hela 
dammen. 

Även enorma ekbrädor for-
mar konstruktionen.

En av betongarna, Görgen 
Evertsson, berättar att ytter-
ligare tre väggar ska gjutas i 
dammen sedan är första etap-
pen klar. 

– Sedan bygger vi likadant 
på motsatta stranden. Stora 
dammluckor reglerar vatten-
tillförseln och en ingång görs 
för båtarna som ska igenom 
dammen. 

Tungdykarna Andreas Bengts- 

son och Josef Eider är klara med 
sina uppgifter under vattnet.

– Vi har jobbat med grun-
den under vattnet. Nu är vi 
klara och hjälper till med det 
som behövs, berättar Andreas. 

Andreas har gått en tvåårig 
utbildning till tungdykare i 
Göteborg. I utbildningen ingår 
även praktik som kan göras 
över hela Sverige. 

Han berättar att han trivs 
som tungdykare. I boden 
hänger den tunga dykutrust-
ningen som består av helgju-
ten dräkt. Luften fås via en 
lång slang.

– Vi har även lufttuber på 

4

Tungdykaren Andreas Bengtsson visar den tunga dykardräkten inklu-
sive slang som ger dykaren luft under tiden arbete sker under ytan.

Stora dammluckor av ek ska reglera vattentillförseln genom dammen. 
Här är  Jan-Åke Graans på plats vid bygget. 

Tungdykarna Andreas Bengtsson och Josef Eider har gjort sitt jobb 
under ytan vid dammbygget. Nu hjälper det till med formbyggnation.

Vi bygger ett 
översvämnings-
skydd åt Arvika 
kommun. Första 
delen av projektet 
startade i bör-
jan av december 
2017 och är  
klart om ett par 
månader.

”
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 Tungdykare eller anläggnings-
dykare jobbar med de flesta arbe-
ten som utförs under vattnet när 
man bygger eller reparerar broar, 
hamnar, farleder och kraftverk. 
De är alltså anläggningsarbetare 
men med arbetsplatsen under 
vattenytan. I arbetsuppgifterna 
ingår till exempel att schakta, 
borra, spränga, svetsa, bygga 
formar, armera och gjuta. 

 Av dykeriföretagens uppdrag 
är merparten anläggningsjobb. 
Uppdragens längd kan variera 
från ett par timmar till flera må-
nader. Dykarbeten kan utföras på 
upp till 50 meters djup men sker 
oftast på grundare vatten. Redan 
några meter under vattenytan 
kan det vara både mörkt och kallt 
att arbeta.

 Svenska Tungdykargruppen 
är ett företag med rötterna i 

Dalarna, med grenar ut i Norden. 
Företaget startades 2000 av 
Johan Eriksson tillsammans med 
personal. Företaget är ett dykeri- 
och sjöentreprenadsföretag med 
mångårig erfarenhet av alla 
förekommande dykeri- och vat-
tenrelaterade arbeten.

 Alla dykare är utbildade och 
certifierade B-dykare, vilket är 
ett krav i Sverige för att få utföra 
undervattensarbeten.

 I dag har företaget dykeri och 
sjöentreprenader runt om i hela 
Sverige. Det förfogar över allt 
som har med sjöentreprenader 
att göra. Till exempel dykeri-
system, båtar, pråmar, pontoner, 
stödbensgrävare, hårdmuddrare, 
sugmuddrare, ROV’s, Sidescan 
Sonars, spol- och mammututrust-
ning och utrustning för rengöring 
av vattenreservoarer.

Betongaren Görgen Evertsson uppskattar att det är tre månader kvar på första etappen. Sedan byggs en likadan etapp av dammbygget på mot-
svarande sida. 
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oss utifall något skulle hända 
med luftslangen, berättar An-
dreas. 

Arbetsuppgifterna kan va-
riera mycket för en tungdyka-
re. Allt ifrån att rensa botten 
från skräp till grundarbete och 
att borra, spränga och svetsa. 

Jimmy Wilhelmsson är för-
man för projektet vid damm-
bygget. 

– Vi bygger ett översväm-
ningsskydd åt Arvika kom-
mun. Vi har sysselsatt våra 
maskin- och dykresurser un-
der projektets inledning i sam-
band med grundläggning och 
spont. Första delen av projek-

tet startade i början av decem-
ber 2017 och är klart om ett 
par månader, säger han och 
fortsätter: 

– Nu är djupdykarna klara 
och infradelen av vårt företag 
har tagit över, det vill säga de 
som gjuter formen och arme-
rar. De är i full färd med att 
färdigställa den första halvan 
av dammen och tanken är att 
sedan efter grundläggning gå 
vidare med den andra sidan  
på samma sätt. Det kommer 
att ta ett år till innan vi är 
klara. 

Text: Lilian Haraldsson

Foto: Peter Krüger



Byggnads vill att du som 
medlem ska känna extra 
trygghet i juridiska frågor. 
Därför har vi valt att alla 
medlemmar ska erbjudas 
en Juristförsäkring.  
Den 1 oktober ansluts du 
därför automatiskt till 
juristförsäkringen. Men du 
kan naturligtvis även tacka 
nej.

Livets händelser kan få juri-
diska konsekvenser. Med ju-
ristförsäkringen får du hjälp 
så att du kan känna dig tryg-
gare. Försäkringen innehåller 
tre delar: juridisk rådgivning, 
rättsskydd och hjälp vid id-
stöld. Försäkringen kostar 
bara 30 kronor i månaden.
 
Juridiskt rådgivning,  
15 timmar per år
Du kan får rådgivning av en 
jurist som analyserar din si-
tuation. Det kan handla om 
följande:
• Familjerätt, till exempel äk-
tenskapsförord, samboavtal, 
bodelning, vårdnadstvist och 
bouppteckning.
• Arvsrätt – testamente och 
arvstvister.
• Konsumentköp – tvister i 
samband med köp av varor 

och tjänster.
• Fast egendom 
– till exempel 
bygglov och av-
talsskrivning vid 
hantverkshjälp 
vid om- och 
tillbyggnad.
• Försäkrings-
kasseärenden 
– omprövning 
av sjukpenning 
och/eller sjuk-
ersättning.

Rådgivning sker 
via telefon eller vid 
videomöte och gäl-
ler utan självrisk. 
Du kan även få hjälp 
med att upprätta do-
kument, exempelvis 
testamente eller äkten-
skapsförord.

Rättsskydd ger 
hjälp vid tvister
Rättsskydd kan till ex-
empel ersätta kostnader 
för ombud, rättegångskostna-
der som du behöver betala till 
din motpart och kostnader för 
medlare. Rättsskydd har du 
nytta av vid exempelvis:
• Vårdnadstvister
• Konsumentköp

• Ärenden som 
rör avslag på 
ansökan om 
sjukpenning eller 
sjukersättning
• Grannförhål-
landen.

Rättsskydd gäl-
ler med självrisk på 
3 000 kronor och 
högsta ersättningsbe-
lopp är två miljoner 

kronor per tvist.

Hjälp vid id-stöld
Id-stöld är när 
någon använ-
der en annan 
persons id-
handlingar i 
bedrägerisyfte. 
De kan handla 
om öppna 
bankkonton, 
ansöka om 
k r e d i t k o r t 
och lån, re-
gistrera tele-

fonabonnemang eller 
handla varor på internet. Med 
id-stöld kan du till exempel på 
få hjälp med att:
• Få goda råd om hur man 
minskar risken att bli utsatt.
• Bestrida felaktiga betal-
ningskrav.

• Ta bort felaktiga betalnings-
anmärkningar.

Id-stöld gäller utan självrisk 
och du får tillgång till tele-
fonassistans dygnet runt.

Så här går det till att få för-
säkringen eller att tacka nej.
Augusti: Det går ut ett erbju-
dande till alla medlemmar där 
man ska tacka nej om man 
inte vill ha försäkringen. 
September: Faktura går ut till 
alla som inte tackat nej. 
Oktober: Den 1 oktober bör-
jar försäkringen gälla för alla 
som betalat, en påminnelse 
går ut till den som inte betalat 
eller tackat nej. Betalas inte 
den så stryks man bara ur 
försäkringen utan att det går 
ut några andra krav.

Priset kommer att vara 30 
kronor i månaden och fak-
tureras kvartalsvis. Har man 
autogiro så kommer det att 
hoppa i gång efter att första 
fakturan är betald

Mer information finns att 
hämta på folksam.se/bygg-
nads

byggnads.se
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Byggnads medlemmar får 
ökat skydd i juridiska frågor

I juni samlades Byggnads om-
bud för kongress i Göteborg. 
Byggnads Örebro-Värmland 
representerades av tolv ombud 
och en valberedare och det var 
en framgångsrik kongress för 
delegationen. Av de cirka 20 
inskickade motionerna från 

vår region var det endast fem 
som fick avslag. Halva delega-
tionen var uppe och höll minst 
ett anförande och mest fram-
gångsrik var Jan Olsson som 
tillsammans med några andra 
regioners ombud lyckades att 
vända kongressen från avslag 

till bifall i frågan om arbets-
givarens rehab-ansvar.

Tomas Peterson försökte få 
kongressen att bifalla hans mo-
tion som handlade om att ta ut 
en mätningsavgift av ickemed-
lemmar. Kongressen beslutade 
att avslå motionen efter omröst-

ning med motiveringen att man 
måste ha lika behandling det 
vill säga avgift för alla eller som 
nu ingen avgift.

Kenneth Svärd fick förnyat 
förtroende och sitter även 
fortsättningsvis i förbundssty-
relsen.  Thomas Andersson

Framgångsrik kongress för Örebro-Värmland
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Vi vill träffa er! 
Vill ni träffa oss?
ARETSPLATSBESÖK. Vill du ha 
besök av Byggnads på din 
arbetsplats? Mejla då oss dina 
kontaktuppgifter och eventu-
ella frågeställningar till:
orebro-varmland@byggnads.se

Fackavgiften är 
avdragsgill igen
EKONOMI. Nu får du dra av 
kostnaden för att vara medlem 
i facket. Regeringen har infört 
rätten att dra av fackavgiften i 
deklarationen. För en medlem i 
Byggnads med en lön på drygt 
31  000 kronor i månaden inne-
bär detta att medlemsavgiften 
1  485 kronor billigare om året. 

Avdragsrätten togs bort 
av den borgerliga regeringen 
2007. När kostnaden då ökade 
för att vara medlem i facket, 
valde många att lämna sin 
fackförening. Avdragsrätten 
gäller från den 1 juli 2018 

och gäller alla medlemmar i 
svenska fackförbund, totalt 
cirka tre miljoner löntagare.

Bli medlem nu!
ERBJUDANDE. De flesta som job-
bar på byggarbetsplatserna i 
Sverige är med Byggnads. Som 
medlem kan du få hjälp inom 
många olika områden. Just nu 
kostar det bara 100 kronor i 
månaden dina tre första måna-
der. Kampanjen gäller fram till 
den 31 december 2018. 

180-dagarsregeln
Om du efter 180 dagar fort-

farande inte kan arbeta på 
grund av sjukdom undersöker 
Försäkringskassan om du kan 
ta andra typer av jobb.

Om du bedöms kunna ut-
föra jobb som finns på arbets-
marknaden dras sjukpenning-
en in. Byggnads har sett en 
ökning av 180-dagarsärenden 
bland våra medlemmar under 
den senaste tiden.

A-kassan
Om du till exempel blir sjuk, 

studerar eller är föräldraledig 
så har du fem års överhopp-
ningsbar tid. Det innebär att 
ett arbetsvillkor längst kan 
ligga sex år bakåt i tiden. Går 
det längre tid måste ett nytt ar-
betsvillkor uppfyllas. 

Arbetsvillkoret innebär att 
du under en period av 12 må-

nader direkt före arbetslöshe-
tens inträde måste ha arbetat 
6 månader med minst 80 tim-
mars arbete varje månad. För 
att ha rätt till Byggnads a-kas-
sa måste du ha betalat in av-
giften även när du varit borta 
från jobbet.

Arbetsgivarens  
rehabiliteringsansvar

Det är arbetsgivaren som 
ansvarar för rehabiliteringen 
på arbetsplatsen. Arbetslivs-
inriktad rehabilitering kan 
vara arbetsträning, ändrade 
arbetsuppgifter, anpassning av 
arbetsplatsen eller utbildning.

Uppsägning under  
sjukskrivning

Om en sjuk arbetstagare inte 
kan fullgöra sina skyldigheter i 
anställningsavtalet utgör det en 
saklig grund för uppsägning. 

Men först när arbets-
givaren fullgjort sitt 
rehabiliteringsan-
svar och arbets-
tagaren bedöms 
ha en stadigva-
rande nedsatt 
arbetsförmåga 
som omöjlig-
gör fortsatt 
arbete hos ar-
b e t s g i v a r e n , 
föreligger saklig 
grund för uppsäg-
ning. En uppsägning 
ska före gås av en för-
handling med facket.

Sjukersättning  
(tidigare sjukpension)

Du kan få sjukersättning 
om din arbetsförmåga bedöms 
vara stadigvarande nedsatt på 
grund av sjukdom, skada eller 
funktionsnedsättning.

Arbetsförmågan utreds var 
tredje år för att se om du har 
fortsatt rätt till ersättning. Hel 
inkomstrelaterad sjukersätt-
ning ger dig 64,7 procent av 
din antagandeinkomst. 

byggnads.se

Viktigt att veta – om du blir sjuk

TBM 213,68
VVS  – 
Platt 236,50
Golv 225,99
Industrirör –
Ställning 225,78
Plåt –

TBM 208,77
VVS –
Platt 247,88
Golv 239,24
Industrirör –
Ställning –
Plåt  –
Papp  203,49

Prestationslöner, första halvåret
Örebro län Värmlands län

  

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

Trygg lön med 
kollektivavtalet
FACKLIGA FÖRDELAR Du som ar-
betar under kollektivavtal kan 
känna dig trygg. Kollektivav-
talet ser till att du har rätt lön 
vid både arbete och frånvaro 
som semester, föräldraledighet 
eller sjukdom. På byggnads.se 
hittar du mer information om 
vad som gäller din lön när du 
jobbar under kollektivavtal.



Lagbasutbildning
För dig som är lagbas finns det 
lagbasutbildning i två delar och 
innan den påbörjas skall du genom-
föra Påfarten. Den första delen; 
uppdelad i steg 1 och 2, läser du på 
regional eller lokal nivå. Den andra 
delen ligger på en central nivå. Är 
du dessutom utsedd förtroendevald 
FFV eller FFM skall du då även 
genomgå grundutbildningen.
    Som lagbas är du en av Byggnads 
förlängda armar på arbetsplatsen 
därför är det viktigt att du deltar på 
Byggnads träffar och utbildningar.
Steg 1: 16–18 oktober,  
Selmas spa i Sunne

Steg 2: 13–14 november, 
Byggfackens hus i Karlstad

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 
förlorad arbetsförtjänst lämnas i 

form av ett stipendium.
Välkomna!

20 september Byggfackens 
hus, Örebro
25 oktober, Byggfackens hus,  
Karlstad
28 november, byggfackens 
hus, Örebro
19 december, byggfackens 
hus, Karlstad

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

Som tidigare ombuds-
man i Byggnads ligger 
förbundet mig varmt om 

hjärtat. Det är därför extra 
roligt att vi i regeringsställ-
ning nu genomfört många av 
Byggnads krav från tidigare 
valrörelse. Jag vet att det 
finns en del tvivlare, men det 
är faktiskt så att en S-ledd 
regering de senaste åren vänt 
riktning i svensk politik, inte 
minst inom det fackligpoli-
tiska området. 

Minnet kan ibland vara kort,  
så jag vill påminna lite om 
hur det såg ut 2014. En 
moderatledd regering hade 
efter åtta år lämnat efter sig 
miljardunderskott och stora 
hål i välfärden. Under de här 

åren sänktes a-kassetaket och 
det blev dyrare att vara med 
i facket. Anställningstrygg-
heten blev sämre, bland annat 
genom införandet av anställ-
ningsformen allmän visstid. 
Genomtänkt högerpolitik för 
att försvaga fackförenings-
rörelsen och arbetet för starka 
rättigheter på arbetsmarkna-
den. 

Det spelar alltså roll vem 
som styr Sverige. 2014 gick 
Socialdemokraterna tillsam-
mans med LO till val på tio 
punkter för förbättrad ar-
betsmarknad. Nio punkter är 
nu genomförda. Bland annat 
har vi avskaffat Lex Laval, 
ökat entreprenörsansvaret 
och infört personalliggare 
inom byggbranschen. Viktiga 

åtgärder som bidrar till ord-
ning och reda på arbetsmark-
naden.  

Nu har vi återigen tagit fram 
ett fackligpolitiskt program 
som jag och vi andra social-
demokratiska politiker 
kommer ha som grund för 
kommande arbete. Arbets-
kraftsinvandringen måste 
regleras till bristyrken, vi ska 
ha schyssta villkor i offent-
liga upphandlingar och sätta 
stopp för lönedumpning på 
svenska arbetsplatser.

Men till dig som fortfarande 
tvekar inför höstens val vill 
jag säga – politisk inriktning 
spelar roll. De förändringar 
som vi nu genomför och vill 

genomföra kan lika lätt för-
svinna om högern återigen får 
möjlighet att bestämma över 
Sverige. För de borgerliga 
partierna går ännu en gång 
tillsammans med Sverige-
demokraterna till val på 
försämrad arbetsrätt, sänkta 
löner och mindre resurser 
till välfärden. Sverige kan 
bättre. Sätt stopp för högerns 
angrepp på arbetarnas rättig-
heter! Rösta 9 september för 
ett starkare samhälle och ett 
tryggare Sverige.

Lars Mejern Larsson
riksdagskandidat (S)
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GÄSTTYCKAREN

I detta nummer av tidningen ger vi utrymme åt riksdagskandidaten 
Lars Mejern Larsson att tycka till. 

Valet och politiken spelar en stor roll

 
 
 
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 2018
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!



Främlingsfientligheten 
breder ut sig i vårt land, 
först och främst av 

sverigedemokrater men också 
bland andra partier som inte 
gillar invandrare eller hbtq-
personer, under förevänd-
ningen att de hotar välfärden. 
Detta är förstås inte sant. Vår 
välfärd bärs i dag till mycket 
stor del upp av människor 
som är utlandsfödda. 750  000 
personer går upp varje mor-
gon för att via skatten och sitt 
arbete i den offentliga sektorn 
säkra den svenska välfärden. 
Det är alltså inte invandrarna 
som är problemet utan det är 
den borgerliga minoriteten 
med stöd av sverigedemokra-
terna som är vårt problem. 

För oss byggnadsarbetare 
är den politiska ledningen 
oerhört viktig. Därför måste 
vi se till att inga borgare eller 
sverigedemokrater får sänka 
skatten för de som tjänar 
mest pengar, på bekostnad av 
pensionärernas inkomster. 

Vi måste se till att vi får en 
stark vänsterregering ledd av 
socialdemokraterna så vi kan 
påverka och se till att våra 
tankar om ett bra arbets-
liv genomförs. Vi är också 
beroende av att ha Social-
demokraterna i ledningen 
både i kommunerna och i 
regionstyrelserna om vi ska få 
fram bostäder som byggs som 
hyresrätter och se till att vår 
sjukvård kan utvecklas i rätt 
riktning. 

Varför jag tror mest på 
Sveriges enda arbetareparti, 
Socialdemokraterna, är gan-
ska klart. Inte sjutton kom-
mer moderaterna att ge oss 
arbetare några förbättringar 
stöttade av de ekonomiskt 
starkaste företagen i Sverige. 

Sverigedemokraterna har ju 
lovat att stötta den eventuella 
alliansregeringen i den för-
sämringsideologi som råder 
hos de borgerliga partierna. 
Deras avsikt är att försämra 

Sveriges ekonomi genom att 
låna pengar för att sänka 
skatterna.

Nej, rösta på Socialdemo-
kraterna så vi kan få ett 
samhälle där vi delar på 

problemen och fortsätter 
att utveckla 
Sverige till-
sammans. 
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Viktig information!
Moderaterna vill försämra anställningstryggheten i Sverige. 
Det har de själva berättat. De vill avskaffa principen ”sist in,  
först ut” vid uppsägning, vilket slogs fast i ett beslut som 
togs av Moderaternas arbetsstämma hösten 2017.
 
Om Moderaterna lyckas driva igenom sin politik tillsammans 
med Sverigedemokraterna förändras balansen på arbets
marknaden. Och det är din trygghet som urholkas, oavsett 
vilket fackförbund du är med i. Moderaternas försämringar 
innebär att du får en prov anställning på livstid. Du kan bli 
uppsagd när som helst och bli av med jobbet utan rimliga skäl. 
 
I höst är det val. Anställningstryggheten är något som 
LO kommer att försvara under valrörelsen. Vi vill inte att 
miljoner löntagare ska få otrygga anställningar. Vi ska ha 
fler trygga jobb i Sverige, inte färre.

Läs mer på www.lo.se/val.

Källor:
Dagens Nyheter den 4 februari 2018
Dagens Industri den 4 februari 2018
Dagens Industri den 11 oktober 2017
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BYGGARE BOB

Låt oss skapa en framtid i vårt fina land

Byggare Bob



Snickaren Morgan Lindvall 
från Degerfors har lineposi-
tion i Karlskoga Wolfs. Det 
innebär att han är försvars-
spelare. Det är inte så lätt att 
förstå hur spelet i amerikansk 
fotboll går till. Det verkar 
mest som spelarna ligger i en 
hög.

– När spelarna ligger i en 
hög är inte så bra för anfallan-
de lag, för då är bollen stop-
pad. Men det är bra för mig 
som försvarsspelare som har 
lyckats stoppa anfallet, berät-
tar Morgan.

Han har tagit med medlems-
tidningen till träningsplanen 
för Karlskoga Wolf och be-
rättar för oss vad det var som 
lockade honom att börja spela 
amerikansk fotboll.

– För tio år sedan tog min 
pappa livet av sig. Det var en 
fruktansvärd upplevelse och 
jag mådde väldigt dåligt. Men 
min äldre bror som spelade 
amerikansk fotboll då, tog 
med mig till planen för att jag 

skulle börja tänka på annat. 
Det visade sig att det lyckades 
och spelet passar mig, berättar 
Morgan och fortsätter:

– Man måste behålla lugnet 
och fokusera på spelet. Andra 
sporter har aldrig fungerat 
för mig, varken fotboll eller 
ishockey. Men nu hade jag 
”kommit hem”.

Amerikansk fotboll är en 
mycket fysiskt utmanande 
sport. 

– I min position måste man 
vara stark som en tyngdlyftare 
och ha kondition som en ma-
ratonlöpare. 

– Dessutom måste det vara 
roligt att spela. Om man har 
en dålig dag kan det innebära 
att man får mycket stryk, där-
för att man inte kan fokusera.  
Det är tufft på fotbollspla- 
nen. 

Laget tränar fyra gånger i 
veckan och spelar match en 
gång i veckan. Dessutom trä-
nar Morgan på gym och på 
rehab.

Vad är det som lockar dig 
med sporten?

– Det är utmaningen och 
gemenskapen. Det är olika 
människor som dras åt olika 
håll.

– Här gör alla allt för varan-
dra och hjälps åt. 

Just nu går det bra för Karl-
skoga Wolfs. De ligger i näst 
högsta serien och har gått 
obesegrade genom hela grund-
serien. När ni läser detta repor-
tage har slutspelet precis bör- 
jat. 

Morgan är 27 år och tycker 
fortfarande att det är jätte-
roligt att spela. Men skadorna 
börjar komma.

– Men jag älskar sporten, 
så jag fortsätter så länge det 
känns roligt och det går bra, 
säger han. 

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger 

Joel Larsson 
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LIV & LUST

I Morgans sport gäller  
både råstyrka och lugn

FAKTA

Morgan Lindvall
Ålder: 27 år.
Bor: I Degerfors.
Yrke: Snickare.
Familj: Fru Jennifer och  
barnen Novalie, 7 år och 
Samuel 3 år.
Uppdrag: Skyddsombud och 
MB-ledamot hos NCC med 
ansvar för lärlingsfrågorna.
Fritid: Motorcross, ame-
rikansk fotboll, familjen och 
barnens intressen. Novalie åker 
motorcross.
Drömmer om: Att alltid få 
komma hem till min familj 
resten av mitt liv. 

Utmaningen och gemenskapen är det bästa med att spela amerikansk 
fotboll. För tio år sedan övertalade Morgan Lindvalls storebror honom 
att följa med till träningsplanen. I  dag ligger Karlskoga Wolfs i näst 
högsta serien.



Laget har inte förlorat en enda match i grundspelet. Här har Morgan 
anledning att jubla. Snart är det dags för slutspel.

Morgan Lindvall har lineposition i Karlskoga Wolfs. Nu har han skadat ryggen men försöker ändå att hålla sig i form. 

Man måste 
behålla lugnet 
och fokusera 
på spelet.  
Andra spor-
ter har aldrig 
fungerat för 
mig, varken 
fotboll eller 
ishockey. Men 
nu hade jag 
’kommit hem’.

”
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FAKTA

Är du kvinna i byggbran-
schen? Då kan du bli aktiv 
i Näta, Byggnads kvinnliga 
nätverk! Näta finns för att 
stötta, stärka och behålla tjejer 
i byggbranschen. Nätverket är 
en gemensam mötesplats där 
du och andra byggkvinnor kan 
träffas för att utbyta erfaren-
heter, nätverka och utbilda er.
Gå in på hemsidan byggnads.se 
eller kontakta Kenneth Svärd 
på Byggnads Örebro-Värm-
land: 010-602 12 15.

FAKTA

Amerikansk fotboll är ett 
positionsspel och går ut på att 
vinna mark och göra poäng 
genom att föra bollen framåt 
in i motståndarens end zone 
(målområde) för en touch-
down eller genom att göra ett 
så kallat field goal (sparkmål). 
Laget som innehar bollen har 
fyra försök, downs, att för-
flytta sig minst tio yards. Om 
laget når tio yards eller mer så 
börjar de om på den platsen 
med fyra nya försök för att nå 
ytterligare minst tio yards och 
så vidare. 
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Jari Viitakangas: 

– Vi behöver ha ordning och 
reda på våra arbetsplatser. 
Därför ska svenska kollektiv-
avtal gälla på den svenska ar-
betsmarknaden. Därför ska vi 
också ha trygga anställningar 
och sund konkurrens, f-skatt 
ska aldrig behöva ersätta en 
anställning.

Byggnads kandidater till 
kommuner och riksdag

Björn Grönqvist:

– Att låta människors liv och 
vardag gå före skattesänk-
ningar är livsavgörande. Det 
vet socialdemokraterna och 
satsar därför på att förbättra 
arbetsmiljöarbetet. Därför får 
de min röst den 9 september.

Det behövs fler byggnadsarbetare i 
våra kommuner, region och riksdag 
för att de ska kunna påverka politi-
ken i rätt riktning. 

    Byggnads Örebro-Värmland är 
därför glada över att kunna presen-
tera flera medlemmar som ställer upp 
för nominering till olika uppdrag för 

Socialdemokraterna inom kommuner 
och riksdag.  Här förklarar de varför 
de ställer upp för Socialdemokraterna 
i valet 2018.

Anders Johansson: 
– Anledningen till att jag 
ställer upp som kandidat för 
socialdemokraterna är för att 
jag vill utveckla samhället och 
bygga en starkare välfärd. 
Jag vill också poängtera att 
bakom beslut som tas kring 
byggnationer är det politiska 
beslut som är fattade. Därför 
behövs fler byggnadsarbetare 
i våra kommuner, region och 
riksdag.

Tomas Petterson: 
– För mig är det jätteviktigt 
att vi ska ha trygga anställ-
ningar och det där därför som 
jag vill ha en socialdemokra-
tiskt ledd regering. Schysta 
villkor, bra löner och inga 
lönedumpningar. Svenska 
villkor ska gälla på svenska 
arbetsmarknad, för alla! 

Thomas Andersson:
– För mig är det viktigt att 
hela Sverige får leva. Vi måste 
kunna bo och jobba även på 
landsbygden. Våra barn måste 
kunna gå i skola här och när 
vi ska ta oss till skola, jobb el-
ler omsorg så måste det finnas 
en bra kollektivtrafik och bra 
vägar att åka på. 

Lars Mejern Larsson: 
– Vi måste vända den miss-
tänksamhet som finns i 
vårt samhälle mot det som 
är främmande. För vi kan 
aldrig låta dom krafter i vårt 
samhälle som attackerar 
invandrare och homosexuella 
få något som helst inflytande 
över politiken.

Peter Söderström:

– Jämställdhet och trygga 
villkor ger trygga männ-
iskor. Vilket i sin tur skapar 
ett tryggt samhälle och i ett 
tryggt samhälle bättre. Därför 
vill jag trygga välfärden så att 
den fungerar för dina behov 
när du som mest behöver den. 

Leif Haraldsson:

– Tillsammans skapar vi jobb. 
Det är därför viktigt att po-
litiken och företagen jobbar 
tätt ihop. Därför är det också 
viktigt att det är ett arbetar-
parti som får styra politiken. 
Därför kandiderar jag för 
Socialdemokraterna.



Trots namnet verkar det bara vara problem när företaget No problems bygger ställning. Här finns inga som helst säkerhetsanordningar när det 
monteras ställning. Under all kritik, menar Byggnads som förvånas över hur ställningsföretaget låter sina anställda utsättas för dessa risker.
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Ställningsföretaget No 
problems börjar bli en föl-
jetong i vår tidning. Tyvärr 
på ett negativt sätt. I våras 
blev de föremål för Bygg-
nads granskning igen.  
Vid fackets besök vid Bil-
lerud Korsnäs i Grums sak-
nades många ställnings-
byggare på arbetsplatsen. 
Byggnads misstänkte att 
de blivit förvarande för det 
oanmälda besöket. 

Så här berättade Kenneth 
Svärd, ordförande i Byggnads 
Örebro-Värmland, vid det till-
fället:

– Vid vårt besök på Billerud 
Korsnäs i Grums så var tanken 
att vi skulle göra ett oanmält 
besök för att kontrollera ställ-
ningar och utbildningsintyg. 

Troligtvis hade Billerud blivit 
förvarnade om vårt besök och 
även förvarnat No Problems 
då våra Regionala skydds-
ombud tillsammans med en 
inspektör från Arbetsmiljö-
verket mer eller mindre fick 
en guidad tur av ansvariga hos 
Billerud. 

– Vi fick berättat för oss att 
det varit stor aktivitet dagen 
innan vi kom med att se till att 
ställningarna var uppmärkta 
efter ordning och det verkar 
som om ställningsbyggarna 
hade fått order om att hålla sig 
borta. Vi såg knappt till några i 
alla fall. Efter ett tag så hittade 
vi ett 20-tal ställningsbyggare 
i fikarummet som väntade på 
att vi skulle bli klara. 

I oktober förra året gjorde 
Byggnads Örebro Värmland 

en kontroll vid Billerud Kors-
näs pappersbruk i Frövi. Det 
visade sig att drygt 50-tal 
byggnadsarbetare avvisades 
eftersom kollektivavtalet inte 
följdes och de flesta ställnings-
byggare saknade nödvändig 
utbildning. 

Stoppet skedde fredagen den 
6 oktober. Dagen efter kunde 
flera av ställningsbyggarna 
uppvisa certifikat för ”Ställ-
ning, särskild utbildning, på 
80 timmar”, enligt Arbets-
miljöverkets föreskrifter. 

– Det är helt omöjligt att 
byggnadsarbetarna kunnat 
tillgodogöra sig den 80 tim-
mar långa utbildningen på 
mindre än 12 timmar. Vi ifrå-
gasätter hur detta har kunnat 
gå till, sade då Kenneth Svärd. 

Det var andra året i följd 
som Billerud Korsnäs använde 
sig av outbildad personal för 
att bygga ställning via under-
leverantören No Problems 
Scaffolding. 

Nu är det dags igen. På bil-
derna ser vi ställningsbyggare 
på ställningen utan någon som 
helst skyddsutrustning. An-
svarigt ställningsföretag: No 
Problems. 

– Det är under all kritik.  
Det är omöjligt att förstå hur 
företaget kan låta sina anställ-
da utsättas för dessa risker.  
Vi har kritiserat dem många 
gånger men No problems 
struntar i säkerheten, säger 
Kenneth Svärd. 

Lilian Haraldsson 

Ställningsbyggare fortsätter 
att slarva med säkerheten



Han brinner för arbets-
miljöfrågor och anser att 
Byggnads är i en spännan-
de förändringsfas.
– Vårt yrke har föränd-
rats och Byggnads måste 
anpassa verksamhetsfor-
merna, säger Tom Axberg 
som sitter i regionstyrelsen 
för Byggnads Örebro-
Värmland.

Medlemstidningen möter Tom 
från Örebro på väg mellan två 
möten. Han är handläggare i 
arbetsmiljöfrågor i Peabs re-
gion mellersta. Det passar ho-
nom som hand i handske, för 
skyddsfrågor och arbetsmiljö 
är något som han brinner för. 

Trots en fulltecknad alma-
nacka hinner vi prata en stund 
om Toms uppdrag.

Vad var det som fick dig 
att intressera dig för 
facket?

– Jag har alltid tyckt om 
att hjälpa andra. Men det var 
slumpen som gjorde att jag 
snabbt blev MB-ledamot inom 
Peab. Det var en arbetskamrat 
som slutade med MB-frågor 
och ville att jag skulle ta över. 
På den vägen är det.  

Tom Axberg är snickare till 
yrket och har hunnit bli varm 
i kläderna på sin tjänst som 
handläggare i arbetsmiljöfrå-
gor inom Peab. MB-gruppen 
är en lokal facklig organisa-
tion i intressefrågor som faller 
inom medbestämmandelagen.

– MB-gruppen ska också 
handlägga frågor som gäller 
avtalet om anställningsskydd i 
samband med in- och utlåning 
av arbetare, uppsägningar på 
grund av arbetsbrist, permitte-

ringar och underrättelser, be-
rättar Tom.

Nu har han bildat flera MB-
grupper inom företaget.  Han 
är dessutom sammankallande 
i Peabs centrala MB-grupp och 
i MB-gruppen i Örebro. Peabs 
region mellersta omfattar Öre-
bro, Västerås, Karlstad, Ny-
köping och Eskilstuna. 

Vad var det som fick dig 
att intressera dig för ar-
betsmiljöfrågor?

– Jag gick en skyddsom-
budsutbildning och insåg hur 
viktigt det är att följa arbets-
miljölagen, dels för vår hälsas 
skull men också av säkerhets-
skäl. Det är intressanta frågor. 

Tom blev invald som ledamot 
i Byggnads Örebro-Värmlands 
regionstyrelse i våras. Tidigare 
var han adjungerad ungdoms-
representant från Unga byg-
gare.

Han anser att Byggnads har 
en spännande framtid framför 
sig.

– De viktigaste frågorna just 
nu är hur Byggnads ska anpas-
sa verksamhetsformerna. Allt 
mer facklig verksamhet måste 
ske ute på arbetsplatserna och 
i MB-grupperna. Mycket sker 

redan i dag, genom att våra 
fackliga företrädare är mycket 
ute på arbetsplatserna och dis-
kuterar med medlemmarna. 

– Det viktigaste av allt är 
att fler byggnadsarbetare inser 
vikten av att vara medlemmar 
i Byggnads. 

Lilian Haraldsson
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FACKETS ANSIKTEN

Tom brinner för att hjälpa andra

FAKTA

Tom Axberg
Ålder: 26 år.
Familj: Flickvän.
Bor: I Örebro.
Yrke: Snickare.
Uppdrag: MB-ledamot i Peab. 
Ledamot i Byggnads Örebro-
Värmlands regionstyrelse.
Intressen: Yoga, spela piano, 
kitesurfing.
Drömmer om: Att studera på 
högskolan.

Tom Axberg, som sitter i Byggnads Örebro-Värmlands regionstyrelse, anser att Byggnads går en spännande 
framtid till mötes. ”I takt med att våra yrken förändras måste vi anpassa och utveckla verksamhetsformer-
na”, säger han.  Foto: Peter Krüger

Det viktigaste 
av allt är att 
fler byggnads-
arbetare inser 
vikten av  
att vara  
medlemmar  
i Byggnads.

”



   

Örebro-Värmland

Regionkontor:
Posthornsgatan 8, 656 32 Karlstad
Tel: 010-601 10 11
orebro-varmland@byggnads.se

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 Örebro-Värmland:

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

Thomas Andersson
TBM, RSO, avtalsansvarig
010-601 12 17 / 070-624 81 33
thomas.andersson@byggnads.se
Ann-Katrin Eneblom
Kassör, lönegranskning, UE, HEA
010-601 12 07
070-660 35 10
ann-katrin.eneblom@byggnads.se
Tomas Pettersson
Teknikinstallationsavtalet,
ersättare RSO
010-601 12 16 / 076-843 04 30
tomas.pettersson@byggnads.se
Anders Johansson
MB-ansvarig, TBM, studier
010-601 12 05 / 070-660 66 99
anders.johansson2@byggnads.se
Odd Maalsnes
TBM, lärlingar, RSO
010-601 12 08 / 070-670 43 35
odd.maalsnes@byggnads.se
Mattias Andersson
TBM, DMY, RSO
010-601 12 54 / 076-105 03 90
mattias.andersson@byggnads.se

Tobias Vikberg
Plåtavtalet, teknikinstallations-
avtalet, RSO
010-601 12 13 / 070-254 98 93
tobias.vikberg@byggnads.se
Tomas Olsson
TBM, RSO
010-601 12 19 / 070-240 23 32
tomas.olsson@byggnads.se
Niklas Nordlund
Arbetsmiljöansvarig, RSO, TBM
010-601 12 01 / 072-214 77 98
niklas.nordlund@byggnads.se
Jenny Svensson
Teknik installationsavtalet, lärlingar,  
utländsk arbetskraft, ersättare 
RSO, MB, utbildningsansvarig
010-601 12 12 / 073-994 01 89
jenny.svensson@byggnads.se
Erik Karlsson
Mätning TBM, RSO  
010-601 12 03 / 072-220 54 46
erik.karlsson@byggnads.se
Patrik Nyström
Lönegranskning, UE, HEA, TBM, 
DMY
010-601 12 02
076-104 06 20
patrik.nystrom@byggnads.se

ADMINISTRATÖRER:
Carina Engberg
Medlemsredovisning, lärlingar VVS
010-601 12 18
carina.engberg@byggnads.se
Katarina Sandgren
Försäkringar, medlemsredovisning
010-601 12 11
katarina.sandgren@byggnads.se
Helena Dahlén
Medlemsredovisning, uppdrags-
redovisning, utbildning, bokföring 
löner
010-601 12 50
helena.dahlen@byggnads.se
Ingela Garberg
Lönegranskning, TBM-mätning, 
registrering FFV, MB, UE
010-601 12 33
ingela.garberg@byggnads.se
Maria Ribbenmalm
Mätning, lönegranskning, RSO  
010-601 12 10
maria.ribbenmalm@byggnads.se

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  

a-kassan
• 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 Örebro-Värmland
Postadress: Posthornsgatan 8, 656 32 Karlstad
Telefon: 010-601 10 11

nr 3 / SEPTEMBER 2018

      Boka in ditt kretsmöte!
ÖREBRO-VÄRMLAND Tid Plats

Askersund Fredag 19 oktober kl 18 Möte med relax, Norra Vättern

Frövi Torsdag 27 september kl 18.30
Torsdag 15 november kl 18.30

Möte på Ervalla Gästgiveri 
Möte på Ervalla Gästgiveri

Hagfors Onsdag 24 oktober kl ??????? Möte på Café Uwån – anmälan till 
Tomas Petterson: 076-843 04 30

Hallsberg Torsdag 13 september kl 18 
Torsdag 15 november kl 18

Golf i Viby
Bågskytte i Tomta

Karlstad/Kil/Hammarö Torsdag 18 oktober kl 17 Möte, Byggfackens hus

Kristinehamn Lördag 22 september

Torsdag 8 november kl 17

Unionstravet – anmälan till Thomas 
Andersson: 010-601 12 17
Möte, SAP-lokalen.

Kumla/Fjugesta Torsdag 6 september kl 16.30

Torsdag 8 november kl 18

Valaktivitet på Ica Maxis parkering 
i Kumla
Möte i Folkets hus, Kumla 

Lindesberg Onsdag 12 september kl 19
Fredag 7 december kl 19

Möte på Lindegården
Julbord på Lindegården (anmälan 
fyra veckor innan)

Sunne Torsdag 15 november kl 19 Bowling på Sunne Bowling

Säffle Torsdag 13 september kl 18.30
Fredag 7 december kl 18.30

Styrelsemöte, i Fackens hus
Möte och julbord, Medborgarhuset

Örebro Fredag 14 september kl 18
Tisdag 6 november kl 18

Bowling på Strike
Möte, Byggfackens hus

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 076-773 75 19
Örebro
Kjell Krantz 070-351 75 80

I våras startade Byggnads 
en åtta månader lång turné 
genom Sverige. Jens, Jonas 
och Christopher rattar 
inte bara Byggnadsbus-
sen. De kan också allt om 
medlemsförsäkringar, fixa 
grillkvällar och prata trygg-
het på jobbet.

Målet är att besöka 2  500 ar-
betsplatser, med särskilt fokus 
på små och medelstora företag 
och träffa 18  000 medlemmar 
och icke-medlemmar. Förutom 
information om medlemskapet 
i Byggnads har teamet på bus-
sen – Jens, Jonas och Christoph-
er – tillsammans med Byggnads 
lokalt arran gerat tävlingar, 
fotbollsturneringar, grillkvällar 
och annat skoj.

– Syftet med Byggnadsbus-
sens Sverigeturné är att så 
många Byggnadsmedlemmar 
som möjligt ska se oss ute på 
arbetsplatserna! Vi vill testa 
ett nytt och roligt sätt att föra 
fackliga samtal med så många 
som möjligt i hela landet, sä-
ger Linn Svansbo, Byggnads 
medlemsutvecklare och bus-
sens projektledare.

Byggnadsbussen besökte 
Öre-bro-Värmland veckorna 
26 och 27. 

byggnads.se

Byggnads-
bussen 
rullar än 

Här når du din ordförande


