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Hej kamrater!
Hoppas att ni alla har haft  

 en skön sommar med bad och 
avkoppling. En bra semester är vad vi 
alla behöver för att vila både kropp och 
själ. Det är viktigt att kunna umgås med 
familj, vänner och bara leva i nuet.  

Nu till hösten kör en ny avtalsrörelse 
i gång igen. Byggbranschen går som tåget 
och de stora byggbolagen gör miljard
vinster. Det är klart att vi som bygger 
ska ha vår del av kakan. 
Under våra kommande 
medlemskretsmöten i höst 
så hoppas jag att många av 
våra medlemmar kommer 
för att diskutera  avtalsrö
relsen. Vi ser gärna att just 
du kommer med förslag 
till avtalsmotioner som vi 
hjälps åt att skriva, det är 
förhoppningsvis din tanke 
och idé som din medlems
krets ställer sig bakom och skickar in. Du 
kan även skicka in den som enskild mo
tion. Avtals motionerna behandlas under 
möten i medlemskretsarna under hösten. 
Sista datum för enskilda medlemmar och 
för kretsarna att lämna in sina motioner 
till Byggnads ÖrebroVärmland är den 1 
november. 

Det är mycket som står på spel i denna  
avtalsrörelse. Det krävs att vi står enade i  
kampen mot det som arbetsgivarsidan  
vill få igenom 2020. Kampen kommer att 
bli hård. Det här är Svenskt Näringslivs 
fyra krav inför avtalsrörelsen 2020:                                                                               
1. Löneökningstakten ska sänkas. 
2. Ingångslönerna ska leda till att trösk
larna till arbete sänks. 
3. ”Möjligheterna för företags och 
medarbetarnära lönebildning ska öka. 

Fördelningen av löneökningarna inom 
ramen för siffersatta avtal ska göras av 
företaget. Inte genom individgarantier, 
generella lönehöjningar och stupstockar.”
4. Svenskt Näringsliv vill också utveckla 
de centrala avtalen för att öka utrymmet 
att variera arbetstidsförläggning, övertid, 
visstidsanställningar samt inhyrning.

Till sist kan jag inte låta bli att fundera 
lite över hur vår framtid kommer att se 
ut. Tänker tillbaka på politikerveckan i 

Almedalen där Ebba Busch 
Thor nu gått och ”förlovat” 
sig med Jimmie Åkesson och 
hans arbetarfientliga parti. 
Jag blir riktigt rädd när 
jag tänker tanken vad som 
skulle hända oss arbetare 
om dessa personer kom
mer till makten. Det finns 
ingenting i dessa partiers 
politik som gynnar oss 
arbetare överhuvudtaget, vi 

skulle få uppleva en enorm lönedump
ning på arbetsmarknaden, ökade klyftor, 
försämrad välfärd och skola. De vill 
dessutom minska ersättning vid sjukdom, 
vilket skulle drabba oss 
medlemmar i Byggnads 
hårt. I värsta fall kom
mer vi i slutänden att 
tappa våra kollek
tivavtal. 

Det vi kan göra 
är att vi organi
serar oss så att vi 
blir ännu större 
och starkare.                                               

Nu står mycket på spel
LEDARE

”Det krävs att 
vi står enade 
i kampen mot 
det som ar-
betsgivarsidan  
vill få igenom 
2020. ”

Kenneth Svärd  
ordförande Byggnads Örebro-Värmland

Nytt avtal 
ger fler 
lärlingar
Byggnads, Maskinentrepre-
nörerna, Seko och Sveriges 
Byggindustrier har kommit 
överens om ett nytt avtal för 
de yrkesutbildningar som 
leder fram till yrkesbevis. Det 
nya avtalet omfattar elever 
som avslutar sin utbildning på 
gymnasieskolans bygg- och 
anläggningsprogram från och 
med 2021.

Med det nya yrkesutbildnings
avtalet vill parterna underlätta ny
anställningar med enklare regler 
som efterfrågas av arbets givare. 
Man har en tydligare kvalitets
säkring av grundutbildningen och 
stärkt anställningsskydd med en 
tillsvidareanställning som kan in
ledas med en provanställning.

– Det här är ett stort och viktigt 
steg framåt för byggbranschen. 
Om fler av Sveriges unga ska 
välja att bli byggnadsarbetare är 
goda villkor ett måste. Med rätt 
till tillsvidareanställning ökar vi 
tryggheten för lärlingar och gör 
yrkesutbildningen mer attraktiv, 
säger Torbjörn Hagelin, Bygg
nads avtals sekreterare.  

Avtalet lägger grunden för den 
yrkesutbildning som sker i gym
nasieskolan, i yrkesutbildning för 
vuxna och i branschens egen lär
lingsutbildning i företag. 

byggnads.se



Emmelie Renlund är snicka-
ren som vill få bort sexis-
men i byggbranschen så 
att fler kvinnor törs söka 
sig dit – och de som redan 
jobbar där vill vara kvar.
– Branschen tappar kompe-
tens, säger hon.

Snickaren Emmelie Ren
lund har blivit en tydlig röst 
i jämställdhetsfrågor. Hon 
är ombudsman för Byggnads 
StockholmGotland. Emmelie 
Renlund var med och startade 
Metoouppropet i byggbran
schen, döpt till #Sistaspikeni
kistan, och driver en ständig 
kamp för att göra byggbran
schen mindre macho och mer 
välkomnande för kvinnor och 
män som inte passar in i nor
men. 

I maj besökte hon Byggnads 
ÖrebroVärmlands verksam
hetsråd i Kristinehamn för att 
prata om normer inom bygg
branschen. 

Vad pratade du om?
– Om normer och strukturer 

och vad vi kan göra för att för
ändra dåliga strukturer. Det är 
ingen hemlighet att byggbran
schen är väldigt mansdomine
rad och den är begränsande 
för dem som inte passar in i 
normen.

Hur ser normen ut?
– Det är en vit heterosexuell 

man. Det är ett problem som 
hela samhället har, att när det 
finns en så begränsande norm 
kan det leda till homofobi, 
sexism och rasism, som leder 
till splittring. 

– Det är definitivt inte en 
majoritet som beter sig illa, 
men det behövs att de reste
rande säger ifrån om vi ska få 
till en förändring.

Varför är det viktigt att 
bryta normen?

– För att den gör att bran
schen tappar kompetens när 
vissa personer stängs ute.  
Men det värsta är att de män
niskorna inte får göra valet  
om vilken bransch de vill ar
beta i.

Lämnar folk byggbran-
schen av de skäl du räk-
nar upp?

– Ja, vi vet att kvinnor – och 
män – slutar. Det finns tyvärr 
ingen statistik över hur många 
det är men jag blir ofta kon
taktad av personer som blivit 
utsatta och därför slutat. Jag 
har även stött på det i fack
liga förhandlingar. Men det är 
svårt att kartlägga, inte minst 
för att många känner skam för 
att de inte klarar att vara kvar 
– trots att de inte ska känna 
det.

Vad anger kvinnor för 
skäl att lämna byggbran-
schen?

– Sexuella trakasserier, mobb 
 ning, utfrysning, att de inte 
blir inkluderade. Det är allt 
från härskartekniker till rena 
övergrepp. Många jobbar 
några år innan de inser att de 
tolererat alldeles för mycket. 

– Det är tröttsamt med sex
ismen.

Du är själv snickare, har 
du blivit illa behandlad 
tycker du?

– Jag jobbade sju år i pro
duktionen. På slutet var det 
tröttsamt att höra saker som 
att kvinnor ska stå vid spisen 
och att aldrig bli tagen på all
var. Det byggs på och till sist 

får man nog. Det bidrog till att 
jag slutade. 

– Men den största anled
ningen var att jag samtidigt 
fick ett erbjudande om att 
bli ombudsman på Byggnads 
på heltid, och det fackliga är  
något jag verkligen brinner 
för.

Vad säger de män du talat 
med som valt att sluta?

– Egentligen samma sak. De 
tycker att det är tröttsamt att 
höra sexistiska skämt och ho
mofoba skämt. De orkar inte 
med machokulturen. Jag pra
tade med en man härom veck
an som börjat på en mindre 
firma där de har en nedtryck
ande jargong. Han berättade 
att de skämtar på varandras 
bekostnad hela tiden. Han 
sade ifrån och det har blivit 
bättre, men han söker ändå 
nytt jobb någon annanstans.

Vad kan man göra åt 
detta?

– Alla måste ta ansvar, men 
störst ansvar måste arbets
givarna ta. De måste se till att 
det är en trygg och bra arbets
miljö även psykosocialt, och 
de behöver utbildning för att 
veta vad lagar mot diskrimine
ring och trakasserier säger.

För att vända på perspek-
tivet: Ska man inte kunna 
skämta på jobbet?

– Jo, man ska kunna skämta 
på jobbet, men man måste 
veta var gränsen går.

Magnus Östin

Emmelie Renlund arbetar för 
jämställdhet inom Byggnads. 
Hon berättar att både kvinnor 
och män lämnar byggbranschen 
för att slippa den tröttsamma 
machokulturen.      Foto: Byggnads

”
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I kampen mot machokultur:
”Det är tröttsamt med sexism”

Det är definitivt 
inte en majoritet 
som beter sig illa, 
men det behövs 
att de resterande 
säger ifrån om vi 
ska få til l en för-
ändring.



Snickarna Simon Amne-
hed och Aidan Gribble 
visste inte att det satt en 
skiva som innehöll asbest 
i väggen när de körde in 
tigersågen. 
– Man har ju tänkt att det 
händer väl förr eller sena-
re, säger Simon Amnehed.

Det var på NCC:s bygge på 
Universitetssjukhuset i Örebro 
som det hände tidigt i maj. 
Snickarna Simon Amnehed 
och Aidan Gribble skulle riva 
ett fönsterparti i en äldre hus
kropp. Bakom en spånskiva i 
hissentrén dolde sig minerit
skivan. Det var först när en 
lastbilschaufför kom för att 
hämta rivningsmassorna som 
det hela upptäcktes. Chauf
fören larmade och det togs 
prover som visade att skivan 
innehöll asbest.

Simon Amnehed har länge 
befarat att detta skulle hända 
honom i jobbet. Även om det 
görs riskanalyser inför rivning 
finns inga garantier, menar 
han.

– Asbest har ju funnits länge 
och har ju använts nästan 
överallt, säger han.

Aidan Gribble nickar in
stämmande.

NCC har kritiserats av Bygg
nads och Arbetsmiljöverket 
för bristande rutiner. Simon 
och Aidan vill få fram att 
NCC ändå på många sätt har 
tagit händelsen på allvar och 
säger att det har hållits infor
mationsmöten om asbest och 
dess faror på arbetsplatsen. 

De har fått genomgå medi
cinska kontroller efteråt med 
lungröntgen och spirometri
test för att mäta lungkapaci
teten. Även om inget syns nu 
vid en läkarundersökning kan 
problem uppstå senare. Inku
bationstiden är 25–40 år.

Men de är inte oroliga, säger 
de.

– Nej, vi var mestadels ut
omhus, säger Aidan Gribble.

Förhoppningen är att 
dammpartiklarna som bilda
des när de sågade försvunnit 
ut med vinddraget och inte in i 
lokalen och ned i deras lungor.

Händelsen gör dem försikti
gare och mer misstänksamma 
framöver.

– Jag ska ifrågasätta mer hä

danefter och alltid begära att 
få se asbestinventeringen först, 
säger Simon Amnehed.

– Man kan åtminstone all
tid fråga om huset är byggt 
före 1979. Det var det året de 
förbjöd asbest, säger Aidan 
Gribble.

Med andra ord: Är huset 40 
år eller äldre gäller det att vara 
försiktigare.

Byggnads Örebro-Värmlands 
ombudsman med arbets
miljöansvar, Niklas Nordlund, 
tar allvarligt på det som hänt. 
Han tycker framför allt att 
NCC:s agerande efter olyckan 
är det som ska kritiseras i den 
här historien.

– De rapporterade inte in 
korrekt till Arbetsmiljöverket 
om vad som hade hänt. Man 

skrev att någon skurit med 
kniv i stället för att såga med 
tigersåg i mineritskivan. Det 
såg Arbetsmiljöverket hårt på.

Skillnaden på dammsprid
ning mellan de två arbets
metoderna är milsvida.

Niklas Nordlund fick kän
nedom om händelsen när en 
anställd kontaktade honom 
anonymt. 

– Jag begärde att få komma 
dit. Om jag inte hade kontak
tat Arbetsmiljöverket undrar 
jag om verket hade fått känne
dom om hur det verkligen gick 
till. NCC hade ju anmält på fel 
grunder.

Niklas Nordlund säger att det 
också finns en oro för att as
bestdamm drabbat andra. Ar
betet skedde i en husdel som 

Snickarna Simon Amnehed (till vänster) och Aidan Gribble sågade i en vägg-                        skiva som innehöll asbest – vilket ingen då visste. Niklas Nordlund från 
Byggnads, med ryggen mot kameran, är kritisk till hur NCC i början hanterade                       händelsen och säger att riskerna med asbest inte kan påtalas nog.
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Olycka med 
asbest blev  
otäck ögon-
öppnare



Snickarna Simon Amnehed (till vänster) och Aidan Gribble sågade i en vägg-                        skiva som innehöll asbest – vilket ingen då visste. Niklas Nordlund från 
Byggnads, med ryggen mot kameran, är kritisk till hur NCC i början hanterade                       händelsen och säger att riskerna med asbest inte kan påtalas nog.
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Händelsen i Örebro, och den 
uppmärksamhet den fått i 
massmedier kan ha en posi
tiv effekt. Det börjar pratas 
på allvar igen om asbestens 
faror. Facket kan inte nog un
derstryka hur viktigt det är att 
medlemmarna tar sitt ansvar 
på byggarbetsplatser om de 
har skäl att tro att det kan fin
nas asbest.

– Misstänker man att det 
kan vara asbest ska man ge
nast avbryta arbetet och kräva 
att arbetsgivaren tar prover, 
säger Niklas Nordlund på 
Byggnads ÖrebroVärmland.

– Man kan också kontakta 
skyddsombudet, och på hem
sidan finns bra information 
som medlemmar kan ta del av. 

Magnus Östin

NCC tvingades betala 
800 000 kronor i sanktions-
avgift. Bolaget har också 
utrett hur asbestolyckor 
ska undvikas framöver.

Arbetsmiljöverket har varit 
inkopplat sedan de två bygg
nadsarbetarna exponerades 
för asbest i våras på bygget i 
Örebro. Verket har dömt ut 
en sanktionsavgift på 800 000 
kronor för att NCC, som det 
heter, olovligt hanterat asbest.

Verket har också krävt att 
NCC gör en ordentlig utred
ning av händelsen och en ana
lys av hur man ska minska ris
kerna framöver. NCC begärde 
på försommaren förlängd tid 
för detta.

– Vi var angelägna om att 
NCC gjorde en ordentlig ut
redning så de beviljades mer 
tid, säger Emil Gustafsson, ar
betsmiljöingenjör på Arbets
miljöverket.

När tidningen, strax före 
pressläggning, talar med ho
nom är det mitten av augusti.  
NCC:s utredning har kommit 
in till Arbetsmiljöverket under 
semestrarna och Emil Gustafs
son har inte hunnit granska 
den. 

Tidningen har tagit del av 
NCC:s utredning och läst 
den. Bolaget anger i den vilka 
rutiner man har kring asbest 
och vilka insatser man gjorde 
efter händelsen. Bland annat 
informerades de anställda om 
riskerna. Man beskriver också 
hur olyckan kunde ske trots 
säkerhetsrutiner. 

Enligt NCC berodde det på 
att beställaren inte hade läm
nat över någon utredning om 
huruvida det kunde finnas så 
kallade hälsofarliga material 
i den husdelen. NCC gjorde 
ingen egen utredning och inte 
heller någon egen riskbedöm
ning eftersom väggskivan som 
innehöll asbest satt dold.

Arbetarna och arbetsledaren 
saknade också kunskap om 
hur asbest kan se ut och att 
det finns risk för asbest i hus 
från 1970talet och tidigare, 
skriver NCC i utredningen 
som Arbetsmiljöverket nu ska 
bedöma.

NCC:s arbetsmiljöingenjör 
John Wagner, som gjort utred
ningen, avböjer att kommen
tera när tidningen tar kontakt.

Magnus Östin

Kraftiga böter – och 
krav på bättre rutiner

förbinder det nuvarande sjuk
huset med den nya delen där 
det kom och gick patienter, lä
kare och annan vårdpersonal.

– Det har gått folk från his
sen till avdelningar. En orolig 
mamma ringde mig när NA 
skrev första gången. Hon 
undrade när exponeringen 
för damm var. Hon hade be
sökt sjukhuset och var orolig 
för sig själv och för barnet 
som var med. Jag kunde lugna 
henne med att det var en an
nan dag.

Niklas Nordlund tycker att 
faran med asbest aldrig kan 
påtalas nog. Trots att mate
rialet förbjöds för 40 år sedan 
dör människor fortfarande på 
grund av asbest.

– Runt 140 personer dör 

varje år. Varför dör de när det 
är förbjudet sedan länge? frå
gar han retoriskt.

Niklas Nordlund tror att 
många som får i sig asbest är 
privatpersoner som bygger om 
hemma i äldre hus. Han tror 
även att det finns företag som 
river asbestmaterial som de 
inte vet om innan de börjar. 
De verkar inte känna till att 
asbest finns i gammalt kakel
fix, i väggskivor, runt rör och 
på många andra ställen. 

Eller så vet de och tar risken 
ändå.

För Aidan Gribble och Si
mon Amnehed väntar nu re
gelbundna uppföljande läkar
undersökningar. Om tre år är 
det dags nästa gång.

Magnus Östin

Lär dig mer om asbestens faror



Maria ”Maja” Johansson, 21 år i yrket.

Maja Johansson är en erfaren rörsvetsare inom vvs och industri. Trots den långa erfarenheten händer det ibland att uppdragsgivare tvivlar på att hon som 
kvinna kan svetsa. Men det har blivit bättre, konstaterar hon.

Marica Skan, 12 år i yrket.
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Certifierade rörsvetsarna 
Maria ”Maja” Johansson 
och Marica Skan trivs bra 
i en bransch som fort-
farande är mansdominerad 
– trots att jobbet bitvis är 
tungt och arbetsställning-
arna inte alltid de bästa. 
Det händer ännu att de 
möter män som tvivlar på 
att kvinnor kan svetsa.

 
De är kollegor på Assemblin i 
Karlstad, där de arbetar som 
rörsvetsare inom VVS och in
dustri. De behärskar både tig
svetsning och pinnsvetsning.

– Det är skillnad på svetsare 
och svetsare, säger Maja.

Att svetsa rör är svårare, 
konstaterar de, så de är ”inga 
bondsvetsare” inflikar Marica.

De skrattar till.
De trivs bra med varandra 

och de trivs bra med arbets
kamraterna.

Att vara kvinnor i ett yrke 
som är mansdominerat och 
jobba på arbetsplatser där det 
inte heller finns särskilt många 
kvinnor har gett dem skinn på 
näsan.

Maja har 21 år i yrket och 
Marica 12. Trots att de är er
farna och utbildade möts de 
fortfarande av fördomar, även 
om det är mer sällan numera.

– I Göteborg, när jag var där 
och jobbade, stod folk bakom 
en pelare och tittade nyfiket, 
säger Marica Skan.

Andra gånger har det kom
mit fram män och deklarerat 
sin fascination över att se en 
kvinna svetsa rör.

Det finns också uppdrags
givare som tvekar när de får 
veta att den svetsare som As
semblin planerar att skicka dit 
är kvinna.

– ”Men kan hon svetsa då?” 
Så var det en som sa till chefen 
på telefon. Så hade han aldrig 
sagt om jag hade varit en kille, 
säger Maria ”Maja” Johans
son.

De ruskar på huvudet, höjer 
ögonbrynen och ler överseen
de när de berättar.

– Man blir full i skratt åt 
det, men samtidigt så är det ju 
lite tråkigt att det finns de som 
tänker så, säger Marica Skan.

Men det har blivit bättre, 
tycker de, och på arbetsplatser 
i Värmland väcker de sällan 
uppseende numera. Kanske är 
de välbekanta för många.

De tycker generellt att det går 
åt rätt håll. De berättar om hur 
de för bara tio år sedan kunde 
komma in i byggbaracker 
där det satt nakenbilder på 
väggarna och där logements
jargongen var utpräglad.

Nu är arbetsklimatet mju
kare tycker de.

– Det är bra för arbetsmiljön 
när det finns en blandning av 
män och kvinnor, säger Ma
rica Skan.

Det är lika illa på kvinno
dominerade arbetsplatser, är 
deras erfarenhet från tidigare 
yrken.

Så ni rekommenderar 
ändå kvinnor att bli rör-
svetsare?

– Absolut, vi kvinnor behövs 
i yrket, säger de med en mun.

Som rörsvetsare jobbar de 
ofta i andra städer. Det får 
man räkna med, menar de.

Men det har också sina för
delar att bo borta i veckorna 
och jobba in fredagen. Att åka 
måndag morgon och komma 
hem på torsdagskvällen och 
ha tre dagars ledigt framför sig 
är inte dumt.

Uppdragsgivarna varierar. 
Pappersbruk är vanliga.

– Ett tag var jag väldigt 
mycket på kärnkraftverk, sä
ger Marica.

Ett ovanligt och spännande 
uppdrag var att delta i byg
gandet av en bostadsdel till en 
oljeplattform.

Arbetet är ibland tungt och 
arbetsställningarna ofta inte 
de bästa för ryggen.

Rören som ska svetsas kan 
vara dragna nära golvet eller 
bakom en maskin. Sådant kan 
de inte påverka.

– Knäna tar en del stryk, sä
ger Maja.

Men de klagar inte.
– Det är inte lättare i vården, 

där man lyfter människor, sä
ger ”Maja” Johansson.

– Eller i industrin, skjuter 
Marica Skan in.

Svetsandet är fortfarande ro
ligt, tycker de.

De beskriver det som en ny 
utmaning varje gång. Det kan 
blåsa på arbetsstället eller så 
kan det vara undertryck i lo
kalen.

– Det är hela tiden nya för
utsättningar som gör att man 
måste anpassa svetsningen, sä
ger ”Maja” Johansson.

– Det blir aldrig enformigt, 
säger Marica Skan.

 
Text: Magnus Östin

Foto: Peter Krüger

PÅ JOBBET

Maja Johansson (sittande) och 
Marica Skan trivs med sitt yrke och 
tycker att fler kvinnor borde bli 
rörsvetsare.
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Maja och Marica är 
inga ”bondsvetsare”



Lagbasutbildningar
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: 1–3 oktober. Internat, 
plats anges vid anmälan.
Steg 2: 29–30 oktober, 
Karlstad, plats anges vid 
anmälan.

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!

Om intresse finns för någon 
av utbildningarna, hör av dig 
med en anmälan eller frågor!
Anmäl dig per mejl till:
maria.ribbenmalm@byggnads.se
telefon 010-601 12 10, eller

Jenny Svensson
studieansvarig ombudsman
010-601 12 12
073-994 01 89
jenny.svensson@byggnads.se
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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 2019
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!

Valrörelsen till Europa
parlamentet är över och 
nu börjar arbetet. Och 

jag är trygg med det mandat 
jag fått med mig från val
rörelsen. 

Tack vare stödet från Bygg
nads och LO:s övriga för
bund fick jag den fantastiska 
möjligheten att på heltid, 
sex dagar i veckan, resa runt 
i hela landet och besöka 
arbetsplatser, från Norrbotten 
till Skåne. 

Det har varit otroligt inspire
rande möten med stolta och 
yrkesarbetande människor i 
LOförbunden. Deras berät
telser har stärkt mig i min 
övertygelse om behovet av 
lika villkor – att svenska kol
lektivavtal måste gälla för alla 
som arbetar i Sverige.

Många av dem jag träffat har 
vittnat om en allt mer pressad 
situation på grund av osund 
konkurrens. Jag har åkt 
lastbil med chaufförer som 
beskrivit hur de helt utmat
tade tvingats pressa sig till 
sitt yttersta för att få behålla 
jobbet. 

Jag har talat med poliser 
som redogjort för det mo
derna slaveriet på vägarna. 
Jag har besökt hamnar och 
med egna ögon sett utländska 
chaufförer som utan lön i 
väntan på en körning tvingas 
bo i sina hytter, laga mat på 
trangiakök och gå på toa i 
våra diken. 

I byggbodarna har bygg
nadsarbetare, elektriker och 
montörer berättat om orätt
visorna på arbetsplatsen. Hur 

de arbetar sida vid sida med 
arbetstagare, utstationerade 
från andra EUländer med mi
nimilön, undermåliga villkor 
och dålig skyddsutrustning.

Jag har träffat städare som 
vittnat om hur de blir mob
bade för att de är medlem
mar i facket, men som inte 
vågar protestera av rädsla att 
förlora arbetet. Jag har träffat 
målare och hårfrisörer som 
är oroliga för sin arbetsmiljö. 
Medlemmar i Kommunal och 
Handels har berättat om hur 
de tillfälliga anställningarna 
och otryggheten ökar.

Den verklighet jag har mött 
återfanns inte i borgerlig
hetens valrörelse. Ska vi göra 
någonting åt detta så är det 
upp till oss i arbetarrörelsen. 
Och som Europaparlamenta

riker kommer jag att kämpa 
varje dag för att stoppa 
fortsatt avreglering, social 
dumpning och försök till att 
underminera arbetstagarnas 
rättigheter och arbetsmiljö.

Svenska kollektivavtal ska 
gälla i Sverige. Och EU måste 
satsa betydligt mer i arbets
miljöarbetet. Det behövs nya 
EUregler kring bland annat 
cancerframkallande ämnen 
och belastningsskador.

Johan Danielsson
LO-tjänsteman

GÄSTTYCKAREN

I detta nummer av tidningen ger vi utrymme åt LO-tjänstemannen 
Johan Danielsson att tycka till. 

EU-valet är över – nu börjar arbetet



HITTA RÄTT MED FORA
Fora är den oberoende valcentralen för avtalspension, 

SAF-LO, som guidar företag och anställda rätt i sin 
kollektivavtalade pensions- och försäkringslösning.

Kontakta oss: 08-787 40 10, växel: 08-78740 00
Postadress: Fora AB, 101 56 Stockholm 

Hemsida:www.fora.se/privat/din-tjanstepension/ 
ditt-pensionsbesked/arbetare 

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!
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BYGGARE BOB

Byggare Bob

Så har det varit semester 
(Obs! Den är lagstad
gad) som ingen kan ta i 

från oss om vi jobbar för att 
fortsätta hålla i taktpinnen 
när det gäller avtalsförhand
lingarna. Alltså har vi som 
är aktiva inom Byggnads ett 
stort ansvar att nu se till att 
det andra människor job
bat fram åt oss blir kvar och 
förbättras. Så gå nu för fn 
in i avtalsrörelsen med högt 
huvud och ta fajten med en 
kaxsig arbetsgivarorganisa
tion. 

Jag ser det ökande medlems
antalet som en stor framgång 
som definitivt kommer att, ha 
betydelse i avtalsrörelsen där 
man kan visa att vi byggnads
arbetare vill organisera oss 
i Byggnads. Vi visar också 
vår ordförande att han har 
förtroendet att föra förhand
lingarna för sina medlemmar.

Våra kommande förhand
lingar är oerhört viktiga nu  
när Socialdemokraterna 

tyvärr måste förhandla med 
centerpartister och liberaler 
för att styra landet och de vill 
ju inte styra i vår riktning. 

Vi ska komma i håg att 
starka fackförbund är det 
värsta borgerligheten vet och 
att försvaga facket var första 
åtgärden när de fick makten 
förra gången. Nu har vi stor 
del i maktens korridorer, både 
politiskt och framför allt som 
ett oerhört starkt fackför
bund. Det politiska läget är 
ju inte det bästa, men vi har 
jobbat med Centerpartiet 
förr och gått segrande ur den 
striden. Till sist kom ihåg att 
liberalernas stora kris kan 
betyda nyval. Därför, se för 
fn till att mobilisera så vi 
kan fortsätta vara ledande 
i den fackliga kampen och 
i det fackligt politiska 
arbetet!

Ta fajten om avtalen
TBM 216,73
VVS  252,26 
Platt 259,53
Golv 242,43
Industrirör –
Ställning 215,05
Plåt –
Undertak _

TBM 214,95
VVS –
Platt 244,48
Golv 254,38
Industrirör –
Ställning –
Plåt  –
Undertak 221,34

Prestationslöner, kvartal 1–2

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

Vi vill träffa er! 
Vill ni träffa oss?
ARETSPLATSBESÖK. Vill du ha 
besök av Byggnads på din 
arbetsplats? 

Mejla då oss dina kon
taktuppgifter och eventuella 
frågeställningar till:
orebrovarmland@byggnads.se

Trygg lön med 
kollektivavtalet
FACKLIGA FÖRDELAR Du som 
arbetar under kollektivavtal 
kan känna dig trygg. Kollektiv
avtalet ser till att du har rätt 
lön vid både arbete och från
varo som semester, föräldra
ledighet eller sjukdom.  

På byggnads.se hittar du mer 
information.

Vi på Byggnads Örebro
Värmland hoppas att alla våra 
medlemmar haft en skön som
mar med sol, bad och avkopp
ling med nära och kära. Det 
är under sommaren och vår 
semester som vi hämtar kraft 
och vilar våra slitna kroppar 
efter att ha dragit in storvin
ster till arbetsgivarna. Nästa 
år är det stor avtalsrörelse på 
svensk arbetsmarknad, nu är 
det dags för oss att få tillbaka 
en del av den vinst vi bidragit 
till. 

I dag ser vi hur människor 

utnyttjas med dålig arbets
miljö och löner som ligger 
långt under vad kollektiv
avtalen reglerar. Därför måste 
facket vara starkt för att mot
verka den osunda konkurren
sen. Fackets enda tillgång är 
att vi är många som vill sam
ma sak.

Slut upp på era kretsmöten 
under hösten och kom med 
era idéer och tanker om vilka 
krav ni tycker vi ska ställa i 
den kommande avtalsrörelsen.

Kenneth Svärd, ordförande  

Byggnads Örebro-Värmland

Kom på mötet – och tyck till!



Denna sommarkväll mötte hemmalaget Indianerna gästande Smederna från Eskilstuna. Ett rafflande möte 
som bjöd på spänning in i det sista.
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LIV & LUST

Vi följde med Byggnads 
Örebro-Värmlands 
ordförande Kenneth 
Svärd på speedway – 
motorsporten han har 
närmast hjärtat sedan 
barnsben.

Fyra förare står redo. De 
varvar motorerna och snart, 
vilken sekund som helst, går 
starten för kvällens första 
heat.

På läktarens rad fyra, plats 
13, sitter Kenneth Svärd på en 
av de rosa plastsitsarna med 
blicken fixerad vid förarna. 

Platsen har han noggrant 
valt, numret spelade minde 
roll – han är inte skrockfull. 
När läktaren byggdes för si
sådär tio år sedan höll han 
sig framme, såg till att han 
tidigt fick välja en plats. 13 
är bredvid en pelare, med lite 
mellanrum emellan. Så i stället 
för två bänkgrannar axel mot 
axel har han lite extra yta på 
ena sidan.

Högre upp var inte tal om, 
då skulle någon av de nämnda 
pelarna störa sikten. Nummer 
13 är hans plats, år efter år…

Starten går och fyra förare 
satsar för fullt in mot för
sta kurvan. Ljudet är som en 

bålgetingsvärm och det dova 
mullret från motorerna får 
bröstkorgen att vibrera här 
nära banan.

Den här tisdagkvällen – 
veckans stora speedwaydag 
– möter Kumlas stolthet, hem
malaget Indianerna, Eskils
tunaklubben Smederna. 

– Ett tufft motstånd, kon
staterar Kenneth Svärd inför 
sammandrabbningen.

De flesta sporter tappar fart 
på tv. Så också speedway. Det 
är först när man står vid sidan 
om banan – helst på någon av 
långsidorna – som det blir tyd
ligt hur fort det går.

Kenneth Svärd har nämnt 
det innan: att fartupplevelsen 
i verkliga livet är något helt 
annat än att se sporten på en 
platt tvskärm.

– Här på Kumla stadion 
kommer de nästan upp i 140 
kilometer, och sedan hockey
tacklingar på det.

Fascinationen är tydlig. Han 

pratar initierat om hur taktisk 
sporten är, och krävande. Han 
har koll på förarna, även i 
motståndarlaget Smederna.

Han har följt Indianerna i mer 
än ett halvt sekel som suppor
ter, men farten och spänningen 
känner han fortfarande för 
lika starkt.

Han gör jämförelser med 
fotboll, om hur tuff och krä
vande sporten är för dem som 
utövar den på toppnivå. Fö
rarna kan köra i upp till fem 
olika serier i olika länder. Det 
blir ett ständigt pendlande 
mellan banor, orter och länder.

Och de där hockeytackling
arna, och emellanåt omkull
körningarna. Som ni säkert 
förstår, jämförelsen är inte till 
fotbollsproffsens fördel, och 
särskilt inte till de spelare som 
gjort till sitt signum att få väl
digt ont vid minsta samman
stötning med en motspelare.

Speedwayheaten tar bara 
runt 65 sekunder, och väntan 

emellan varje heat är över på 
bara två minuter. Tempot i 
tävlingarna är en tjusning, 
tycker han, och att många av 
förarna i serien håller världs
klass.

– Det är roligt med motor
sport, där publiken består av 
familjer som tar med sig pick
nick. Här har du inget läktar
våld. Du kan ta en öl med en 
supporter från motståndarla
get. 

I första heatet tar Smederna 
en tydlig ledning. Deras bästa 
förare, Fredrik Lindgren, ser 
till att ställningen är 1–5 till 
Smedernas fördel.

På publikplats vid första 
kurvan viftar Eskilstunasup
portrarna frenetiskt med flag
gorna, och även delar av hem
mapubliken applåderar artigt.

Kenneth Svärd är Kumlabo 
sedan födseln.

– En gång kumling, alltid 
kumling, som han själv säger.

Numera, sedan han och 

”En del kallar mig idiot –    det får de väl göra”



Kenneth Svärd har säsongskort och samma plats på läktaren – nummer 13 – år efter år. Där språkar han 
gärna med bänkgrannen.

Guldmedlem: Nu och för all 
överskådlig framtid. Kärleken till 
speedway hänger med genom 
livet.

En god stund före första heatet 
får Kenneth Svärd besöka depån 
och passar då på att provsitta 
lagkaptenen Ludvig Lindgrens 
speedwaymotorcykel.
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FAKTA

Kenneth Svärd
Ålder: 59 år (60 i höst).
Familj: Hustrun Yvonne.
Bor: Rala, utanför Kumla.
Yrke: Regionordförande i 
Byggnads Örebro-Värmland 
sedan 2014. Facklig på heltid 
sedan år 2008. Undertaks-
montör i grunden.
Fritidsintressen: Speedway, 
husvagnen, öl, whisky.
Drömmer om: ”Jag har värl-
dens bästa jobb, så egentligen 
drömmer jag inte om något. 
Nja, det skulle väl vara att 
Indianerna tar SM-guld, det är 
länge sedan sist”.

”En del kallar mig idiot –    det får de väl göra”
hustrun flyttat ut på Kum
las landsbygd i Rala, har han 
gångavstånd till Kumla sta
dion, som Kenneth om många 
med honom fortfarande kal lar 
banan, trots att den liksom i 
andra sporter får byta namn 
med jämna mellanrum bero
ende på vem som sponsrar. 
Numera är det korrekta nam
net Glottra Skog Arena.

Speedway är ett ärvt intresse.
– Farsan tog med mig hit när 

jag var grabb, berättar han när 
vi tillåts besöka depån ett par 
timmar före tävling.

Hit har utomstående nor
malt inte tillträde, men efter
som det ska bli ett reportage 
får vi besöka depån en kort 
stund.

Kenneth Svärd provsitter 
lagkaptenen Ludvig Lindgrens 
speedwaymotorcykel. De små
pratar om hojen, motorn, 
bränslet, serien och annat 
speedwayrelaterat.

Någon lust att åka själv har 

han aldrig haft. Han vill inte 
ens prova på.

– Jag är nöjd med att vara 
supporter, säger han.

Kenneth Svärd missar ogärna 
en hemmamatch.

– Förut när jag låg på trakt
jobb i Stockholm åkte jag hem 
på tisdagkvällar. Sedan efteråt 
åkte jag förbi hemma och tog 
en kaffe med hustrun innan 
jag åkte upp till Stockholm 
igen. En del kallar mig idiot – 
det får de väl göra.

När han blir pensionär så små
ningom ska han förmodligen 
engagera sig i Indian gubbs, ett 
gäng pensionärer som arbetar 
ideellt på Kumla stadion.

– Jag har pratat med en 
golvläggare jag känner som är 
i samma ålder. Han har funde
rat på samma sak. Då får man 
något att syssla med när man 
går i pension.

Indianerna knappar in på 
motståndarna redan i heat 

nummer två, och det är jämnt 
när kvällens första omkullkör
ning sker. Lyckligtvis utan all
varliga skador. 

Det börjar duggregna och 
paraplyer fälls upp på ståplats 
utanför läktarens tak. Indian
erna gör sitt bästa för att kom
ma ifatt men Smederna lyckas 
hålla undan.

Slutresultatet blir 43–47 till 
bortalagets fördel inför stor
publik, 3 623 betalande.

Kenneth Svärd promenerar 
hem genom skogen.

Förmodligen är det glasklart 
för alla vid det här laget att 
speedway är mer än en hobby 
för honom.

Svaret på frågan hur det 
känns att missa en hemma
match understryker saken.

– Det gör ont i hela själen, 
går inte att beskriva.

Text: Magnus Östin

Foto: Peter Krüger



Marcin Boczek ignore-
rade smärtan i höger axel. 
Det var dumt, inser han i 
efterhand. Snart hade han 
ont också i den vänstra och 
det ledde till sjukskrivning, 
uppsägning och minskad 
inkomst. Tack vare sitt 
medlemskap i facket fick 
han hjälp.

– Det var väldigt tufft och 
familjen hade pressad ekono
mi i ett år innan livräntan gick 
igenom i våras, säger Marcin 
Boczek från, väster om Öre
bro Mullhyttan.

Han arbetade som snickare 
innan han 2016 fick så ont att 
han inte kunde jobba.

Förmodligen arbetade han 
felaktigt när den ena axeln 
värkte, tror han, vilket ledde 
till snedbelastning.

– Det var dumt. Jag kom
penserade förmodligen tills 
båda axlarna pajade.

När det var som värst var det 
”som om en jätte skulle trycka 
på axeln” beskriver han smär
tan.

– Jag föll ner på knä när det 
hände.

Han gick till läkare som gav 
honom kortisonsprutor. Det 
hjälpte inte nämnvärt. Inte 
heller besöken hos sjukgym
nasten gav någon varaktig för
bättring.

Visserligen kunde företags
hälsovården erbjuda bättre 
behandling, tycker han, men 
problemen återkom.

Inte heller en operation kun

de ta bort smärtan som berod
de på en förslitningsskada.

Han slutade som snickare 
och tänkte utbilda sig till 
byggnadsingenjör, men lade 

senare planerna åt sidan.
– Jag måste försörja familjen 

också.
Genom Galaxen bygg fick 

han börja som fastighetssköta

re på ett litet bolag. Men han 
kom inte överens med sina 
chefer om vilken arbetskapa
citet han hade. De tyckte att 
han borde klara mer än han 
gjorde, säger han, och anställ
ningen avslutades.

Nu är han anställd som bo
värd på Örebrobostäder. I 
arbetsuppgifterna ingår att 
träffa hyresgäster och ta reda 
på vad de önskar hjälp med. 
Han trivs. I oktober får han 
veta om han blir kvar.

– Förhoppningsvis blir det 
förlängt.

En avgörande skillnad är 
att han nu har stort frihet att 
själv bedöma vilka praktiska 
arbetsuppgifter han orkar ut
föra. Om han tror att axlarna 
inte håller ringer han in någon 
av Örebrobostäders hantver
kare.

– Min chef litar på mitt om
döme.

Som fastighetsskötare och 
nu bovärd har han tvingats 
gå ner i lön. Eftersom hustrun 
Susanna först var utförsäkrad 
och nu studerar innebar det en 
påfrestning på familjens eko
nomi.

– Vi har två barn och man 
vill ge dem det bästa, man 
känner en frustration när man 
inte klarar det.

Livräntan som Marcin efter 
mycket om och men fick be
viljad våren 2019 var avgö
rande. 

– Den är jätteviktig. Den fyl
ler upp mellanskillnaden mel

Det började som axelvärk. Det slutade så illa att Marcin Boczek 
blev tvungen att lämna snickaryrket. Nu har han ett fysiskt lätt-
are jobb och på fritiden tycker han om djur och natur.  Foto: Privat

TACK VARE FACKET
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Han tvingades sluta som   snickare  
– livräntan blev till slut    räddningen
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Han tvingades sluta som   snickare  
– livräntan blev till slut    räddningen

Problemen med osäkra byggnadställningar fortsätter. Medlem-
mar i Byggnads Örebro-Värmland kontaktade facket, som rådde 
dem att vägra arbeta på den här byggnadsställningen. 

ARBETSMILJÖ

Ännu en undermålig och 
farlig byggnadsställning 
hade rests på ännu ett byg-
ge. Denna gång på Odom-
backen i Katrineholm, där 
några av Byggnads Örebro-
Värmlands medlemmar 
skulle arbeta. 

Men fasadputsarna valde 
i  stället att fotografera ställ
ningen med mobiltelefonen 
och kontakta facket. 

– Jag sa till dem att ”där ska 
ni inte gå upp och jobba”, sä
ger Kenneth Svärd, regionord
förande, som reagerade starkt 
när han såg fotograferierna. 

Ställningen bröt mot flera 

regler. Det fattades bland an
nat räcke på flera ställen och 
delar från olika slags ställ
ningar hade blandats. Kenneth 
Svärd tar tillfället i akt att un
derstryka hur viktigt det är att 
byggnadsarbetare reagerar när 
de misstänker att allt inte står 
rätt till.

– Vi uppmanar alla våra 
medlemmar att se till att kon
trollera att ställningarna de 
ska arbeta på är besiktade, sä
ger han. 

Byggarbetsplatsen med den 
farliga byggnadsställningen 
blir nu ett ärende för Bygg
nads Mälardalen att hantera.

Magnus Östin

Osäker ställning fick  
fasadputsare att larma

lan min gamla högre lön och 
min nuvarande.

Han är besviken på Försäk
ringskassan som i första läget 
– när han fortfarande hade 
planer på att studera – nekade 
honom livränta från Försäk
ringskassans arbetsskadeför
säkring med motiveringen att 
han kunde arbeta i en byggva
ruhandel.

Med stöttning från Bygg
nads ansökte han om över
prövning. Förgäves.

När han skrinlagt sina stu
dieplaner och i stället började 
arbeta med ett lättare jobb på 
Örebrobostäder gjordes en 
förnyad ansökan om livränta.

Då gick det bättre.
Han blev beviljad livrän

ta från Försäkringskassan 
på mellanskillnaden mellan 
snickarlönen och den nya läg
re lönen på Örebrobostäder.

Beslutet om livränta gick vi
dare till AFA Försäkring som 
nu utreder rätten till inkomst
förlust, kostnader och medi
cinsk invaliditet. Den utred

ningen är inte klar ännu.
– AFA Försäkring kan bara 

pröva rätten till ersättning på 
grund av arbetssjukdomar av 
det slaget som Marcin har om 
Försäkringskassan godkänt 
livränta först. Därför är det 
redan en stor vinst att han fått 
sin arbetssjukdom godkänd av 
Försäkringskassan, kommen
terar Katarina Sandgren på 
Byggnads ÖrebroVärmland 
som hjälpt Marcin Boczek.

– Katarina på Byggnads 
fick en fullmakt att driva mitt 
ärende och har gett mig myck
et mycket hjälp, säger en tack
sam Marcin.

Nu ser han ljusare på framti
den.

– Vi hoppas att det fortsätter 
att gå åt rätt håll. Det verkar 
så, men jag är försiktig med 
att bli euforisk, säger han.

Smällarna som kom i och 
med sjukskrivningen har gjort 
honom medveten om hur 
snabbt livet kan ställas på 
ända.

Text: Magnus Östin

Foto: Peter Krüger

FAKTA

 Den som får sin skada godkänd 
som arbetsskada och får livränta 
från Försäkringskassan blir kom-
penserad för inkomstförlusten 
från Försäkringskassan och ofta 
även från AFA Försäkring.

 Försäkringskassan betalar upp 
till 7,5 prisbasbelopp (ca 348 000 
kr år 2019). Eftersom anställda 
inom byggbranschen ofta tjänar 
mer än 348 000 kr/år får många 
även ersättning (livränta) från 

AFA Försäkring också. 
 AFA Försäkring prövar dess-

utom rätten till ersättning för 
medicinsk invaliditet (lyte och 
men) och kostnader på grund 
av arbetsskadan. Kostnaderna 
man kan få täckning för från 
AFA Försäkring när man råkat 
ut för ett arbetsolycksfall eller 
en arbetssjukdom kan gälla allt 
från läkarbesök till ommålning 
av huset.

AFA Försäkring



Plåtslagaren Johan Csomai 
har tagit tjänstledigt för 
att träda in i en ny roll.  
Han är Byggnads Örebro-
Värmlands egen mätnings-
man och har hittills fått  
beröm för snabba mät-
ningar.

Johan Csomai har arbetat som 
plåtslagare sedan studenten 
2011. Lillåns Bleck & Plåt 
är firman som han nu lämnat 
tillfälligt. Åtminstone året ut, 
får så länge är projektanställ
ningen.

Han hoppas att det fortsät
ter efter det. För han gillar sitt 
nya jobb, och reaktionen från 
dem han mätt plåtjobb åt är 
god.

– Jag har fått respons på att 
mätningarna gått snabbt, sä
ger han.

Byggnads Örebro-Värmland 
har tidigare tagit in en mät
ningsman från en annan regi
on, och under lärlingsperioden 
arbetar Johan Csomai en del 
tillsammans med mätnings
mannen i region öst.

– Jag får åka en del till Lin
köping och region Öst under 
lärlingstiden.

Varför ville du bli mät-
ningsman?

– Intresset för ackordet. Det 
är kul när andra tjänar pengar. 
Ackordet är en sak som gör att 
jobbet blir något extra.

Han ser det som en klar fördel 
att han är plåtslagare själv.

– Man behöver veta vad 

man pratar om, säger Johan. 
Ackordsmätningarna görs 

både på plats och, vid mindre 
jobb, utifrån fotografier.

– Jag har ganska mycket att 
göra. Mätningen tar 50–70 
procent av arbetstiden. Resten 
av tiden följer jag med andra 
ombudsmän på arbetsplatsbe

sök eller förhandlingar, berät
tar han.

Johan fungerar som mät
ningsman större delen av tiden 
men även för honom är den 
formella titeln ombudsman.

Text: Magnus Östin

Foto: Peter Krüger
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Det är kul när andra tjänar 
pengar. Ackordet är en sak 
som gör att jobbet blir något 
extra.

”

Nu har Örebro-Värmland en 
egen mätningsman för plåt

FAKTA

Johan Csomai
Ålder: 27 år.
Familj: Sambo Daniela och 
tre bonusbarn: Enya, Loxian, 
Maeven.
Bor: Villa i Nora.
Yrke: Plåtslagare.
Fritidsintressen: Husrenove-
ring för tillfället, annars jakt 
och fiske om det hinns med. 
Gillar också att lyssna på musik 
och går gärna på konsert 
med sambon. De ser då gärna 
punkband som Millencolin och 
No Fun At All.

FACKETS ANSIKTEN

Johan Csomai är plåtslagare och arbetar nu som mätningsman. Han tycker att det är roligt att 
kunna räkna fram bra ackord till sina kollegor.

Johan Csomais mätare.



   

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, arbetsrätt, RSO
010-601 12 15 / 070-190 61 24
kenneth.svard@byggnads.se

Thomas Andersson
Avtalsansvarig, TBM, arbetsrätt, 
RSO
010-601 12 17 / 070-624 81 33
thomas.andersson@byggnads.se
Ann-Katrin Eneblom
Ekonomiansvarig, arbetsrätt, RSO
010-601 12 07 / 070-660 35 10
ann-katrin.eneblom@byggnads.se
Tomas Pettersson
Utbildningsansvarig, TIA,  
arbetsrätt, RSO
010-601 12 16 / 076-843 04 30
tomas.pettersson@byggnads.se
Jari Viitakangas
RSO, HEA, plåt-lärlingar, arbetsrätt
010-601 12 36 / 072-581 12 36
jari.viitakangas@byggnads.se
Odd Maalsnes
TBM, arbetsrätt, BYN-lärling, RSO
010-601 12 08 / 070-670 43 35
odd.maalsnes@byggnads.se
Mattias Andersson
RSO, DMY, arbetsrätt
010-601 12 54 / 076-105 03 90
mattias.andersson@byggnads.se
Patrik Hjelm
RSO, TIA, arbetsrätt, VVS-lärlingar
010-601 12 13 / 070-652 31 90
patrik.hjelm@byggnads.se

Tomas Olsson
RSO, TBM, arbetsrätt
010-601 12 19 / 070-240 23 32
tomas.olsson@byggnads.se
Niklas Nordlund
Arbetsmiljöansvarig, RSO, 
arbetsrätt
010-601 12 01 / 072-214 77 98
niklas.nordlund@byggnads.se
Jenny Svensson
MB-ansvarig, glas-avtalet, BYN-
lärlingar, utländsk arbetskraft, 
arbetsrätt, RSO
010-601 12 12 / 073-994 01 89
jenny.svensson@byggnads.se
Erik Karlsson
HEA; TBM, arbetsrätt, RSO 
010-601 12 03 / 072-220 54 46
erik.karlsson@byggnads.se
Patrik Nyström
TBM, DMY, arbetsrätt, RSO
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, bokföring 
löner
010-601 12 50
helena.dahlen@byggnads.se
Ingela Garberg
(Tjänstledig t o m 31 oktober.)
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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Förkortningar:
TIA: Teknikinstallationsavtalet, 
TBM: Trä, betong och mureriarbe-
ten, RSO: Regionalt skyddsombud, 
HEA: Huvudentrepenörskap, DMY: 
De mindre yrkesgrupperna, BYN: 
Byggindustrins yrkesnämnd, MB: 
Medbestämmande, VVS: Värme, 
ventilation, sanitet.



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 2019

      Boka in ditt kretsmöte!

ÖREBRO-VÄRMLAND Tid Plats

Askersund Torsdag 5 september, kl 18
Fredag 18 oktober, kl 18

Möte på Hotell Norra Vättern.
Möte på Hotell Norra Vättern, 
Relaxen.

Frövi Onsdag 18 september, kl 18.30
Torsdag 21 november, kl 18.30

Möte på Ervalla Gästgiveri. 
Möte på Ervalla Gästgiveri. 

Grums Torsdag 19 september, kl 18
Fredag 6 december

Möte i Gruvan.
Julbord tillsammans med Säfflekret-
sen – tid och plats meddelas senare.

Hagfors Onsdag 23 oktober, kl 18 Medlemsmöte, Café Uwån.  
Anmälan till Tomas: 076-843 04 30.

Hallsberg Torsdag 12 september, kl 18
Torsdag 14 november, kl 18

Bangolf, Mosås.
Bågskytte, Tomta.

Hällefors Torsdag 19 september, kl 18
Fredag 6 december, kl 18.30

Medlemsmöte, Hällefors herrgård.
Julbord, Hällefors herrgård.

Karlstad/Kil/Hammarö Torsdag 17 oktober, kl 17 Medlemsmöte, Byggfackens hus. 

Kristinehamn Lördag 21 september, kl 13

Tisdag 12 november, kl 17

Unionstravet, anmälan till Thomas: 
070-624 81 33.
Möte i SAP-lokalen.

Kumla/Fjugesta Torsdag 12 september, kl 18
Torsdag 7 november, kl 18

Möte i Folkets hus.
Möte i Folkets hus.

Lindesberg Onsdag 11 september, kl 18
Fredag 6 december, kl 18

Möte, plats meddelas senare.
Julbord, plats meddelas senare.

Sunne Fredag 15 november, kl 19 Bowling.

Säffle Torsdag 19 september, kl 18,30
Fredag 6 december

Medlemsmöte, Byggfackens hus.
Julbord tillsammans med Grums-
kretsen, tid och plats meddelas 
senare.

Örebro Fredag 6 september, kl 18

Tisdag 26 november, kl 18

Bowling på Strike, anmälan senast 
30 augusti.
Julbord på Byggfackens hus, an-
mälan senast 15 november.

Askersund
Tomas Olsson 070-240 23 32  
Degerfors Vakant
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/Fjugesta
Victor Johansson 073-834 26 00
Karlstad/Kil/Hammarö
Patrik Hjelm 070-652 31 90
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

Här når 
du din 
ordförande

År 2020 löper avtalen ut och 
det är dags att börja skriva 
avtalsmotioner. Vilka föränd
ringar vill ni se i de komman
de avtalen? Vi vill ha förslag 
så fort som möjligt för att 
börja bearbeta förslagen. Ni 
kan lämna in era förslag på 
våra kontor eller skicka dem 
med mejl till kenneth.svard@
byggnads.se Glöm inte bort 
att lämna era kontaktuppgif
ter så vi kan återkoppla vid 
eventuella frågor.

Thomas Andersson

avtalsansvarig ombudsman

Vad tycker du? 
Skriv ned det!


