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LEDARE

Löneuveckligen ser bra ut

B

kom ut. Nu finns det i stort sett ett färdigt
yggnads Örebro har sedan den 1 juli
förslag för hur den kommande regionen ska
en arbetsplats som går på stupstock,
se ut. Hur förslaget till den nya regionen
Rättscenter Örebro där Byggnads och
ska se ut kommer vi förhoppningsvis kunna
Skanska inte har lyckats träffa en löne
överenskommelse – trots långa och utdragna redovisa i nästa nummer av Bygg 18.
förhandlingar. Detta är ett misslyckande,
inte minst för de berörda arbetstagarna på
På det förbundsfullmäktige som var under
Rättscenter, som till största del beror på
juni månad så togs det beslut om att inrätta
företaget och dess syn på vad
ett medlemscenter. Detta för
en (med-)arbetare får tjäna.
att öka tillgängligheten till
”... många
Och som ett svar på att löne
Byggnads. Medlemscentret
förhandlingarna misslyckats så
ska ses som ett komplement
medlemmar
hävdar företaget att en arbets
till avdelningarna/regionerna
kommer att
brist uppstått trots att företa
och ska vara i gång under
öka sin inget på möte med MB-gruppen
våren/sommaren 2012. Bil
endast ett fåtal veckor tidigare
dandet av regionerna och
komst rejält.”
uppgett att orderläget och
införandet av medlemscen
framförhållningen är bra.
tret kommer att ta en hel
Det är inte svårt att förstå MB-gruppens
del tid av oss på avdelningen, dessutom så
förvåning när den kallades till förhandling
ska vi genomgå utbildning gemensamt med
om arbetsbrist. Att man inte var överens om
Värmlands avdelning under hösten. Detta
arbetsbristen behöver kanske inte tilläggas
innebär att det kan vara svårt att få tag på
och i dagsläget så är förhandlingen ajourne
en del av oss anställda under vissa perioder.
rad tills en arbetstagarkonsult utrett läget i
Jag hoppas att ni har förståelse för detta.
företaget.
Förhoppningen är att vi ska kunna möta era
krav ännu bättre sedan vi blivit klara med
regionbildandet och den omställning som det
Något som är betydligt trevligare att prata
innebär.
om är den löneutveckling som man kan börja
se i statistiken. Vi ser att antal inmätta tim
mar ökar och vi kommer innan september
I min förra ledare skrev jag att jag såg fram
månads slut förmodligen ha uppnått fjolårets
emot starten av elitserien i speedway, och
timmar. Dessutom har genomsnittsförtjäns
inte har man blivit besviken på Indianernas
ten ökat med knappt sex kronor per timme,
framfart. Nu ser det även ut som att ÖSK har
vilket innebär att många medlemmar kommer vaknat till efter en trög period, förhoppnings
att öka sin inkomst rejält. Detta är mycket
vis så startar resan uppåt i tabellen igen.
glädjande och ett kvitto på det arbete som
Jag hoppas att ni alla har haft en riktigt
styrelsen gav de anställda i uppgift för flera år bra semester,
sedan: löner ska prioriteras. För er medlem
och att ingen har
mar som inte jobbar på ackord så hoppas jag
behövt stressa
att ni har en viss förståelse för att vi gör detta
under sin ledig
jobb då vi vet att tidlönerna kommer att följa
het. Annars en
med när ackordslönerna ökar.
ganska vanlig sak
när man ska göra
allt som man inte
När det gäller den blivande regionen så
Mikael Johansson
ordförande i Byggnads Örebro
hinner annars.
har det hänt en hel del sedan förra tidningen
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Anställnings
bevis var det
som byggarna
saknade
Strax före semestern så
kom Arbetsdomstolens
utslag i det ärende som
upptagit många timmar för
oss anställda på avdelningen. Det är hotellbygget på
Järnvägsgatan/Drottningi
Örebro där Entré Hotel
byggde om kontorslokaler
till hotellverksamhet.
Domen som i stora delar går
till arbetsgivarens favör är
mycket märklig. Domstolen
anser att vi inte har kunnat
styrka att de polska medlem
marna varit anställda i bolaget
trots att det finns lönespecar,
kvitton från banken på insätt
ning av lön samt kontrollupp
gifter från Skatteverket. Det
som domstolen anser saknas
för att bevisa att de varit an
ställda är ett anställningsbevis.
Den korta analys som Sven
Erfors (advokat som fört
Byggnads talan i domstolen)
gör med utgångspunkt i do
men, är att man måste alltid
ha ett anställningsbevis för att
kunna bevisa att man varit, el
ler är anställd i det bolag som
man har krav på. Detta blir en
uppgift för oss på avdelningen
att jobba aktivt med. Så jag
uppmanar er medlemmar som
inte har fått ett anställnings
bevis av er arbetsgivare att ta
kontakt med oss på avdelning
en så får vi se till att arbets
givaren ordnar detta.
Mikael Johansson

Vad tycker du ...
... att vi ska skriva om
i tidningen? Kom med tips
och idéer till Lilian
Haraldsson, frilansskribent:
textorab@telia.com
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på jobbet
Ytterväggarna har
byggts i förrådet och
tak och loftgångar
färdigställs när det är
sommar och varmt.
När kylan slår till är
det dags att göra det
invändiga arbetet.
NA Byggs lägenhetsprojekt på Södra Allén
i Hallsberg har lite
kluriga lösningar.

Fem hus med totalt 20 hyreslägenheter byggs just nu i Hallsberg. Här bär Tonny Karlsson fönster
som ska sättas på plats. Till sin hjälp har han Marcus Kaarlejärvi.

Här flyttar byggarna in
när vintern kommer
Fredrik Johannesson, lagbas
på lägenhetsbygget i Hallsberg
möter upp vid grinden. Han
berättar att fem tvåvåningshus
med totalt 20 lägenheter i form
av tre-, fyra- och femrummare
håller på att färdigställas. De
som byggs i markplan får ute
plats. Det är Hallbo, det all
männyttiga bostadsföretaget
i Hallsberg som är beställare
och de nya lägenheterna på
Södra Allén ska upplåtas som
hyresrätter.
– Det var länge sedan det
byggdes hyreslägenheter i
Hallsberg, konstaterar Fred
rik, som själv bor på orten.
Alla lägenheter får egen
ingång. På övervåningen har
husen loftgångar.
Den 28 mars i år startade bo

stadsbyggandet och beräknas
vara klart i april nästa år.
– Vi gör allt utvändigt först.
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Det innebär att när snön och
nordanvinden viner runt knu
tarna jobbar vi inomhus. Så
har vi planerat.
En annan lite annorlunda de

talj med de här husen är att
ytterväggarna byggs i förrådet
och sätts på plats i sin helhet.
– På det sättet undviks
byggskador, fortsätter Fred
rik.
Sex snickare är i gång just
nu.
– I vanliga fall ska man
bygga tak när det är svinkallt
ute. Det här sättet att bygga
är betydligt smartare, tilläg
ger snickarna Tonny Karlsson
och Marcus Kaarlejärvi.
Vid midsommartid hände
en olycka på arbetsplatsen.
Byggnadsställningen var inte
fastsatt ordentligt, när Fredrik
klev på bomlaget slog det runt

och han föll två våningar ner.
– Jag fick inga allvarliga
skador. Inga benbrott, bara
skrapsår och ont i musklerna.
– Men jag anklagar ingen.
Jag vet hur det är. Det var de
som byggde ställningen som
missat på ett ställe. Det är den

mänskliga faktorn som var
framme, säger Fredrik.
Fredrik var bara borta från
arbetsplatsen i en vecka och
nu rullar det på som vanligt.
Text: Lilian Haraldsson


Foto: Peter Krüger

Lagbas för bygget är Fredrik Johannesson som anser att NA
Bygg och arbetslaget har hittat en smart bygglösning. Tack och
loftgångar snickras när det är varm och skönt. Det invändiga
jobbet görs i vinter.
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LIV OCH LUST
Snabb, smidig och orädd. Det är Tobias Wahlströms styrkor som spelare i amerikansk fotboll för Örebro black knights.
Till vardags är han plåtslagare och hinner inte med så mycker mer än
att jobba, träna och spela match.

Svart knekt som vill
knäcka motståndarna
Medlemstidningen har stämt träff med
Tobias Wahlström på Rosta gärde i Öre
bro. Det är träningskväll och det råder en
härlig stämning mellan spelare, tränare
och ledare. Tonen är rå men hjärtlig.
– Vi är blandade åldrar och det tycker
jag är kul, konstaterar Tobias.
Amerikansk fotboll är det Tobias Wahl
ström satsar mest på, även om han ham
nade i den sporten av en slump.
– Jag har spelat många bollsporter. Men
det var en kompis som spelade ameri
kansk fotboll och lockade med mig. Efter
det är jag fast, berättar han.

tyder mycket för vårt lag, konstaterar
Henrik Dahl.
Tobias lag Örebro black knights spelar
första säsongen i översta serien. De ligger
näst sist, men där tänker de inte stanna.
– Vi fick stryk mot Karlstad sist, men de
ligger i en klass för sig. Men vi försvarar
oss jättebra mot lagen som ligger högre

Vad är det som är så speciellt med
amerikansk fotboll?

– Alla är lika viktiga i spelet och alla be
hövs. Sporten är tuff och hård och mycket
rolig. Det händer saker hela tiden.
Tobias styrka och skicklighet ligger
mest i anfallet och det offensiva spelet.
Han har en position som kallas wild re
ciever. Han har även spelat i svenska juni
orlandslaget. Men nu är han för gammal
för det.
Hur bra Tobias är vill han inte uttala sig
om själv, men tränaren Henrik Dahl skrä
der inte orden.
– Tobias har ett jättebra spelsinne.
Han är snabb och smidig och är dess
utom en bra lagkamrat. Han spelar tufft
trots att han inte är så stor. Tobias be
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upp i serien. Det som fattas är att få in
bollen i mål lite oftare. Det är ju det som
räknas, skrattar Henrik Dahl.
För en oinvigd är det svårt att begripa
hur spelet går till. Laget har elva spelare,
liksom i fotboll, men där försvinner likhe
terna. Det ser mest ut som spelarna ham
nar i en hög och slåss om bollen. Men i
grova drag ställer spelarna ställer upp sig
på tre olika linjer. Först mitt emot varan
dra i en grupp som sedan förvandlas till
en hög och någonstans i högen finns bol
len. Det känner vi igen från tv. Bollen ska
förstås in i mål. Sedan finns ytterligare en
anfalls- och förvarslinje och sedan en för
svarslinje, som spelarna ställer upp sig på.
– Det handlar om att flytta boll. Det här
är en liten sport som växer. I Örebro har
vi mycket publik på matcherna, säger To
bias och fortsätter.
– Amerikansk fotboll är en taktiksport.
Vi vet hela tiden vad vi ska göra. Spor
ten bygger på olika spelsystem och vi har
hemliga koder för varje system.
Hur kommer det att gå framöver?

– Vi kommer att klättra uppåt i serien.
Inga problem, säger Tobias innan han
springer ut på planen för att värma upp.
Plåtslagaren Tobias Wahlström satsar på
amerikansk fotboll. Hans lag Örebro black
knights spelar sin första säsong i högsta
serien.

Text: Lilian Haraldsson


Foto: Peter Krüger
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”Vi är bestulna på
vår arbetslöshetsförsäkring!”
politik. ”Regeringens ’arbets
löshetsavgift’, som stött bort
en halv miljon medlemmar ur
a-kassorna, behövs över huvud
taget inte för att finansiera
försäkringen. Den tillkom ute
slutande för att finansiera al
liansens jobbskatteavdrag. Det
är dags att återskapa en allmän
och solidarisk arbetslöshetsför
säkring”, skriver bland andra
Anders Karlsson (S) och Hans
Tilly, Byggnads, i en debattar
tikel.
”En arbetslöshetsförsäkring
som ger inkomsttrygghet vid
arbetslöshet var länge en viktig
del i den svenska arbetsmark
nadsmodellen. Sedan regerings
skiftet 2006 har försäkringen
stegvis raserats. Allt färre får
ersättning från försäkringen
vare sig de är medlemmar i
a-kassa eller inte. Nu är det
endast var tredje arbetslös
som får någon ersättning från
a-kassan och andelen väntas
minska till en femtedel inom
ett år, enligt Arbetsförmedling
ens bedömning”, fortsätter de.

Elektronisk
lärlingsbok

Tobias styrka ligger i det offensiva spelet. ”Det gäller att förflytta boll och göra mål, så enkelt är
det”, säger han.

”

Sporten är
tuff och hård
och mycket
rolig.
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FAKTA
Namn: Tobias Wahlström.
Ålder: 21 år.
Yrke: Plåtslagare.
Familj: Singel.
Bor: I egen lägenhet i Kumla.
Fritidsintressen: Förutom
träning och matcher gillar jag
tjejer och att gå ut med kompisar på krogen.

utbildning. Utbildningsboken
har fram till nu varit en tradi
tionell pappersbok. Nu blir den
internetbaserad.
En stor fördel med en inter
netbaserad lärlingsbok är att
den inte går att tappa bort.
Lärlingar, handledare, företag,
fack och arbetsgivarorganisa
tion får ett bättre stöd för
genomförande av utbildningen.
Det blir lättare att få reda på
vad som krävs och hur det går
med utbildningen. Både hand
ledaren, men framför allt, lär
lingen kommer nu få en mycket
bättre möjlighet att följa sin
kunskapsutveckling på sin resa
mot sitt yrkesbevis. E-boken
bidrar också till ordning och
reda när det gäller övergången
till en ny arbetsgivare för de
som råkar ut för ett byte under
färdigutbildningstiden.
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TACK vare facket

Arbetsskadade Göran
fick hjälp med livränta
Göran Haglund från Örebro
har efter ett långt yrkesliv
som byggnadsarbetare fått
vibrationsskador och bullerskador.
Tack vare hjälp från Byggnads fick Göran Haglund
rätt till livränta på heltid.
Göran Haglund är helt på det
klara med att han inte klarat
alla dessa turer med Försäk
ringskassan och Afa försäk
ringar på egen hand.
– Jag hade inte kommit nå
gonstans utan hjälp av Ka
tarina. Pappersexersisen är
enorm, konstaterar han.
För några år sedan gick den

byggfirma där Göran arbe
tade i konkurs och han blev
arbetslös. Då vände sig Göran
till Byggnads och fick kontakt
med Katarina Sandgren. Hon
hjälpte Göran i kontakterna
med a-kassan.
I samma veva opererades
Göran för vibrationsskador i
båda händerna, handlederna
och armarna.
Göran var även bullerskadad
efter ett helt yrkesliv på byg
gen.
– Om sjukdomen beror på
arbetsskada kan man få liv
ränta från Försäkringskassan
och från Afa försäkring. Man
kan då bli kompenserad upp
till vad man skulle ha för in
komst om man inte hade blivit
sjuk, det vill säga 100 procent,
säger Katarina Sandgren.
Men för att få livränta mås
te Försäkringskassan godkän
6

Katarina Sandgren på Byggnads i Örebro har hjälpt Göran Haglund med all den skriftväxling som
är nödvändig i kontakterna med Försäkringskassan och Afa-försäkring. ”Utan Katarina hade jag
inte kommit någonstans”, säger Göran Haglund. 
Foto: Peter Krüger

na sjukdomen som en arbets
skada.
Katarina tog hand om all ad

ministration kring Görans yr
kesskador.
Göran har fått ersättning
från en avtalsförsäkring för
sin hörselnedsättning från
försäkringsbolaget Afa för
säkring och han har nu hel
livränta från Försäkringskas
san på grund av vibrations
skadorna.
– Det är fantastiskt. Jag
hoppas att Byggnads medlem
mar känner till vilken hjälp de
kan få av sitt fackförbund, sä
ger Göran.

Det är väldigt många bygg
nadsarbetare som får förslit
ningsskador efter 30–40 år i
yrket. De flesta får inte sina
skador godkända som arbets
skada.
Försäkringskassan
hänvisar ofta till att det är ål
dersförslitningar eller att det
är andra faktorer än arbetet
som gjort att de blivit sjuka.
– Detta är ofta väldigt frus
trerande för de som drabbas
och många blir besvikna.
Men det finns några sjuk
domar som ofta blir god
kända som arbetsskador, som
bland annat vibrations- och
bullerskador.
Lilian Haraldsson

”

Jag hade inte
kommit någonstans utan hjälp
av Katarina.
FAKTA
Godkända sjukdomar:
Hörselnedsättning orsakad
av buller
Eksem
Astma
Sjukdomar orsakade av asbest och vissa andra ämnen
Vibrationsskador
Smittsamma sjukdomar
under vissa förutsättningar
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Anslagstavlan

Koll på tid och
ersättning

✔

Arbetstidsförkortning är nu 34
timmar för år 2011 och
semesterersättningen är
numera 13 procent.

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

Glöm inte ...

ari 2011,
Från den 1 janu s
lem
ed
m
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ny
vi
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få
nebär åtta
avgifter som in er
ss
la
sk
ft
gi
olika av
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Avgiften är ba l.
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olika löneinte

Vi har en ny startad ungdomsgrupp på avdelningen. Är du
intresserad att vara med
så kontakta Kenneth Svärd
010-601 12 15.

Nya byggavtalet
... är nu klart att distribueras ut. Det finns

... att du som medlem är försäkrad på
din fritid. Har du skadat dig på fritiden
som inneburit läkarvård – ta då kontakt
med avdelningen.

sNya medlem
avgifter

Ny grupp
för unga

Viktigt!

också att hämta på avdelningen.

Bra att veta om jobb i Norge
När du tar jobb i ett annat land är det mycket att
tänka på och många fällor att hamna i. Därför är det
viktigt att man tar reda på vad som gäller innan du
börjar jobba i grannlandet.
• Vad händer om jag blir sjuk?
• Vad händer om jag blir arbetslös?
• Kan jag arbeta både i Sverige och Norge?
• Är jag försäkrad?
• Vad gäller för min familj vid sjukdom, graviditet och
liknande?
Gå in på www.gtm.nu – där finns svar på alla frågor.

Så når du
a-kassan

• A-kassa
n har telefo
n
mellan kl
8 och 11.3 tid
0
och mella
n 13 och 15 ,
• Telefonn
.
um
a-kassan är mer till
010 -601 1
8 00

VI på avdelningen

BYGG18
Avdelningskontoret
har öppet:
Måndag–torsdag 07.30–16.30
Fredag
07.30–13.30
Begränsad bemanning på
fredagar 13.30–16.00
Lunchstängt
12.00–12.40
Ordförande: Mikael Johansson,
070-209 87 65
Kassör:
Richard Vestermark
richard.vestermark@byggnads.se
010-601 12 03
070-240 23 32
Personalansvarig, ekonomi,
ungdomsansvarig, arbetsrätt
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Birgitta Jonsén
birgitta.jonsen@byggnads.se
010-601 12 01
Administration av mätning och
granskning. Registrering av FFM/
MB/lagbasar. Skyddsombud.
Eva Ullfjord
eva.ullfjord@byggnads.se
010-601 12 13
Studier, bokföring.
Handlägga medlemsärenden.
Freddy Johansson
freddy.johansson@byggnads.se
010-601 12 02
070-515 49 45
Huvudyrkesombud, MB-ansvarig.
Mätning och gransk. Utlands
ansvarig. VVS-lärlingar. RSO.

Lars-Åke Söderholm
lars-ake.soederholm@
byggnads.se
010-601 12 04
070-515 47 52
Mätning DMY,
Lärlingsansv. TBMA. Mätning
TBMA, granskning. RSO.
Mikael Johansson
mikael.johansson@byggnads.se
010-601 12 14
070-515 84 40
Mätningsföreståndare. Regionalt
skyddsombud. Plåt- och ventavtalet. Avtalstecknare. Lärlingsfrågor för plåtutbildning. Avtalstecknare

Kenneth Svärd
kenneth.svard@byggnads.se
010-601 12 15
070-190 61 24
Ombudsman, ungdomsansvarig,
info kring medlemskap, DMYmätningar. RSO.
Katarina Sandgren
katarina.sandgren@byggnads.se
010-601 12 11
Handlägga medlemsärenden,
försäkringar, bokföring.
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Byggnads avdelning 18 Örebro
Postadress: Box 22003, 702 02 Örebro
Telefon: 019-603 24 00

Unga medlemmar
i Bygg 18 bjuds in till

Grillkväll!
Torsdagen
den 8 september,
kl 17–20
Plats Byggfackens hus:
Riagatan 51, Örebro
Vi bjuder på grillad korv
och hamburgare

Tyst minut. Med anledning av alla dödsolyckor den senaste tiden höll byggnads- och industriarbetare på våra arbetsplatser en tyst minut kl 12 onsdagen den 8 juni – detta för att hedra de
arbetskamrater som fått sätta livet till på sina arbeten. Bara i maj i år har två byggnadsarbetare
fått sätta livet till på sina arbetsplatser. Förra året dog tolv byggnadsarbetare, vilket är fyra fler
än året innan. ”Politiker, beslutsfattare och andra makthavare och inte minst hos byggherrarna
måste ta den här frågan på mycket, mycket större allvar än tidigare”, säger Hans Tilly, förbundsordförande i Byggnads. Denna bild är tagen på en arbetsplats i Västerås. 
Foto: Peter Krüger

Kom och ha kul
med oss!
Ombudsmän finns på
plats för att svara på
frågor om till exempel
försäkringar, a-kassa

och löner.

Boka in ditt sektionsmöte!
BYGG 18 ÖREBRO

Tid

Plats

Askersund

torsdag 15 september, kl. 18.30

Hotell Norra Vättern

Degerfors

torsdag 15 september, kl.19,
tillsammans med Karlskoga

Folkets hus C-sal

Frövi

torsdag 29 september, kl 18

Kofallsvägen 1

Hallsberg

torsdag 15 september, kl. 18

Luftgevär, Skytteklubbens lokal

Hällefors

torsdag 22 september, kl 18

Hällefors herrgård

Kumla

torsdag 22 september, kl. 19

Kvarnen FH

Lindesberg

måndag 12 september, kl 19

Folkets hus

Örebro

tisdag 20 september, kl. 18.30

Byggfackens hus

Anmälan senast
den 5 september.
Byggnads
ungdomskommitté

Lönestatistik
andra kvartalet 2011
TBM
RÖR
PLÅT
GOLV
PLATT
ANLÄGGNING

188:95
210:15
186:39
194:77

169:38
200:00

