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Snön har kommit lagom till första 
advent. Det gör att dagarna blir ljusare. 
Vi får hoppas att det inte blir så kallt 

som väderprognoserna utlovar. Då blir det 
bistert ute på byggena.

Jag ska försöka bidra med lite positiva 
tankar till Byggnads medlem
mar, trots att varslen duggar 
tätt. För er som drabbas av ar
betslöshet och behöver viktig 
information om vad som gäl
ler, bjuder vi in till öppet hus 
under nästa år. Läs mer om det 
i annonsen på sista sidan. 

Jag skulle vilja slå ett slag för 
medlemskapets värde. Berätta 
för din arbetskamrat som inte 
är med i facket hur viktigt det 
att vara med. Ingen är starkare 
än dess svagaste länk och vi 
behöver vara starka och vara 
ett kollektiv. 
    Att vara medlem handlar 
också om solidaritet med 
dem som engagerar sig i fackliga frågor och 
förhandlar om bättre villkor. Utan det enga
gemanget hade vi varken kollektivavtal eller 
avtalsenliga löner.

Det som är bra i kommande avtalsrörelse är 
att LO:s alla förbund för en gångs skull är 
eniga inför avtalsrörelsen. 
    Det känns bra att sätta emot när svensk 
Byggindustri påstår att vi ställer för höga 
lönekrav. 
    I kraven inför avtalsrörelsen har LO enats 
om att driva arbetsmiljöfrågor och reallöne
förbättringar. Dessutom bevaka kollektiv

avtalet så att rättigheterna som regleras där 
verkligen efterföljs. 

Vi inom Byggnads har en mycket viktig 
uppgift när det gäller de unga. Närmare 30 
procent av våra medlemmar är under 30 år. 
Dem måste vi värna om på alla sätt.  

    Det är väldigt roligt att vi 
har en så aktiv ungdomskom
mitté inom Byggnads Örebro 
Värmland. De träffas och har 
grillkvällar och matlagnings
kurser. Men det pratar också 
politik och driver fackliga 
frågor. 
    Vi måste se till så att 
möjligheterna för lärlingarna 
att komma ut på arbets
marknaden förbättras. I dag 
väljer många ungdomar bort 
byggprogrammen för att 
arbetsmarknaden för bygg
nadsarbetare är otrygg. Den 
utvecklingen måste vi natur
ligtvis vända på.

Jag önskar alla medlemmar,  
förtroendevalda  
och personal 
en riktig god jul och  
ett gott nytt år.

Byggnads viktiga uppgifter

LEDARE

”Att vara med-
lem handlar 
också om  
solidaritet  
med dem som  
engagerar sig i 
fackliga frågor 
och förhandlar 
om bättre  
villkor.”

Leif Haraldsson  
ordförande Byggnads Örebro Värmland

Byggnads inbjöd nyligen 
till en arbetsmiljöhearing 
där representanter från 
byggföretag och politiker 
medverkade.  
Arbetsmarknadsminister 
Hillevi Engström (M) fanns 
dessutom på plats.  

Det blev bra diskussioner och 
Byggnads ställde tydliga krav 
på arbetsmiljöområdet: 
• Krav på en nollvision för 
dödsolyckor på byggarbets
platserna.
• Krav på att man stärker 
skyddsombudens ställning.
• Krav på hårdare tag mot de 
arbetsgivare som bryter mot 
lagen.
• Krav på mer resurser till ar
betsmiljöverket så att de kan 
genomföra fler inspektioner.

Vi i Byggnads kommer ald
rig att vara nöjda förrän vi har 
fått ner dödsolyckorna till noll 
och fått färre skadade bygg
jobbare. 

Vi kommer att fortsätta att 
följa detta väldigt noga och 
vi återkommer med en ny 
hearing nästa år (arbetsmark
nadsministern Hillevi Eng
ström har tackat ja) för att se 
om vi har fått de förbättringar 
som måste till.

Byggnads 

Fackliga 
krav på 
möte med 
ministern



I detta num-
mer och i 
flera num-
mer framöver 
publicerar vi 
Mats Ham-
marlunds 
dikter som 
skildrar vår 
samtid på ett mycket vackert 
och träffsäkert sätt.  
    Mats Hammarlund är född 

1946. Som diktare, samt före 
detta snickare och timmerman 
på olika Stockholmsbyggen, 
blev han år 2011 tilldelad 
Byggnads kulturstipendium. 
    Från 1994 har han arbetat 
på LO-TCO Biståndsnämnd. 
    Han skildrar varmt arbets-
kamrater, fackliga/politiska 
strider och byggnadsarbetar-
nas egen historia. 

I årets avtalsrörelse står 
LO enat. Det ger Byggnads 
ännu mer styrka att driva 
hårdare krav om arbets
miljön, huvudentreprenö
rens totalansvar och bort 
med oseriösa företagare  
i bemanningsbranschen.

Det sa Johan Lindholm, Bygg
nads förbundsordförande 
bland annat i sitt tal inför av
talsrådet. 

– Ska vi vara självkritiska 
har en del av vårt löneutrym
me gått till tjänstemännen och 
akademikerna. Statistiken ta
lar sitt tydliga språk. De har 
dragit ifrån oss arbetare med 
cirka 1 procent per år i hög
re löneökningstakt. Och då 
har jag inte räknat in alla de 
rekordhöga aktieutdelningar 
som företagsägarna har be
rikat sig med, sa Johan Lind
holm 

– Jag ska göra allt som står 
i min makt för att inte svika 
det fackliga löftet – det måste 
bli ett slut på realisationen av 
arbetare och våra löner, sa Jo
han Lindholm i sitt tal till av
talsrådet.  

Förra avtalsrörelsen blev en 
lång resa, då det blev en splitt
ring mellan industriförbunden 
och övriga LOförbund.  

– Vi har en samordnad mot
part som gör allt för att slå 
sönder oss, därför är samord
ningen inom LO oerhört viktig 
för oss, sa Torbjörn Hage lin, 
Byggnads avtalssekreterare. 
Bland annat har man inom  
ramen för samordningen fat
tat beslut om att ingen ska 
behöva ”sälja något i avtalet” 

för att komma upp i rätt kron
tal. 

– Där ska vi stå upp för 
varandra, sa Torbjörn Hage
lin.  Under de senaste avtals
rörelserna har Byggnads som 
LOkollektiv i allt större om
fattning tappat kontrollen 
över priset på arbete på ar
betsplatserna. 

Sammanhållningen har inte 
varit på topp, vilket gjort att 
tjänstemännen har haft en 

större löneökningstakt än ar
betarna. Det kan också med 
fog diskuteras om Byggnads 
verkligen har tagit ut det löne
utrymme som är möjligt.  

I denna avtalsrörelse står 
LO enat. BI (svensk Byggindu
stri) möter inte bara Byggnads 
utan hela LO när vi ska för
handla om våra löneökningar, 
där kravet är satt till 2,8 pro
cent för samordningen.  

Hårdare krav på arbets
miljön, huvudentreprenörens 
totalansvar och bort med 
oseriösa företagare i beman
ningsbranschen. Det är några 
av Byggnads avtalskrav inför 
2013 års avtalsrörelse.  

Den 17 december kommer 
Byggnads att presentera sina 
avtalskrav för motparten, Sve
riges Byggindustrier. Byggav
talet går ut i slutet av februari. 
De andra avtalen, VVS, kyl, 
plåt och glas går ut i slutet av 
slutet av mars. 

Entreprenadmaskinavtalet 
går ut i slutet av april.

www.byggnads.se
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Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande, är säker på 
att de samordnade löneförhandlingarna kommer att ge bättre 
avtal. ”Det måste bli slut på realisationen av arbetare och våra 
löner”, säger han. 

”Enat LO ger Byggnads mer 
styrka att driva hårda krav”
Förbudsordföranden är optimistisk inför nya avtalsförhandlingarna

ByggpOEtEN

Anställningstrygg
Har högern nu
begreppet vänt
till sist
att trygghetens
formella vits 
ska gälla
arbetsgivarn’s sits
i lagarna
vid arbetsbrist

Turordning 
är till besvär
i flexibilitetens tid
för firmor som
sig fria svär
ifrån allt vad
trygghet 
rättvisa och
facklig grund
för arbetaren
innebär
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Ett nytt idrotthus byggs i Örebro intill det gamla kulturmärkta. Men mycket av den gamla stilen går igen i den nya, till exempel böjda                  limträbalkar som formar ett böjt tak. 

på jOBBEt
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I den nya huset som blir sex 
våningar högt, byggs förutom 
den nya idrottshallen och om
klädningsrum även kafé, kon
ferenslokaler och kontor. 

I den gamla hallen har bän
karna renoverats och nytt golv 
lagts in. 

Bosse Lindeberg, som är 
projektledare hos Peab, visar 
medlemstidningen runt.

– Idrottshuset räcker inte 
till. Det saknas tyvärr idrotts

hallar i Örebro och därför har 
vi påbörjat en byggnation av 
ett nytt idrottshus, bredvid det 
gamla. Det kommer att få ett 
liknande utseende med båg
format tak, eftersom vi inte 
vill skapa en för stor kontrast 
mot det klassiska Idrottshuset.

Genom att även ge det nya 
huset en fasad av glas, te
gel och puts har arkitekterna 
försökt fånga upp det gamla 

husets karaktär. Både nya och 
gamla Idrottshuset ska upp
fattas som en stor byggnad, 
så mellan arenorna placeras 
en smal, rektangulär byggnad 
med alla installationer som 
behövs för båda byggnaderna. 

Det nya Idrottshuset får två 
fullstora handbollsplaner, men 
genom en skjutbar vägg kan 
idrottsföreningarna omvandla 
de båda planerna till en stor 

Det anrika Idrotts-
huset i Örebro är på 
väg att byggas till  
eftersom det inte 
räcker till för dagens 
krav.  
Men formspråket från 
det gamla kultur-
märkta huset går igen 
i det nya. 

Nytt idrottshus i Örebro  bygger på det gamla



hall med teleskopläktare som 
ger en publikkapacitet på 
2  500 åskådare. Läktarna är 
flyttbara och kan anpassas ef
ter hur stor publiken är.

– Entrédelen består av 
mycket trä för att knyta an till 
den gamla hallen, men vi har 
ändå skapat en modern stil 
för att man ska kunna se en 
skillnad, att detta är det nya 
Idrotts huset, säger Bosse Lin
deberg.

Lagbasen Joppe Persson tyck
er att jobbet flyter på bra. 

– Arbetsledningen är lyhörd 
och jobbet är bra planerat.  

– Projektet är lite extra kul 
eftersom vi anpassar bygget 
efter det gamla Idrottshuset, 
som är byggt på 1940talet. 
Det är böjda balkar och myck
et trä i inredningen. 

Han berättar att förtjänsten 
ligger på 201 kronor i timmen, 
vilket är riktigt bra. 

Inte lika roligt är det att fyra 
byggnadsarbetare på arbets
platsen har blivit varslade från 
bygget. Neddragningarna i 
byggbranschen har märkts av. 

– Det värsta är att det är de 
unga grabbarna som får gå, de 
som ska ta över efter oss, säger 
Joppe Persson.

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger
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Jörgen Jensen monterar glas-
partier till fasaden.

Den bågformade stilen från det anrika Idrottshuet går igenom i den nya delen. Ett nytt idrotthus byggs i Örebro intill det gamla kulturmärkta. Men mycket av den gamla stilen går igen i den nya, till exempel böjda                  limträbalkar som formar ett böjt tak. 
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Nytt idrottshus i Örebro  bygger på det gamla
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Cresent E-type, Puch Dakota och Monark. Känns namnen igen? 
För Rolf Gustavsson och hans kompisar är de självklara.  
Märkena finns i moppeklubben i Kumla som tillbringar mycket 
tid på vägarna i mopedfart.

LIV OCH LUSt

FAKTA

Rolf Gustavsson
Ålder: 50 år.
Familj: Fru och två barn, 16 
och 20 år.
Bor: I Kumla.
Intressen: Mopeder och jakt.
Drömmer om: Jag har det 
bra. 

Rolf Gustavssons favorit är en östtysk Simson. Den har till och 
med en dragkrok.

I garaget har Rolf nästa renoveringsprojekt på gång: en Puch 
från 1960-talet. 
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Det beror på vad man menar 
med mopedfart. Det går nog 
lite fortare än 30 km i timmen.

Det konstaterar Rolf och 
får medhålla av mopedkompi
sarna Tomas Köpman och Ulf 
Karlsson.

– Nja, vi kallar det inte trim
ning utan snarare viktkom
pensering, skrattar alla tre och 
ser plötsligt ut som om de vore 
15 år och hade fått sina första 
mopeder. 

Medlemstidningen är på be
sök i Rolf Gustavssons garage 
i Kumla. Det är en gråkulen 
söndagseftermiddag i novem
ber så det smakar gott med  
kaffe och wienerbröd. 

Fikat är uppdukat mitt i 
verkstan bland mopeder och 
reserv delar. På mekarbordet 
står ett mopedlik som Rolf  
berättar det är en Puch Da
kota. 

– Den blir fin när det är klar, 
men det är mycket jobb kvar.

Rolf är snickare till vardags, 
men intresset för mopeder tar 
mycket utrymme på hans fri
tid, liksom jakten.

– Min fru gillar också att 
följa med på mopedturer. Att 
köra moped är också natur
upplevelser och vi kan stanna 
och plocka bär och svamp. 

Vad beror intresset för 
gamla mopeder på?
– Vi kanske åkte för lite mo
ped när vi var unga och behö
ver kompensera oss för det, 
konstaterar Rolf, men tilläg
ger samtidigt att det nog mer 
är fråga om nostalgi.   

Ulf Karlsson fyller i:
– En del gillar mest att meka 

och andra gillar att köra. Men 
det viktigaste är att vi har kul 
tillsammans.   

I Kumla finns ett fik som 
lämpligt nog är inrett i 
1950talsstil och dit åker 
gänget ofta. Men det är bara 
öppet sommartid så något be
sök där kunde vi inte göra den 
här söndagen. 

Killarna i moppeklubben åker 
ofta ut på turer på  skogsvägar 
med korvgrillning och tips
frågor. 

Dessutom arrangeras många 
race och moppedagar, bland 
annat i Karlsborg, Viby, Hall
stahammar och Borlänge. Det 
som kallas semestergasen ar
rangeras i slutet av juli. 

– På de olika arrangemang
en träffar vi likasinnade från 
olika håll i landet och det är 
jättekul, säger Tomas Köpman 
som för dagen kör en MC 
Tornax. Men där hemma finns 
förstås flera mopeder.

Ulf Karlssons favorit är en 

Huskvarna Scooter även om 
han har en hel del andra mo
peder också. 

Rolf kör oftast en östtysk 
moped som heter Simson och 
frun kör en Puch.

– Frihet, nostalgi och rolig 
gemenskap är väl ord som kan 
beskriva intresset för gamla 
mopeder. 

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger

Nostalgi på två hjul
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Nostalgi i kubik kan man väl kalla dessa killars intresse. De använder mycket av fritiden till att köra på gamla kära mopeder. Rolf 
Gustavsson, närmast kameran, kör en Simson, Tomas Köpman en MC Tornax och Ulf Karlsson en Huskvarna scooter. 
BYGGNADS REGION ÖREBRO VÄRMLAND   nr 4 / december 2012



LOdistriktet i Örebro har 
fått en budkavle från LO
distriktet i Värmland  
– ett upprop mot vardags
rasism kallat ”Varför säger 
du så.”  
För några veckor sedan var 
LO ute på arbetsplatser för 
att ta upp frågan.

Ann-Katrin Eneblom är ordfö
rande i LOdistriktet i Örebro. 
Hon presenterade materia
let ”Varför säger du så” som 
ska syfta till att det vi kallar 
vardagsrasism ska ifrågasät
tas. Att vi ska säga ifrån om vi 
tycker någon uttrycker sig ra
sistiskt eller främlingsfientligt  
vid fikabordet. 

– Hur går diskussionen här, 
frågade hon dem som samlats 
i byggboden vid Idrottshuset i 
Örebro. 

– Nej, den diskussionen bru
kar inte förekomma här, blev 
svaret.

– Däremot finns det mycket 
allvarligare problem för oss 
och det är att något måste 

göras åt alla utländska bygg
företag som kommer till Sve
rige och gör jobb, dumpar 
priserna och åker hem igen. 
Skattar gör de i sitt eget land, 
sa Peter ”Småland” Johans
son. 

– Det är inte lätt för bygg
företagen här i Sverige när de 
inte får konkurrera på lika 
villkor, tillade Reiner Karls
son. 

Byggarna i boden skrädde 
inte orden.  

– Att vi inte gillar att ut
ländska företag kommer hit 
och dumpar priserna handlar 
inte om främlingsfientlighet.  
De får gärna vara här, men då 
ska de skatta i Sverige och ha 
samma villkor som vi när det 
gäller löner och arbetsmiljö. 
Men det har de inte. 

Ann-Katrin Eneblom höll 
med om att frågan är jättevik
tig. 

– Jag vet att frågan diskute
ras på central nivå. LO driver 
opinion i riksdag och regering 
om detta. 

Diskussionen fortsatte sedan 
om problemen med beman
ningsföretag där de anställda 
har otryggare villkor och kan 
sägas upp med kort varsel.

En byggnadsarbetare i ett be
manningsföretag får 50 pro

cent i lön när han är varslad 
och en veckas karens. 

Det är viktigt för både Bygg
nads och LO och driva dessa 
frågor, tyckte många i bygg
boden.

Lilian Haraldsson 
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LO-distriktet i Örebro har tagit emot en budkavle från LO-dist-
riktet i Värmland om vardagsrasism, kallad ”Varför säger du 
så?”. Nu åker de runt på arbetsplatser och pratar om rasism.

Peter ”Småland” Johansson menar att  det är dags för LO att 
agera mot alla utländska företag som dumpar löner, har dålig 
arbetsmiljö och dessutom åker hem och skattar i sitt eget land. 
De konkurrerar ut seriösa svenska byggföretag på ett orättvist 
sätt. Med ryggen mot kameran Reiner Karlsson.

Ann-Katrin Eneblom, ordfö-
rande i LO-distriktet i Örebro, 
propagerar för ”nej till var-
dagsrasism”.

FAKTA

Varför säger du så
 Vardagsrasismen breder ut 

sig. Det visar sig runt köks-
borden, på arbetsplatser och i 
valda församlingar. 

 Alla kan göra något för 
att stävja rasism. Alla har 
möjligheten att säga ifrån när 
man hör attityder som sprider 
fördomar. 

 Nästa gång du hör något 
på din arbetsplats så har du 
möjligheten att säga ”Varför 
säger du så?”

Vardagsrasism 
tema i byggboden



I höstas åkte en grupp från 
Byggnads Örebro Värm
lands ungdomskommitté 
till Ryssland på studie
besök. Besöket gjordes 
i samarbete med Ryska 
Federationen som är LO:s 
motsvarighet i Ryssland.

Byggnads ordförande Leif Ha
raldsson, ombudsmännen Ken
neth Svärd och Jenny Svensson 
och kommunstyrelsens ordfö
rande i Kumla Lennart Eriksson 
var också med på resan. Under 

vistelsen tecknade Leif Haralds
son och Ryska federationens 
ordförande ett samarbetsavtal 
som innebär fortsatt fackligt 
utbyte. Så nästa gång kommer 
ryska fackliga ungdomar till 
Örebro och Karlstad.

– Vi besökte bland annat ett te
gelbruk på en liten ort utanför 
Novgorod. Det visade sig att de 
inte alls hade samma arbetsvill
kor som vi. Arbetsmiljön var 
inte alls lika bra, berättar Alma 
JosefssonSimu, från Örebro. 

– Det är dessutom dålig 
standard på bostäderna. 

Alma tycker att studiebesö
ken var mycket intressanta och 
att den svenska gruppen blev 

mycket väl mottagna. Hon ång
rar inte att hon följde med.

– Nu vet jag hur bra vi har 
det här hemma, säger hon.

Lilian Haraldsson
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tACK VARE FACKEt
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Tegelbruk utanför Novgorod. ”De ryska lönerna är bara en tredje-
del av våra och de blev chockade när vi berättade om våra löne-
nivåer”, berättar Alma Josefsson-Simu, från Byggnads Örebro. 

Bo Lennart Karlsson i Ham
marö har en skadad rygg 
och utslitna knäleder. Han 
är utsliten i kroppen efter 
att ha arbetat som betong
arbetare på byggen i hela 
sitt yrkesverksamma liv. 
– Det finns inget välfärds
samhälle längre, säger han. 

– Välfärdssamhället försvann i 
samband med att den borger
liga regeringen tillträdde, kon
staterar Bo Lennart Karlsson.  
Nu är det privat välfärd som 
gäller. Det vill säga de som kan 
betala klarar sig.

För tio år sedan började 
värken komma. Han har varit 
sjukskriven i omgångar sedan 
dess. Under en period skolade 
Bo Lennart om sig till arbets
ledare. Men han klarade inte 
jobbet på grund av värken.

– Jag behöver bara gå en bit 
så viker sig knäna, säger han.  

Bo Lennart är ledsen och be

sviken på hur hans liv har för
sämrats under de senaste åren.

– Jag har blivit utförsäkrad 
från Försäkringskassan flera 
gånger. De anser att jag kan 
arbeta och arbetsgivarna tar 
inte mot en man som är ut
sliten i kroppen.  

– Eftersom jag inte kunnat 
arbeta de senaste åren har jag 
heller inte kvalificerat mig för 
akassan. 

Flera gånger mellan 2002 och 
2009 blev Bo Lennart utförsäk
rad och flera gånger fick han det 
som kallas aktivitetsstöd. Men 
även det stödet togs bort.

2011 fick han gå till socialen 
och be om pengar eftersom 
han inte hade någon inkomst. 
Men det var inte nog med det. 
För att få ersättning tvingades 
han sälja sitt hus. 

– Det var bland det värsta jag 
har varit med om, säger han. 

Men tack vare att han kon

taktade Byggnads har han nu 
fått lite upprättelse. 

Byggnads överklagade För
säkringskassans beslut till 
Förvaltningsrätten. Nu har 
han fått rätt till livränta och 
hans skador är klassade som 
arbetsskador.  

– Jag väntar också på en be
dömning av AFA Försäkring för 
att få ut ytterligare ersättning. 
Det är Byggnads som hjälper 
mig med det. Men det är inte 
klart ännu. 

Bo Lennart är också kritisk 
till dem som dömer ut arbets
lösa och sjukskrivna och anser 
att de får skylla sig själva. 

– Jag har jobbat i hela mitt 
liv. När kroppen inte håller 
längre måste sådana som jag 
får hjälp av välfärdssamhället, 
som vi själva byggt upp. Men 
de som har jobb verkar inte 
förstå att de själva kan hamna 
i samma situation som jag. 

Katarina Sandgren, som 
är handläggare på Byggnads, 
konstaterar att facket inte 
kommer att ge sig.  

– Vi anser att Bo Lennart har 
rätt till livränta heltid. I dag har 
han inte det eftersom Försäk
ringskassan fortfarande anser 
att han kan ta någon form av 
arbete. Men han har värk hela 
tiden och har svårt att röra sig. 
Det är märkligt hur man be
handlar människor. 

Tony Kyrk, ombudsman på 
Byggnads som också handlagt 
Bo Lennart ärende, är lika kri
tisk till Försäkringskassans at
tityd:

– Men tack vare AFAför
säkringen får i alla fall Bo 
Lennart lite plåster på såren. 
Han kommer att få ut en en
gångssumma eftersom hans 
förslitningsskador äntligen 
är klassade som arbetsskada,  
säger han.  Lilian Haraldsson

Arbetsskadade Bo Lennart 
fick kämpa för rätt till livränta

Byggnads på resa häpnar 
över ryska arbetsvillkor
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010 - 601 10 00
byggnadsnu@byggnads.se

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

Jeanette 
Söderdahl.

Leif Holmgren.Jens Bryner. Mikael  
Arvidsson.

Kari Murtola.Peter  
Wennsberg.

Nu öppnar vi Byggnads Nu! 
Ditt nya arbetsredskap som gör det möjligt 
för dig att snabbt och enkelt nå Byggnads, 
alla vardagar mellan klockan 07–19!

Ring eller mejla oss när du har frågor om löner, 
anställningsvillkor, arbetsmiljö, försäkringar eller 
något annat du vill kolla med oss. Du får alltid 
ett snabbt och personligt svar från någon av våra 
ombudsmän på medlemscentret.
Kom ihåg att alltid ange ditt personnummer, det 
ger dig förtur! Kan vi inte svara direkt på din 
fråga återkommer vi garanterat med svar inom 24 
öppet timmar. Behöver du mer hjälp, skickar vi frå-
gan vidare. Du kommer senare att bli kontaktad 
av rätt person. Naturligtvis kan du även i fortsätt-
ningen ringa direkt till din region.

Ring eller mejla oss på Byggnads Nu! Tel 010-601 10 00, 
byggnadsnu@byggnads.se 
Vi har öppet kl 07–19 alla vardagar.

... Frederik 
Johannes-
son.

Grattis till det nya job-
bet som ombudsman på 
Byggnads.
– Tack. Det känns riktigt bra.  
Nu får jag fortsätta arbeta med 
frågor som intresserar mig och 
som jag har arbetat mycket 
med.

Du är snickare och har  
varit lagbas under senare 
år, främst på Skanska 
men också på NA-Bygg.
– Ja, och har verkligen trivts 
med mitt jobb. Men för ett par 
år sedan ramlade jag ner från 
byggställningen och skadade 
mig rejält. Jag blir aldrig riktigt 
återställd och kan inte jobba till 
100 procent. I uppdraget som 
ombudsman kan jag fortsätta 
med det som känns så ange
läget, nämligen arbetsvillkoren 
för byggnadsarbetarna.

Vad är dina arbets-
uppgifter?
– Jag har hand om mätningar 
och skyddsfrågor.

I en artikel i ett tidigare 
nummer av medlemstid-
ningen var du kritisk till 
att Byggnads inte hade 
tillräcklig medlemskon-
takt. Är det frågor som 
du driver nu också?
– Ja, absolut. Jag försöker leva 
upp till det varje dag. Jag ringer 
alltid upp medlemmar som har 
sökt mig och jag försöker vara 
ute på arbetsplatserna så myck
et som möjligt. Man får inte 
glömma att vara ombudsman 
är inte bara ett jobb. Det är 
även ett förtroendeuppdrag. Vi 
företräder medlemmarna. Det 
är viktigt att de blir lyssnade på 
att de får komma till tals.

Lilian Haraldsson

HALLå DäR

FAKTA

Frederik Johannesson
Ålder: 32 år.
Yrke: Ombudsman med place-
ring på Byggnads i Örebro.
Familj: Ja, fru och en liten 
dotter.
Bor: I Glanshammar.
Fritid: Förutom att vara med 
familjen så cyklar jag moun-
tainbike och tävlar någon gång 
per år.

God jul 
och 
gott  

nytt år!
önskar

Byggnads  
Örebro Värmland

TBM 190,88
VVS  222,82
Platt 198,96
Golv 183,72
Ställning 179,91
Undertak 187,05

TBM 185,10
VVS  247,13
Platt 219,10
Golv 209,95
Ställning 178,53

Ackordslöne r 
hela 2012 

Örebro

Värmland

Kontoret är stängt den 27–28  
december. Välkomna att ringa 
igen efter nyår.



Region Örebro Värmland
Regionkontor:
Posthornsgatan 8, 656 32 Karlstad
Tel: 010-601 10 11 
Fax: 054-83 47 42

Öppettider expeditionerna  
Karlstad:
Kontorets öppettider: 
Måndag–fredag 7–16 
Lunchstängt: 
Måndag–fredag 12–12.45 
Telefontider: 
Måndag–fredag 8–15

Örebro:
Riagatan 51, 702 26 Örebro 
Tel: 010-601 10 11
Fax: 054-83 47 42
Kontorets öppettider: 
Måndag–torsdag 8–16, 
fredag 8–13.30   
Jour: fredag 13.30–16 Begrän-
sad bemanning 
Lunchstängt: 
Måndag–tors 12–12.45 
Fredag 12–12.20 
Telefontider: 
Måndag–fre 8–15

Vi i region Örebro Värmland:

Leif Haraldsson
Ordförande, ombudsman
010-601 12 06 / 070-860 20 56
leif.haraldsson@byggnads.se
Tomas Pettersson
VVS, ombudsman, kassör
010-6011216 / 076-8 430 430
tomas.pettersson@byggnads
Tony Kyrk
ombudsman/ DYK-ansvarig
010-601 12 07 / 070-660 35 10
tony.kyrk@byggnads.se
Odd Maalsnes
TBM, ombudsman
010- 601 12 08 / 070-670 43 35
odd.maalsnes@byggnads.se
Jan Asker
studier, ombudsman
010-601 12 05 / 070-555 63 26
jan.asker@byggnads.se
Tomas Nilsson, 
MB, ombudsman
010-601 12 10 / 070-350 70 76
tomas.nilsson@byggnads.se

Monica Merking
kontorist, bokföring
010-601 12 09
monica.merking@byggnads.se
Carina Engberg
kontorist/medlemsredovisning
010-601 12 18
carina.engberg@byggnads.se
Katarina Sandgren
kontorist, försäkringar, medlems-
redovisning
010-601 12 11
katarina.sandgren@byggnads.se

Lars Åke Söderholm
TBM, ombudsman
010-601 12 04 / 070-515 47 52
lars-ake.soederholm@byggnads.se
Freddy Johansson
VVS, glas, ombudsman
010-601 12 02 / 070-515 49 45
freddy.johansson@byggnads.se
Mikael Johansson
TBM, plåt, ombudsman, avtals-
ansvarig
010-601 12 14 / 070-515 84 40
mikael.johansson@byggnads.se

Kenneth Svärd
DMY, ombudsman
010-601 12 15 / 070-190 61 24
kenneth.svard@byggnads.se
Frederik Johannesson
TBM/TBMA, ombudsman
010-601 12 03 / 070-240 23 32
frederik.johannesson@byggnads.se
Jenny Svensson
ombudsman/studieansvarig
010-601 12 12
jenny.svensson@byggnads.se
Birgitta Jonsén
kontorist, mätning
010- 601 12 01
birgitta.jonsen@byggnads.se
Eva Andersson
kontorist/bokföring, medlems-
redovisning
010-601 12 13
eva.andersson@byggnads.se

   

Ny grupp  för ungaVi har en ny startad ungdoms-grupp på avdelningen. Är du intresserad att vara med så kontakta Alma Jofesson-Simu 073-93 95 338 eller  Simon Brodin 070-291 27 63

AnslAgstAvlAn

Så når du  akassan• A-kassan har telefontid   mellan kl 8 och 11.30,  och mellan 13 och 15.• Telefonnummer till  a-kassan är 010-601 18 00

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. 

Viktigt!
✔Glöm inte att an-
mäla till avdelningen vid 
förändringar i sjukskrivning, 
studier och sjukersättning 
eller 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 då 
kontakt med avdelningen.
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Öppet 
hus för 
arbets-
lösa
Välkommen till verk-
samhetskontoren: 
Posthorns gatan 8  
i Karlstad och Bygg-
fackens hus, Riagatan 51 
i Örebro kl 14–16.

 17/1 2013      14/2 2013      14/3 2013

Information om vad som gäller vid varsel och eventuell 
arbetslöshet. Vi bjuder på smörgås och dryck.
 Byggnads Örebro Värmland

BYGG Örebro
Värmland

Medlemstidning för Byggnads Örebro Värmland

Posttidning B

Byggnads Region Örebro Värmland
Postadress: Posthornsgatan 8, 656 32 Karlstad
Telefon: 010-601 10 11

nr 4 / DECEMBER 2012

Sylve Gustavsson, snickare, 
Kumla:
– Arbetstids
förkortning. 
Det är tufft i 
byggbranschen. 
Jag behöver 
mer ledighet. 

Per Carlsson, snickare,  
Lillkyrka:
– Jag vill både 
ha högre lön 
och arbetstids
förkortning. 
Men måste jag 
välja så är det 
högre lön.

Peter Öhlund, snickare, 
Örebro:
– Uttaget borde 
höjas. Viktigast 
är arbetstids
förkortning. 

Morgan Persson, ställnings-
byggare, Hallsberg:
– Arbetstids
förkortning. 
Men Byggnads 
viktigaste fråga 
borde vara att 
få bort beman
ningsföretagen.

FRågAN

Avtalsrörelsen är i gång.

Vad föredrar du?
Högre lön  
eller arbetstids- 
förkortning?

      Boka in ditt sektionsmöte!
ÖREBRO VÄRMLAND Tid Plats

Askersund årsmöte torsdag 24 januari, kl 18.30 Hotell Norra Vättern

Degerfors årsmöte torsdag 24 januari, kl 19 Folkets hus D-sal

Frövi årsmöte fredag 25 januari, kl 18.30 Kofallsvägen 1

Hagfors årsmöte onsdag 23 januari, kl 17 LO-lokalen

Hallsberg årsmöte torsdag 17 januari, kl 18 Hotell Stinsen

Hällefors årsmöte torsdag 24 januari, kl 18 Hällefors herrgård

Karlskoga årsmöte fredag 25 januari, kl 19 Exp. i Karlskoga, sedan pub med 
respektive

Karlstad årsmöte torsdag 31 januari, kl 18 Regionkontoret, Kronoparken

Kristinehamn årsmöte tisdag 29 januari kl 18 Anmälan: Thomas 070-624 81 33

Kumla årsmöte torsdag 24 januari, kl 19 Folkets hus

Lindesberg årsmöte onsdag 30 januari, kl 19 Lindegårdens värdshus

Säffle årsmöte torsdag 17 januari, kl 18.30 Se annons i ST

Örebro årsmöte tis 22 januari, kl 18.30 Byggfackens hus

Ungdoms-
gruppen!

Nu är det snart nytt år och dags 
att dra i gång grupperna  
i Karlstad och Örebro 

för att planera verksamheten!
Du under 30 år är välkommen till 

något av följande möten:

✔23/1 kl 18 på kontoret i Karlstad
✔24/1 kl 18 på kontoret i Örebro

Anmälan sker via mejl eller tele-
fon mig senast 21/1 så jag vet hur 
mycket mat som ska inhandlas!

Välkomna!
Jenny, 010-601 12 12

jenny.svensson@byggnads.se


