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LEDARE

Alla gynnas av bättre
villkor på våra byggen

N

blir det fritt fram för ytterligare löne
u vankas det snart en ny avtals
dumpning och utnyttjande av människor
rörelse igen och vår motpart
som har det svårt i vårt samhälle. Med
förnekar sig inte den här gången
heller. Återigen kommer det attacker mot andra ord – precis allt det som vi bygg
nadsarbetare kämpar för att motverka.
våra lönesystem och arbetstidsregler.
Tänk, vad bra det vore
om arbetsgivarna ville
”Svensk Bygg- Vi vill ju ha bättre och lika
säkerställa att huvudvillkor på vår arbetsmark
industri häventreprenörsansvaret blir
nad – för alla. Vi vill även
ännu tydligare så att alla
dar att lönerna ha tryggare och säkrare
i branschen arbetar på
arbetsplatser. Saker som vi
är för höga,
samma villkor. Det är
inte kan få om Moderater
men av den
skrämmande att se hur en
och Sverigedemokrater
del av våra kollegor har
kommer till makten. För
totala byggdet på sina arbetsplatser,
dessa partier vill bara sko
kostnaden så
både vad gäller arbetsmiljö
sig ännu på vår bekostnad.
och löner.
Det är dags att vi starka
står lönerna
Vi vill ha lika villkor för
stolta och trygga med
för cirka 12–
alla oavsett var man kom
lemmar i Byggnads går i
mer ifrån. Svenska kollek
spetsen för att få ett bättre
17 procent.”
tivavtal ska gälla för alla.
samhälle för alla i nästa
När ska Svenskt Näringliv
val 2018!
och Sveriges Byggindustrier inse att ett
Vi är stolta över att ha en före detta
kollektivavtal gynnar alla, anställd som
svetsare som statsminister!
arbetsgivare? Vi ska konkurrera med vår
kompetens – inte våra löner. BI (Svensk
Byggindustri) hävdar att lönerna är för
höga, men av den totala byggkostnaden
så står lönerna för cirka 12–17 procent.

Ytterligare något som oroar mig är att

Moderaterna flörtar med Sverigedemo
kraterna och därmed legitimerar detta
parti som står så långt bort man kan
komma från oss i arbetarrörelsen.
Dessa två partier har gått emot precis
allt som gynnar oss arbetare. Skulle de
komma till makten i nästa riksdagsval så
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Positiva
reaktioner
på förslag
att riva upp
Lex Laval
Ända sedan Sverige gick med i
EU har Byggnads utgångspunkt
varit att den svenska modellen,
där parterna kommer överens
i kollektivavtal, ska gälla alla
som arbetar i Sverige.
Vårt budskap har varit glasklart: Vi ska inte ha låglönekonkurrens eller ställa arbetare
mot arbetare.
Det säger Byggnads förbundsord
förande Johan Lindholm i en kom
mentar.
– Genom domen i Lavalmålet
blev det väldigt tydligt att den fria
marknaden var viktigare än lönta
garnas rättigheter. Vi vägrade att
acceptera detta synsätt och har se
dan dess, outtröttligt, kämpat för
att återupprätta den svenska mo
dellen och förhindra utnyttjandet
av människor, fortsätter han.
– Därför är det glädjande att
man har lyssnat på Byggnads med
lemmar och att regeringen nu har
presenterat ett förslag om att riva
upp Lex Laval. Det är ett steg i rätt
riktning för att återupprätta våra
kollektivavtal och vår modell. Vårt
arbete fortsätter tills vi får en ar
betsmarknad där ingen utnyttjas
och där företag konkurrerar på
lika villkor, avslutar Johan Lind
holm.
byggnads.se

Tryck: Åtta.45 Tryckeri, Västerås

Vad tycker du ...

Adress till hemsidan:
orebro-varmland@byggnads.se
Telefon: 010-601 10 11 (vxl)
Fax: 054-83 47 42
Postgiro: 204729-8

... att vi ska skriva om
i tidningen? Kom med tips
och idéer till Lilian
Haraldsson, frilansskribent:
textorab@telia.com
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UTSPEL

Hallå: Byggbranschen
behöver dig som är tjej
Många ungdomar går och
funderar på framtid och
karriär. Här kommer en
ödmjuk påminnelse från
fackförbundet Byggnads,
speciellt till dig som är tjej:
Har du funderat på byggbranschen? Vi behöver dig!
Det är lätt att hamna i att
välja det som vi tror förväntas
av oss. I Sverige ska det byg
gas 700  
000 bostäder innan
2025. Det är mycket. Och
utöver detta behövs kontor,
servicebutiker, skolor, sjukhus,
idrottshallar ...
I nuläget beräknar vi att det
saknas 40 000 byggnadsarbe
tare för att klara av det.
Förra året sökte 5 508 elever

bygg- och anläggningspro
grammet. Av dessa var 507
tjejer. Här ser vi en stor möj
lighet att hitta fler kompetenta
byggnadsarbetare! Vi tror att
anledningen till att inte ännu
fler tjejer söker är att det finns
en missuppfattning om att
kvinnor inte passar i bygg
branschen. Det är helt fel.
Det är inte tyngre att jobba
som byggnadsarbetare än vad
det är att jobba inom vård
eller handel. Som byggnads
arbetare får du dessutom bätt
re betalt och vi kan lova att
det kommer att finnas gott om
jobb åtminstone tio år framåt
i tiden, säkert längre.
Det sägs att det är grabbigt

ute på byggena och det stäm
mer till viss del. Men det blir
fler och fler kvinnor och vi
inom Byggnads gör allt vi kan
för att alla ska känna sig väl
komna. Oavsett kön, hudfärg,
etnicitet och sexuell läggning.
Och skulle det trots detta före
komma diskriminering så har
vi koll på lagar om arbetsmiljö
och sexuella trakasserier. Vi
står alltid på din sida.
Det finns många spännande
yrken att välja på, till exempel
betongare, snickare, maskinist
och plattsättare. Det finns yr
ken för dig som inte gillar att
sitta still, och för dig som gör
det. För dig som gillar att ska
pa stora saker med händerna

eller för dig som föredrar de
taljarbete. För dig som helst
jobbar utomhus, och för dig
som hellre är inomhus.
Så ta en funderare. Kanske
är byggbranschen något för
dig? Oavsett vad du drömmer
om kan du vara säker på att
du får ett spännande, välbetalt
yrke med bra framtidsutsikter
om du väljer byggbranschen.
Vi hälsar alla nya bygg
nadsarbetare välkommen till
branschen. Men som tjej är du
extra välkommen. Vi lovar att
göra allt för att du ska trivas
hos oss! Du behövs.
Johan Lindholm,
Byggnads förbundsordförande
Kenneth Svärdh, ordförande
Byggnads Örebro-Värmland

Ny kampanj: Händerna
som bygger Sverige
Byggnads medlemmar är
hårt arbetande byggnadsarbetare som sliter i ur
och skur för att bygga vårt
samhälle. För att vi ska
kunna ta oss till jobbet och
för att vi ska ha en bostad
att komma hem till.
Byggnads nya kampanj är en
hyllning till dessa mäktiga
konstruktioner, skapade av
skickliga yrkesmänniskor.
I kampanjen ”Vi är händer
na som bygger Sverige” visar
vi stolt upp händer på våra
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medlemmar och berättar om
vad de har byggt. Händerna
speglar en mångfald av män
och kvinnor, unga och gamla,
människor med historier från
verkligheten.
Att bygga Sverige kräver
hårt arbete. Vi kommer att ta
vår del av ansvaret. För gamla
och nya svenskar. För friska
och sjuka, för sorg och kärlek.
För alla.

Se fler bilder från kampan
jen på byggnads.se!
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AKTUELLT

Kommande avtalsrörelse
förväntas bli mycket tuff
je år och där ”märket” sätts av
IF Metall på ett par procent,
tillägger Tomas Olsson.

Kenneth Svärd, ordförande
i Byggnads Örebro-Värmland och ombudsmannen
Tomas Olsson tror att årets
avtalsrörelse kommer att
bli mycket tuff.
– Trots att Byggnads och
Svensk Byggindustri i förra
avtalsrörelsen var överens
centralt om prestationslön
så fortsätter byggföre
tagen kravet på tidlön.
I slutet av januari presentera
des såväl Byggnads avtalskrav
som Svensk Byggindustris (BI)
krav inför avtalsrörelsen i år.
De finns flera krav i BI:s avtals
förslag som Kenneth Svärd och
Tomas Olsson, reagerat på.
– Vi har en reglerad arbets
tid mellan 6.45 och 16. Den
vill de ta bort och i  stället för
lägga arbetstiden mellan 6 och
18. BI vill också lägga ut ar
betstiden på tre veckor. I dag
beräknas den på fyra veckor.
Konsekvensen innebär i vissa
fall längre arbetsdagar för
våra medlemmar.

Han menar också att om pre

Byggnads Örebro-Värmlands ordförande Kenneth Svärd, menar att
arbetsgivarna vill få bort Byggnads som förhandlingspart för att lättare
få igenom sina krav. På bilden ses Tobias Wikberg, Kenneth Svärd och
Tomas Olsson.

Enligt Kenneth Svärd inne

bär också BI:s förslag att man
återigen ger sig på prestations
lönesystemet och vill införa
tidlön i stället.
– Tyvärr är det så att arbets
givarna erbjuder de anställda
tidlöner som ligger i nivå
med ackordet, vilket gör att
många accepterar det lönesys
temet. Det ser ju bra ut år ett,
men sedan sackar tidlönen
efter ackordet. Det finns det

mycket statistik på, säger han.
– År 2016 skilde det i snitt
30 kronor i timmen mellan
prestationslön och tidlön.
Snittet på ackordet låg på 202
kronor i timmen och för tidlö
nen 172 kronor i timmen. På
ett år handlar det om 50  000
–60  000 kronor mer för den
som har prestationslön.
– Tidlönen innebär att bygg
nadsarbetarna får acceptera
de lönekrav som fastställs var

Byggnads och VVS-företagen har växlat yrkanden
I slutet av januari växlade

Byggnads och VVS-företa
gen avtalsyrkanden på Tek
nikinstallationsavtalet VVSoch Kyl. Byggbranschen går
som tåget och Byggnads ser
flera möjligheter att utveckla
kollektivavtalet till ett mo
dernt och framtidssyftande
avtal som välkomnar alla.
– Vi fortsätter arbetet för en
jämställd byggbransch. I  dag
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saknar gravida kvinnor rätt
till full havandeskapslön i kol
lektivavtalet. Det ska vi för
ändra. Ska vi locka fler kvin
nor till byggbranschen är det
en självklarhet, säger Bygg
nads förbundsordförande Jo
han Lindholm.
– Vi ska se till att få upp lö
nerna för de som tjänar minst,
säger Byggnads avtalssekrete
rare Torbjörn Hagelin.

De viktigaste yrkanden i
korthet:
• Sammanhängande nattvila
för arbetstagare i beredskaps
tjänst.
• Tidsbegränsningen på ha
vandeskapslön tas bort.
• En pension att leva på.
• En timma till i arbetstidsför
kortning.
• Högre lön för de som tjänar
minst.

stationslönen försvinner så
stannar lönekurvan. Sedan
kommer individuell lönesätt
ning som ett brev på posten.
Kenneth och Tomas menar
dessutom att prestationslö
nesystemet är en garanti för
lika lön. I ackordslaget tjänar
alla lika mycket. Kvinnor har
lika lön som män och inlånad arbetskraft tjänar lika
mycket.
– Allting mäts och vi vet att
vi får betalt för det vi gör.
Båda två är oroliga för den
utveckling de ser på arbets
platserna. Allt fler medlemmar
blir lockade av den höga tim
penningen som erbjuds och ser
inte risken att lönekurvan av
stannar i jämförelse med dem
som arbetar på ackord.
Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüge

FAKTA
Detta gör avtalsrådet
Byggnads regioner skickar
in yrkanden om vad de vill förbättra i de olika kollektivavtal
Byggnads tecknar. Förbundets
avtalssekreterare föreslår
därefter avtalsyrkanden utifrån
regionernas motioner.
Om rådet ställer sig bakom
avtalssekreterarens förslag går
frågan vidare till förbundsstyrelsen som fastställer kraven.
När parternas förhandlare
enats om ett avtalsförslag lämnas detta över till avtalsrådet
för godkännande.
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Många arbetsgivare vill införa tidlön i stället för prestationslön. Statistiken visar att det skilde 30 kronor i timmen mellan ackordslön och tidlön
under 2016, till förmån för ackordet. Det innebär en löneskillnad på 50 000–60 000 kronor på ett år. ”Arbetsgivarna vill hålla lönerna nere därför
vill man införa tidlön”, säger Kenneth Svärd.

Kort om de krav som Byggnads ställer
1. Utveckla huvudentreprenörsansvaret
När Christian Wikström
dog i en arbetsplatsolycka
för några år sedan stod alla
entreprenörer på bygget och
pekade på varandra. Det blev
smärtsamt tydligt, det som vi
i Byggnads alltid sagt: att när
alla ska ta ansvar, tar ingen
ansvar. Att antalet underentre
prenörer ökat kraftigt påver
kar våra medlemmar negativt
varje dag. Vi ser ett stort be
hov av att utveckla huvuden
treprenörsansvaret. Det är ett
långt ord för något ganska
enkelt – rätt ska vara rätt. De
avtal som vi kommit överens
om med arbetsgivaren ska hål
las. Oavsett hur många under
entreprenörer som anlitas.
2. Höj de lägsta lönerna
mest
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Som en del av Byggnads
fortsatta jämlikhetsarbete vill
vi få upp lönerna för de som
tjänar minst. I byggsektorn
handlar det framför allt om
byggstädarna. Dessa vill vi ska
få en löneökning 672 kronor
per månad, liksom andra låg
avlönade grupper. På bygget
trivs och jobbar vi bättre om
klyftorna är små, det främjar
lagandan.
3. Tidsbegränsningen på
havandeskapslön tas bort
Minst 5 procent av bygg
nads medlemmar ska vara
kvinnor 2022. Så har vi sagt.
En person skrev till Byggnads
och påpekade att hennes dot
ter som är plåtslagare inte fick
havandeskapslön lika länge
som försäkringskassan an
såg att hon behövde havan
deskapspenning. Så kan vi

inte ha det. Nu ändrar vi det.
Självklart i en bransch dit alla
är välkomna.
4. Lika skickliga händer ska
ha lika betalt
Vi har slitit hårt för våra
yrkesbevis och vet vad våra
kunskaper är värda. Och vi
utgår från att om arbetsgiva
ren väljer att ta hit arbetskraft
från andra länder så gör de det
för att de behöver fler yrkes
arbetare med kompetens som
är likvärdig med ett svenskt
yrkesbevis. Att då ge dessa
byggnadsarbetare endast 88
procent av lönen tycker vi är
fel. Dessutom snedvrider det
konkurrensen. Inom Byggnads
gör vi aldrig skillnad på folk
och folk. Utländska arbetare
behövs och ska bedömas på
samma grunder som alla an
dra.

5. En pension att leva på
Byggnads kommer precis
som de övriga LO-förbunden
att kräva extra satsningar på
pensionerna. Våra medlem
mar ska kunna känna sig stol
ta, trygga och starka även som
pensionärer.
6. En timma till i arbetstidsförkortning.
Ett bygge är inte vilken ar
betsplats som helst. En bygg
nadsarbetare kan inte springa
ett ärende på lunchen eller
begära att få gå till gymmet
på arbetstid. Vår arbetsplats
förflyttar sig beroende på var
människor vill bygga och bo.
Därför vill vi ha en timma till
i arbetstidsförkortning. För
att hinna med det där som alla
andra hinner med.
byggnads.se
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PÅ JOBBET
I Örebro slotts källarvalv pågår just nu en modernisering av
teknikutrymmen och pannrum som ska flyttas till en annan
plats i Slottets utrymmen under jord. Samtidigt görs
arkeologiska undersökningar på platsen för att upptäcka
och rädda gamla fynd från en svunnen tid.

Uppdrag med historiskt djup
Det är Statens Fastighetsverk
som äger och förvaltar Örebro
slott och som gett företaget
Arkitektur och Byggnadsvård
uppdraget som byggledare
för de arbeten som ska göras
i slottets källarvalv.
Börje Lindström, från före
taget Arkitekt och Byggnads
vård visar medlemstidningen
ner i källarutrymmena som
består av tegelmurade vackra
valv. I taket sitter långa fjärr
värmerör och vattenrör. Gol
vet består bara av lös jord.
– Dessa valv ska användas
till annan verksamhet, till ex
empel museum. Därför ska
pannrum, fjärrvärmeledningar
och avloppssystem flyttas, be
rättar Börje Lindström.
– Man tror att Slottets äldsta
delar härrör från 1100-talet,
även om det inte finns doku
menterat förrän på 1300-talet.
Därför ställs förstås speciella
krav på förståelse för dåtidens
byggnadsteknik.

– Vi har bara varit här i någ
ra månader och räknar med
att ombyggnaderna tar ett år,
säger Ulf Larsson, chef för
byggföretaget.
Erlandsson Bygg AB har sex
anställda samt samordnar röroch eljobb. Håltagning och
grävning görs av BHT Bygg
håltagning i Örebro AB.

Entreprenören för arbetet
med teknikutrymmen och
pannrum är Erlandsson Bygg
AB. Företaget har också en
samordningsfunktion för alla
byggarbeten.

Parallellt med byggarbetet
finns arkeologer på plats för
att övervaka schaktningen
och undersöka kulturlagren
för att försöka hitta och rädda
arkeologiska fynd. Men också

Daniel Antonsen gräver upp avloppsrör i en gammal fängelsehåla. Hit
ner kommer inga maskiner så grävjobbet får göras för hand. I hålan
sägs det att tjuven Lasse-Maja en gång har suttit.

skaffa sig mer kunskaper om
livet i och omkring slottet un
der de kanske 900 år som Slot
tet stått på sin plats i Svartån.
Arkeologerna Erika Streng
bom och Johnny Rönngren har
hittat en hel del fynd. Det vik
tigaste är ett glassigill som här
rör ända från hertig Karl, som
var kung på 1500-talet. De har
hittat flera glassigill, kanon
kulor, pilspetsar och djur.
– Här finns ett stort funda
ment. Det kan vara ett spis
fundament. Så vi tror att det
varit någon form av kök här,
säger Johnny Rönngren.

Han visar också handgjutna
tegelstenar med märken efter
kattassar och hund- eller varg
tassar. Djur som gått i gjutfor
marna innan de torkat. Det
finns också en kors på en skif
ferbit. Antingen är det en form
av klotter eller någon religiös
symbol.
Arkeologerna tar också Kol
14-prover på jorden i de olika
kulturlagren.
– Då har vi en god möjlighet
att kunna datera jorden. Men
så långt har vi inte kommit
ännu.
På en annan plats i de djupa
källarvalven pågår grävningar
för att få bort avloppsrören.
Det visar sig vara en gammal
fängelsehåla och där det på
stås att tjuven Lasse-Maja sut
tit fängslad.
Daniel Antonsen måste grä
va för hand. Det finns ingen
maskin som kan komma ner i
den gamla fängelsehålan.
– Det är fantastiskt spän
nande att Slottet får leva vida
re. Vi har ett hedersamt upp
drag, säger Börje Lindström.
Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger

FAKTA

Örebro slott
◗ 1434 intogs Örebrohus av

Engelbrekt. Andra som lyckades
med den svåra uppgiften att erövra
borgen var den danske kungen
Kristian II 1520 och Gustav Vasa,
som på sin marsch mot tronen
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1522 efter nio månaders belägring
lyckades inta gamla borgen.
◗ Vid Gustav Vasas död ärvdes
Örebrohus av yngste sonen hertig
Karl, senare kung Karl IX. Under
hertig Karls tid byggdes borgen om

till ett renässansslott. Ytterligare
ombyggnader har ägt rum genom
årens lopp. Den senaste större
exteriöra förändringen ägde rum
i slutet av 1800-talet, då slottet
byggdes om i en historieromantisk

stil. En rad viktiga riksdagar och
möten har ägt rum på Slottet.
◗ Sedan 1764 fungerar Slottet
som residens för landshövdingen i
Örebro län. Örebro slott är statligt
byggnadsminne sedan 1935.
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Fjärrvärmeledningar, vattenrör och gamla avloppsrör ska ge plats för annan verksamhet i de vackra valven i Örebro slotts källare.
Samtidigt som renoveringen görs arbetar arkeologer för att hitta historiska fynd. Tegelstenar som fått märken efter katter och
hundar och glassigill ända från hertig Karls tid är bara några av fynden.
BYGGNADS ÖREBRO-VÄRMLAND nr 1 / mars 2017
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GÄSTT YCK AREN
I detta nummer av tidningen ger vi utrymme åt Eva-Lena Jansson
riksdagsledamot (S) att tycka till.

Vi har känt av dessa högervindar förut

J

ag har en tråkig nyhet
och bra nyhet. Först den
tråkiga: Vårt förslag (S/
MP/V) om krav på kollektiv
avtalsliknande krav vid of
fentlig upphandling röstades
ned av M/C/L/KD/SD.
Den positiva nyheten är
att regeringen fick riksdagens
stöd att riva upp Lex Lavallagen för att få ordning och
reda på arbetsmarknaden.
Lagstiftningen på det här
området påverkar och sätter
ramar för fackförbunden när
de ska förhandla fram nytt
avtal med löner och arbets
villkor.
I år är det avtalsrörelse och

Byggnads har lyft fram flera
krav. Här är några exempel:
• Höjda löner för de som
tjänar minst
• Satsningar på delar i avtalet
som gäller tjänstepensionen

• Utveckla huvudentrepre
sämre lön? Jo, därför att
nörsansvaret
företag och arbetsgivare inte
Från de borgerliga oppo
är det minsta intresserade
sitionspartierna så hör man
av att betala ut mer i lön än
sällan något om höjda löner,
nödvändigt och kan därmed
snarare att
välja under
ingångslönerna
entreprenörer
”Från de
för anställda
som erbjuder
borgerliga
inom LOpersonal som
oppositionsyrkena är för
tjänar under av
höga. Dess
talsnivå. Kan vi
partierna så
utom motsätter
få till en bättre
hör man sälsig M/C/L/KD
lagstiftning
att facken ska
på området så
lan något om
kunna kräva
innebär det att
höjda löner.”
lika lön för lika
det blir enklare
arbete när det
att säkerställa
gäller svenska arbetstagare
schysta villkor för byggnads
och utstationerade arbetare
arbetare oavsett nationalitet.
från EU-länder. Det innebär
stor risk för lönedumpning.
Nu är det inte bara att lägga
fram nya lagförslag och tro
att det får stöd i riksdagen.
Så varför ska en byggnads
Nyligen har Moderaterna
arbetare som tjänar hyfsat
öppnat för samarbete med
bry sig om det finns andra i
Sverigedemokraterna som
branschen som får en mycket

också röstat på Moderaternas
budget i två års tid. Eftersom
Moderaterna är överens med
Sverigedemokraterna om att
man vill fälla S/MP-regeringen
så innebär det också noll stöd
från dessa partier för lagstift
ning som stärker löntagare
och fackförbund.
För mig kommer det inte
som någon överraskning att
dessa två högerpartier driver
en tydlig högerpolitik som
bidrar till ökade klyftor och
försvagad arbetsrätt. Vi har
sett det förut.

Eva-Lena Jansson
riksdagsledamot (S)

Tom brinner för arbetsmiljöfrågorna
Han är handläggare för
arbetsmiljöfrågor i Peab:s
MB-grupp, region mellersta och dessutom i MBgruppen i Örebro.
Tom Axberg från Örebro
är precis i inledningsskedet
av sitt arbete och brinner
för arbetsmiljöfrågorna.
Tom Axberg är snickare till yr
ket och har bara arbetat några
veckor på sin tjänst som hand
läggare i arbetsmiljöfrågor
inom Peab region mellersta.
Just nu försöker han skapa sig
en bild över vad som behöver
göras. Han är dessutom sam
8

Tom Axberg.

mankallande i Peabs centrala
MB-grupp och dessutom i
MB-gruppen i Örebro. Peabs
region mellersta omfattar Öre
bro, Västerås, Karlstad, Ny
köping och Eskilstuna.
MB-gruppen är en lokal fack
lig organisation i intresse

frågor som faller inom med
bestämmandelagen.
– MB-gruppen ska också
handlägga frågor som gäller
avtalet om anställningsskydd i
samband med in- och utlåning
av arbetare, uppsägningar på
grund av arbetsbrist, permit
teringar och underrättelser,
berättar Tom.
– Jag är i färd med att samla
ihop en lista på alla skydds
ombud och lagbasar inom
Peabs region. Sedan tänker jag
träffa dem och diskutera vik
tiga uppgifter framöver.
Vad var det som fick dig att

intressera dig för arbets
miljöfrågor?

–  
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
som jag brinner för.
Då har du väl kommit
på rätt plats?

– Ja, det kommer att bli
jättebra, när jag blir varm
i kläderna. Jag ser mig som
Byggnads förlängda arm i ar
betsmiljöfrågor.
Lilian Haraldsson
BYGGNADS ÖREBRO-VÄRMLAND nr 1 / mars 2017

BYGGARE BOB

Löneligan, helåret 2016
Örebro län
prestationslöner

Örebro län
prestationslön TBM

TBM207,06
VVS 
255,29
Platt220,37
Golv236,52
Industrirör
–
Ställning–
Plåt176,24

Asplunds
Peab anläggn
NCC		
JM		
Skanska Hus
Byggbolaget
Peab		
ÖBK		

Värmlands län
prestationslöner

Värmlands län
prestationslön TBM

TBM203,35
VVS218,01
Platt240,75
Golv236,52
Industrirör
241,01
Ställning192,02
Plåt 213,39

NCC		
Peab		
Skanska Hus
Skanska direkt
Byggbolaget
Byggdialog
Karlstad Byggtj
Elms		

224,20
208,92
203,69
212,62
198,72
223,07
206,64
206,60

197,85
197,46
202,92
192,60
202,09
222,29
204,13
232,29

Byggnads, Målarna och Fastighets Karlskoga-Degerfors
i samarbete med Byggsossen inbjuder till
medlemsaktivitet på Färjestads travbana i Karlstad

TRAVTUREN
måndagen den 15 maj
Från Medborgargatan i Degerfors klockan 15.45
Från busstationen i Karlskoga klockan 16
Pris: 100 kronor

Jobba för timlön?
Släng er i väggen!

S

å närmar sig då av
talsrörelsen med stora
steg och jag hör att
det nu finns flera medlem
mar som börjar tänka att det
är bättre att göra upp om
en timpenning med arbets
givaren. Detta är en skräm
mande utveckling och måste
omedelbart avslutas om vi
ska fortsätta att ha bra löner
inom Byggnads avtalsområde.
All erfarenhet säger att det
blir sämre löner för Byggnads
medlemmar när ackorden på
byggena minskar. Det tror
f-n det! Vem ska då kolla om
alla fått en värdig lön? Eller
så blir det Kalle som tror han
har bäst lön när sanningen är
att han har sämst.
Om det mot förmodan är
någon som tror att det blir en
lugnare arbetstakt så glöm det
fort, för arbetstakten bestäms
naturligtvis av när bygget
ska vara färdigt om inte en
förhandling genomförs mellan
Byggnads och byggfören
ingen.
Alltså ingen lugnare arbets
takt men naturligtvis för
sämrad sammanhållning när
lönen är förhandlad och ingen

möjlighet till löneglidning
föreligger. Jag kan föreställa
mig många arbetsgivare som
kommer att säga samma
löner som förra året och efter
mycket bråk blir det som
hos många andra förbund en
ökning med cirka en krona i
timmen.
Är det så de svenska bygg

nadsarbetarna vill ha det så
är man på väg att göra det
största misstag som någonsin
gjorts inom Byggnads. Så
tänk er för och välj en fortsatt
löneutveckling med forsatta
ackordsuppgörelser. Om ni
väljer timpenning blir det i
stort sett ingen löneutveck
ling. Det senare är många
förbund som förstört med
lemmarnas inflytande genom
att förhandla bara kronor
och ören. Gå nu in i avtals
rörelsen med högt huvud. Just
nu är det stor efterfrågan på
arbetskraft.
Timlön? Släng er i väg
gen!

Byggare Bob

I priset ingår bussresa, entré, program,
stallbesök med heta stalltips samt god mat.
Sista anmälningsdag onsdagen den 10 maj

BYGGNADS,  MÅLARNA  OCH  

Micke Sundholm: 070-783
06 76
FASTIGHETS  
Göran Forsberg:  KARLSKOGA  -  DEGERFORS  
073-613 57 27
Roy Olsson: 0586-512 61
I  SAMARBETE  MED  
Ann-Katrin Eneblom Fastighets:
BYGGSOSSEN  
070-717 59 01
  
Lars Sidoroff: 073-912 12 80
INBJUDER  TILL  
Lars-Erik Karlsson Degerfors:
Arbetsmiljö, kollektivavtal, lön eller
070-699 03 33 MEDLEMSAKTIVITET  PÅ  
Arbetsmiljö,
lönoss!
eller
andra
fackligakollektivavtal,
frågor? Kontakta
FÄRJESTADS  TRAVBANA  
Hans Åkesson: 070
296 17 23

010
--601
10
00
010
601
10
00
byggnadsnu@byggnads.se
byggnadsnu@byggnads.se
010 - 601 10 00
byggnadsnu@byggnads.se

KARLSTAD  

TRAVTUREN  
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andra
fackliga
frågor?
Kontakta
oss!
Alla
vardagar
07.00
– 19.00
Arbetsmiljö,
kollektivavtal,
lön eller
Alla
vardagar
07.00
–
19.00
07.00–17.00
andra fackliga frågor? Kontakta oss!
Alla vardagar 07.00 – 19.00
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FACKETS ANSIKTEN

Kjell: Byggnads hopp
står till ungdomarna
FAKTA

Redan som 18-åring gick
han med i Byggnads. Nu
sitter Kjell Krantz i Byggnads Örebro-Värmlands
regionstyrelse.
Det fackliga arbetet är
viktigt för honom. Därför
oroar han sig lite över
framtiden.
– Vi har förlorat en hel
generation som inte tycker
det är viktigt att vara med
i facket. Nu måste vi satsa
på ungdomarna, säger han.
Medlemstidningen
träffar
Kjell Krantz på avdelningen i
Örebro. Över en kopp kaffe
pratar vi om hans mycket akti
va arbetsliv, med många fack
liga uppdrag inom Byggnads.
– Jag är idealist i allt jag gör.
Därför blev jag tidigt enga
gerad i facket, men det fanns
ingen tradition hemifrån att
engagera sig fackligt, berättar
Kjell.
Han är född och uppvuxen
på en bondgård och hade inte
alls med sig arbetarrörelsens
värderingar ut i arbetslivet.
Men som 18-åring gick han en
facklig grundkurs och började
omvärdera sina åsikter.
Kjell har arbetat både åt små
och stora byggföretag, till ex
empel gamla BPA, ByggPaul,
och Nybyggarna i Nerike. Nu
arbetar han på Peab sedan
många år tillbaka.
Vid 25 års ålder fick Kjell sitt

första uppdrag som skydds
ombud, vilket han fortfarande
är.
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Kjell Krantz

Kjell Krantz, ledamot av regionstyrelsen för Örebro-Värmland, har varit
med i Byggnads i 40 år. Större delen av tiden har han haft fackliga
uppdrag. Nu hoppas han att unga medlemmar ska engagera sig. ”Tillsammans kan vi göra underverk”, säger han. 
Foto: Peter Krüger

”

Det är för lite
prat om väsentliga frågor
i kojerna.
– Skyddsfrågorna ligger mig
varmt om hjärtat. Arbetar
skydd och arbetsmiljö är det
jag brinner mest för.
Han sitter också i Peab:s MBgrupp i Örebro. Tidigare var
han sammankallande men
har överlåtit det åt sin yngre
kollega Tom Axberg (som
presenteras på sidan 8 i tid
ningen).
På frågan om vilka arbets
miljöförbättringar som han

vill lyfta fram genom åren,
svarar han:
– Större och rökfria kojer,
bättre
skyddsutrustningar
och vibrationshämmande ut
rustningar, är viktiga förbätt
ringar. Allt skyddsarbete kring
asbest är också en milstolpe.
Kjell pratar engagerat om
skyddsarbetet men är också
lite kritisk till sin egen yrkes
kår och sitt fack.
– Det är för lite prat om vä
sentliga frågor i kojerna. Vi fin
ner oss i så mycket. Det finns
starka krafter hos byggföreta
gen som vill ta bort ackorden.
Det gäller att slå vakt om våra
jobb. Om vi förlorar makten
över lönerna genom att arbets
givarna får igenom månadslön
med individuell lönesättning,
sänks lönerna på sikt. Risken
finns att vi blir utkonkurrerade

Ålder: 57 år.
Familj: Fru, barn och barnbarn.
Bor: I Gällersta, utanför
Örebro.
Yrke: Snickare.
Uppdrag: Fullmäktigeledamot
i Byggnads Örebro-Värmland,
ledamot av Byggnads ÖrebroVärmlands regionstyrelse,
skyddsombud, MG-grupp,
avtalsrådet, kretsordförande i
Örebro-kretsen, uppdrag inom
Riksbyggen.
Fritid: Umgås med familjen. Tittar på innebandy och
ishockey. Tycker om att motionera, springer och åker skidor.
Drömmer om: Kanske övergår
jag till grannens firma som gör
ramverk av timmer. En annan
dröm är att bo halva året i
Västindien.

av bemanningsföretag med un
derbetald utländsk arbetskraft.
Nu måste vi hitta verktygen för
att förhindra detta genom la
gar och paragrafer, säger han.
– I samma veva som vi har
så många hot mot vår yrkes
kår, minskar det fackliga en
gagemanget och i och med det
tappar Byggnads kraft varje
dag. När medlemmarna inte
vill engagera sig fackligt blir
uppdragen utlagda på för få
som inte orkar i längden.
– Vi måste få tillbaka enga
gemanget och då ska vi satsa
på våra ungdomar. Vi har för
lorat en hel generation som
inte vill jobba fackligt. Nu
får vi starta om med de unga.
Tillsammans kan vi göra un
derverk, säger Kjell Krantz
hoppfullt.
Lilian Haraldsson
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Närmare 20 kvinnor kom till Byggnads tjejkväll. De var alla eniga om att det finns en hel del fackliga krav att samarbeta kring. 

Foto: Peter Krüger

Byggtjejer om nätverk, arbetsmiljö och machokultur
att ni själva får komma fram
till vilka frågor ni tycker är
viktiga och hur ni bäst driver
dem. Det finns 120 kvinnor
som medlemmar i vår region.
Han berättade också att
han deltog i en liknande kväll
för tjejer på Byggfackens hus
kvällen innan.
– De kom fram till att de
ville starta ett nätverk inom
Örebro-Värmlandsregionen.
Det finns ett centralt kvinnligt
nätverk inom Byggnads som
heter Näta. Men det vore ju
bra om ni kunde skapa ett re
gionalt nätverk också.
Josefine Krantz, aktiv i Må
larna, inledde diskussionen ge

Närmare 20 bygg- och
målartjejer i byggbranschen kom till Byggnads
tjejkväll i byggfackens hus
i Örebro för några veckor
sedan. Det blev intressanta
diskussioner om samarbete, bildandet av nätverk,
gemensamma fackliga krav
och machokultur.
Kenneth Svärd är jämställd
hetsansvarig inom Byggnads
Örebro-Värmland. Han var
glad över att så många tjejer
kom till träffen.
– Vi behöver er kvinnor
inom Byggnads och på arbets
platserna. Men det är viktigt

nom att berätta att de kvinn
liga målarna hade haft en del
möten.
– Vi har pratat om jämlikhet,
jämställdhet men också om ar
betsmiljöproblem, sa hon.
Diskussionen kom snabbt in
på behovet för kvinnorna att
prata med varandra genom
möten och nätverk för att dri
va gemensamma frågor. Här
följer några kommentarer:
– Vi borde ha rätt till egna
omklädningsrum. I dag är det
inte ovanligt med kvinnor i
branschen. Då måste det ju gå
att fixa egna omklädningsrum.
På frågan om någon av

kvinnorna blivit utsatta för
machokulturen som Byggnads
kämpar emot på arbetsplatser
na, blev svaren lite olika:
– Det gäller att ha lite skinn
på näsan så klarar man sig.
– Oavsett om man är 18, 25,
30 eller 58 ska man inte be
höva ha skinn på näsan för att
klara av den hårda jargonen.
Det finns män som inte heller
klarar den.
Resultatet av mötet blev att
kvinnorna ska fortsätta att
träffas och de ska skapa ett
regionalt nätverk för att hålla
kontakten och samarbeta för
att driva fackliga krav.
Lilian Haraldsson

BYGGNADS CUP I INNEBANDY
Nu är det snart dags för Byggnads cup i innebandy!

Lördag 8 april i nya arenan Älvstranden i Hagfors
Samling lagledare: Kl 09. Matchstart kl 10. Final cirka 18.
Krav: Deltagarna ska vara medlemmar i något av följande
fackförbund: Byggnads, Målarna, Elektrikerna, Transport,
Seko, Fastighets eller GS. Max två deltagare från något annat
LO-förbund får delta.
Är ni inte nog många för att få ihop ett lag kan ni anmäla er
ändå så kanske vi får ihop ett mixat lag.
BYGGNADS ÖREBRO-VÄRMLAND nr 1 / mars 2017

Max 10 lag får delta.
Sista anmälningsdag är den 29 mars. Först till kvarn gäller!
Vid ankomst ska lista med namn, personnummer och förbund
på lagets deltagare anges.
Under cupen finns det korv, dricka och kaffe till försäljning.
Anmäl er till Kim Asplund: 076-835 61 98 eller mejl:
jessi7848@hotmail.com
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Nya skyddsombud fick lära
mer om sitt viktiga uppdrag
– Det är viktigt att skydds
ombuden ska bli trygga och
motiverade i sin roll som
skyddsombud, säger Niklas.

I början av februari bjöd
Byggnads Örebro-Värmland in till en introduktionskurs för skyddsombud. Ett 15-tal nyvalda
skyddsombud deltog i
endagarskursen.
Niklas Nordlund, arbetsmil
jöansvarig ombudsman, höll
i kursen. Han berättar att
syftet med utbildningen är
att skyddsombuden ska få en
förståelse för sitt uppdrag och
bli medvetna om den fackliga
anknytningen. Deltagarna ska
också kunna börja arbeta som
skyddsombud och aktivt bidra
till en tryggare och säkrare ar
betsplats.

Vad ingår i utbildningen?

Byggnads Örebro-Värmland
satsar mycket på utbildning
av skyddsombud. Här ser vi en
introduktionsdag för nyvalda
skyddsombud. Niklas Nordlund från Byggnads håller i
kursen. 
Foto: Peter Krüger

– Målet är bland annat att
deltagarna ska kunna redo
göra för skyddsombudets roll,
ansvar uppdrag och vilka han
eller hon representerar, kon
staterar Niklas och fortsätter:
– De ska efter utbildningen
kunna redogöra för vilka reg
ler, lagstöd och avtal som är
centrala för skyddsombuden.
– Kursdeltagarna ska också
kunna diskutera och ta ställ
ning i frågor som rör skydds

ombudens problematik och
Byggnads värderingar.
En förutsättning för att få gå
utbildningen är att vara med
lem i Byggnads och utsedd till
skyddsombud.
Jonas Flykt från Örebro är en

av deltagarna i utbildningen.
Han tycker kursen är mycket
bra.
– Det är bra, utvecklande
och lärorikt. Jag inser att jag
har ansvar för att arbetsplat
sen har bra arbetsmiljö och att
mina arbetskamrater inte ska
skadas på jobbet.

Lilian Haraldsson

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

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!
4 maj, Byggfackens hus
i Karlstad
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Skyddsombuds
utbildning
Som skyddsombud arbetar du för
en bra arbetsmiljö och bevakar
att det finns skydd mot ohälsa
och olycksfall i arbetet. Det är din
uppgift att bevaka så att arbetsgivaren följer och uppfyller kraven i
arbetsmiljölagen. Alla skyddsombud
ska genomgå Påfarten, introduktionsdag, grundutbildningen Bättre
Arbetsmiljö (BAM) Dessutom finns
det extra utbildningar att bygga
på med. BAM är en lokal/regional
utbildning som är uppdelad på flera
dagar. Din arbetsgivare ska betala
lön för hela utbildningen om du har
fått uppdrag att bli skyddsombud.

Samverkansutbildning
28–29 mars, Byggfackens
hus, Örebro
Prevention 1
5 april, Byggfackens hus,
Örebro
Viktigaste föreskrifterna
25 april, Byggfackens hus,
Karlstad
Försäkring & Rehab
10–11 maj, Plats ej bestämd
Introduktion
23 maj, Byggfackens hus,
Karlstad
Skyddsombudsdag med BI
14 juni, BI, Örebro

Anmäl per mejl till:
maria.ribbenmalm@byggnads.se
eller telefon 010-601 12 04

Jenny Svensson
studieansvarig ombudsman
010-601 12 12
073-994 01 89
jenny.svensson@byggnads.se
Gå även in på abf.se och fackliga studier för att se om du
vill gå någon av deras kurser!

Om intresse finns för någon
av utbildningarna, hör av dig
med en anmälan eller frågor!
BYGGNADS ÖREBRO-VÄRMLAND
nr 1 / mars 2017 2013
Örebro-Värmlands
utbildningar

NY TT OM NAMN
Maria Ribbenmalm är ny på
avdelningen i
Örebro. Hon
vikarierar för
Linda Janbaz
som nu är
barnledig. Maria
tar över Lindas arbetsupp
gifter som är administration,
mätning, lönegranskning och
utbildning.
Tidigare har Maria arbetat
på Fortum som administratör.
– Det känns jättebra att vara
här. Jag trivs verkligen med
arbetet och med arbetskamra
terna på Byggnads.

NOTER AT
På det här bygget i Mosås har byggföretaget inte vidtagit några som helst skyddsåtgärder. 

Foto: Byggnads Örebro-Värmland

Skrämmande dålig arbetsmiljö
Byggnads Örebro-Värmlands

ombudsmän och fackliga före
trädare är ofta ute på arbets
platser för att prata med med
lemmarna om fackliga frågor
i allmänhet och om löner, ar
betstider och arbetsmiljö i syn
nerhet.
– Tyvärr får vi se många
exempel på dålig arbetsmiljö.
Ibland finns inga fallskydd el
ler andra skyddsåtgärder över
huvudtaget, konstaterar Ken
neth Svärd, ordförande för
Byggnads Örebro-Värmland.
– Ibland får vi också tips
från allmänheten som tar bil
der och skickar till oss.
På Stenvägen i Mosås finns
den byggarbetsplats som vi
kan se bilder ifrån. Tyvärr är
bilderna av dålig kvalitet, men
det framgår att det inte finns
några som helst skyddsan
ordningar och fallskydd. På
en bild ser vi en snickare som
böjer sig ner över kanten och
en arbetskamrat håller honom
i jackan. Det är den säkerhet
som finns.
– Det är helt oacceptabelt,
säger Kenneth Svärd. Tyvärr
BYGGNADS ÖREBRO-VÄRMLAND nr 1 / mars 2017

Har du några idéer eller tankar
om fackliga projekt som du
skulle vilja driva. Kom med
förslag! Tycker vi det är bra så
finns det möjlighet att under
några månader komma in till
avdelningen för att prova på.
***
Har du skadat dig på jobbet?
Hör av dig till oss på Byggnads
om du har en arbetsrelaterad
sjukdom och har varit sjukskri
ven mer än 14 dagar. Det är
viktigt så att vi hinner starta
arbetsrehabilitering i tid.
***
Vet du att du har rätt till
UVA-möte på betald arbets
tid? Enligt Utvecklingsavtalet
(UVA) har alla medlemmar i
Byggnads rätt att få fem tim
mars facklig information på
betald arbetstid.

Inga fallskydd eller byggnadsställningar runt huset.

kan vi inte gå in på arbetsplat
sen eftersom vi inte har några
medlemmar där. Men vi kom
mer nog att anmäla detta till
Arbetsmiljöverket.
– Företaget har inga avtal
med oss. Det finns bara ut
ländsk arbetskraft på arbets
platsen, konstaterar Kenneth
Svärd.

Här hänger snickaren över
kanten och fasaden saknar
byggnadsställning.

”

Vi kommer
nog att anmäla
detta till
Arbetsmiljöverket.

***
Vi blir fler igen! Trenden har
vänt. Medlemsantalet i Bygg
nads Örebro-Värmland har
ökat för andra året i rad.
***
Byggnads strävsamma ar
bete för bättre arbetsmiljö
och att förhindra dödsfall
på arbetsplatsen fortsätter.
Men 2016 var ett svart år. 12
byggnadsarbetare omkom på
sin arbetsplats, varav två inom
region Örebro-Värmland. Men
vi ger oss inte. Målet är noll.
Alla ska komma hem från sina
arbetsplatser.
Byggnads Örebro-Värmland
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TACK VARE FACKET

Urban skadades på arbetet
– fick kämpa för ersättning
Urban Dahlström arbetar
som takläggare och skadade sitt finger en dag på
jobbet. Fingret blev så skadat att han fick bestående
men. AFA Försäkring sade
nej till ersättning. Man ansåg att det inte handlade
om olycksfall. Men tack
vare att Urban Dahlström
kontaktade Byggnads och
fick hjälp fick han så småningom ut den ersättning
han hade rätt till.
Efter att takläggaren Urban
Dahlström från Säffle, skadat
sitt finger på jobbet fick han
gå sjukskriven en tid. Han
anmälde skadan som ett ar
betsolycksfall till arbetsskade
försäkringen (TFA) hos AFA
Försäkring. För att en skada
ska anses som ett olycksfall
måste det finnas ett olycksmo
ment i händelsen.

– Jag arbetade den aktuella
dagen med att sätta fast iso
lering och papp på ett kor
rugerat plåttak. Jag fäste fast
isoleringen och pappen med
stora skruvar som skruvades
ner genom pappen och isole
ringen ner i plåttaket. När jag
skruvade ner skruvarna såg
jag inte om de fäste i plåten el
ler inte, berättar Urban.
Ungefär var tionde skruv fäs
te inte eller hamnade utanför
plåten. Då fick Urban dra upp
skruven med fingrarna. Efter
som han arbetade med dessa
moment hela dagarna så blev
det åtskilliga skruvar att dra
upp varje dag. De skruvar som
inte fäste var lätt för Urban att
dra upp.
Men så var det en av skru
varna som satt fast. Eftersom
han trodde att den satt löst så
blev det ett plötsligt och ovän

tat ryck och han skadade fing
ret så illa att det inte gick att
fortsätta jobba.
För Urban var det självklart
att detta var ett olycksfall.
Men han fick avslag på sin
anmälan om olycksfallet ef
tersom AFA Försäkring ansåg
att det inte fanns något olycks
fallsmoment i händelsen.
Urban kontaktade då Ka
tarina Sandgren, ärendehand
läggare på Byggnads ÖrebroVärmland.
–  
Vi träffades och Urban
beskrev hela händelseförlop
pet för mig. Jag gjorde sen en
omprövningsbegäran till AFA
Försäkring. Men det blev av
slag igen. Nästa instans är då
Omprövningsavdelningen på
AFA Försäkring, som är en
oberoende instans, berättar
Katarina Sandgren.
–  Jag skrev en omprövnings

begäran som efter nästan ett
år ledde till att AFA Försäk
ring ändrade sitt beslut och
gav Urban rätt. Han fick till
slut ersättningen som han
hade rätt till.
– Det är viktigt att beskriva
händelseförloppet så noga
som möjligt och jag använde
alla fakta jag kunde få tag på,
konstaterar Katarina Sand
gren.
Urban kunde senare gå till

baka till sitt jobb och jobbar
nu som vanligt.
– Jag är jättenöjd och tack
sam mot Byggnads och Kata
rina som jag fick så mycket
hjälp av. Det är helt omöjligt
att klara en sådan här krånglig
hantering på egen hand.
– Det är glädjande att Urban
kunde återgå till jobbet igen,
säger Katarina.
Lilian Haraldsson

Viktiga kunskaper
för MB-grupper
UTBILDNING Det

här glada
gänget gick Byggnads ÖrebroVärmlands medbestämmande
utbildning för några veckor
sedan på avdelningen i Örebro.
MB-grupper ska tillsättas i
varje företag och är en lokal
facklig organisation i intresse
frågor som faller inom Medbe
stämmandelagen.
– Vi lärde oss bland annat
mer om medstämmandefrågor,
arbetsrätt och regler i LAS
(Lagen om anställningsskydd).
Viktigt att kunna i vårt upp
drag, konstaterar Jonas Flykt,
längst till höger på bilden.
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ANSLAGSTAVLAN

Viktigt!

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

Så når du
n
a-kassn a
ntid
har telefo

• A-kassa
9 och 11.
mellan kl
ummer till 8 0 0
n
n
• Telefo
010 -601 1
a-kassan är

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.

✔

Glöm inte att anmäla till avdelningen vid
förändringar i sjukskrivning,
studier och sjukersättning
eller arbetslöshet inom två
månader.

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

Örebro-Värmland
Regionkontor:
Posthornsgatan 8, 656 32 Karlstad
Tel: 010-601 10 11
Öppettider expeditionerna
Karlstad:
Kontorets öppettider:
Måndag–fredag 7.30–16
Lunchstängt:
Måndag–fredag 12–12.45
Telefontider: 8–15
Örebro:
Riagatan 51, 702 26 Örebro
Tel: 010-601 10 11
Kontorets öppettider:
Måndag–fredag 7.30–16
Lunchstängt:
Måndag–fredag 12–12.45
Telefontider: 8–15
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Vi i Örebro-Värmland:
Kenneth Svärd
Ordförande, ombudsman,
DMY,RSO
010-601 12 15 / 070-190 61 24
kenneth.svard@byggnads.se
Tomas Pettersson
Kassör, ombudsman, teknikinstallationsavtalet,
Ersättare RSO
010-601 12 16 / 076-843 04 30
tomas.pettersson@byggnads.se
Anders Johansson
Ombudsman, avtalsansvarig,
MB-ansvarig, TBM, studier
010-601 12 05 / 070-660 66 99
anders.johansson2@byggnads.se
Odd Maalsnes
Ombudsman, TBM, lärlingar, RSO
010-601 12 08 / 070-670 43 35
odd.maalsnes@byggnads.se
Thomas Andersson
Ombudsman, TBM, DMY, RSO
010-601 12 17 / 070-624 81 33
thomas.andersson@byggnads.se
Mattias Andersson
Ombudsman, TBM, DMY, RSO
010-601 12 54 / 076-105 03 90
mattias.andersson@byggnads.se

Tobias Vikberg
Ombudsman, plåtavtalet, teknikinstallationsavtalet, RSO
010-601 12 13 / 070-254 98 93
tobias.vikberg@byggnads.se
Tomas Olsson
Ombudsman, TBM, RSO
010-601 12 19 / 070-240 23 32
tomas.olsson@byggnads.se
Niklas Nordlund
Ombudsman, arbetsmiljöansvarig,
RSO, TBM
010-601 12 01 / 072-214 77 98
niklas.nordlund@byggnads.se
Jenny Svensson
Ombudsman, utbildningsansvarig,
teknikinstallationsavtalet,
Lärlingar, utländsk arbetskraft,
ersättare RSO
010-601 12 12 / 073-994 01 89
jenny.svensson@byggnads.se
Erik Karlsson
Ombudsman, Mätning TBM, RSO
010-601 12 03 / 072-220 54 46
erik.karlsson@byggnads.se
Carina Engberg
Administratör, medlemsredovisning, lärlingar VVS
010-601 12 18
carina.engberg@byggnads.se

Katarina Sandgren
Administratör, försäkringar, medlemsredovisning
010-601 12 11
katarina.sandgren@byggnads.se
Helena Dahlén
Administratör, medlemsredovisning, uppdragsredovisning,
utbildning, bokföring löner
010-601 12 50
helena.dahlen@byggnads.se
Ingela Garberg
Administratör, lönegranskning,
TBM mätning
Registrering FFV, MB, SO, UE
010-601 12 33
ingela.garberg@byggnads.se
Maria Ribbenmalm
Administratör, mätning,
lönegranskning, utbildning
010-601 12 04
maria.ribbenmalm@byggnads.se
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Byggnads Örebro-Värmland
Postadress: Posthornsgatan 8, 656 32 Karlstad
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Revansch
för svenska
modellen
Propositionen som regeringen presenterade
nyligen ger facket rätt att
ta till stridsåtgärder när
utländska arbetare saknar
kollektivavtal.
– Äntligen har den svenska
modellen fått något av en re
vansch, men det finns mer
kvar att göra, säger Johan
Lindholm,
förbundsordför
ande i Byggnads.
Byggnads har under lång
tid agerat blåslampa för att
få regeringen att förändra
den osunda konkurrens som
råder i den svenska byggbran
schen. Detta är en av de vik
tigaste frågorna för Byggnads
medlemmar och många av de
svenska byggföretag som inte
vill vara med i låglöneracet.
– Att regeringen nu lyssnat
på oss och river upp lex Laval
är ett stort steg i rätt riktning.
Och vi hade inte varit här om
inte vi i Byggnads drivit frågan
så hårt som vi gjort, fortsätter
Johan Lindholm.
Sedan lex Laval infördes har
facket inte haft någon möjlig
het att kontrollera löner och
villkor för utländska företag.
Facket fråntogs sina verktyg
och utländska byggnadsarbe
tare blir i dag ofta utnyttjade.
byggnads.se

Boka in ditt kretsmöte!

De möten som kretsarna planerat i början av mars kommer inte med i tidningen på grund av utgivningstiden.
Till dessa möten har medlemmarna inbjudits via sms.

ÖREBRO-VÄRMLAND

Tid

Plats

Askersund

Fredag 5 maj, kl 18

Bowling O’Learys

Frövi

Torsdag 16 mars, kl 18.30

Ervalla Gästgiveri

Hagfors

Tisdag 23 maj, kl 17

Plats ej klart OBS! Anmälan till
Tomas: 076-843 04 30

Hallsberg

Torsdag 18 maj, kl 18

Örebrotravet

Hällefors

Torsdag 18 maj. kl 18

Hällefors herrgård

Karlskoga

Söndag 30 april, kl 9

Folkets hus, Karlskoga, tipspromenad

Karlskoga

Torsdag 11 maj, kl 18.30

Expeditionen i Karlskoga, tillsammans med Degerfors

Karlskoga

Måndag 15 maj

Travresa till Färjestadstravet (föranmälan till Hans Åkesson)

Karlstad/Kil/Hammarö

Fredag 14 april, kl 10

Travdag på Färjestadstravet (föranmälan till växeln)

Kristinehamn

Måndag 1 maj

Första maj-firande (föranmälan till
Thomas Andersson)

Kristinehamn

Fredag 26 maj, kl 18

Aktivitet i Arenan (föranmälan till
Thomas Andersson)

Kumla

Torsdag 11 maj, kl 18

Kumla Folkets hus

Lindesberg

Fredag 12 maj, kl 18

Bowling (föranmälan till växeln)

Sunne

Torsdag 11 maj, kl 19

LO-lokalen

Säffle

Torsdag 11 maj, kl 18.30

Fackens hus

Örebro

Tisdag 9 maj, kl 18

Skytte (föranmälan till växeln)

Här når du din
ordförande
Askersund
Tomas Olsson 070-240 23 32
Degerfors
Tore Olsson 072-729 25 40
Hagfors
Tomas Pettersson 076-843 04 30

Hallsberg
Nicklas Jonsson 070-398 64 56
Hällefors
Fredrik Palmqvist 070-339 45 57
Karlskoga
Hans L Åkesson 070-296 17 23
Kumla
Victor Johansson 073-834 26 00
Karlstad/Kil/Hammarö
Tobias Vikberg 070-254 98 93

Kristinehamn
Thomas Andersson 070-624 81 33
Lindesberg
Arne H Karlkvist 070-649 65 34
Sunne
Anders Nilsson 070-574 25 18
Säffle
Bengt Mattsson 0533-68 36 32
Örebro
Arne Bergqvist 070-209 87 65

