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Vargavintern släpper inte sina klor om 
oss. I skrivande stund har vi fått yt-
terligare flera decimeter nysnö. Jag är 

arbetsledare på ett lärlingsbygge på motor-
stadion Kumla. Vi har fått börja många 
morgnar med att handskotta bort snö från 
grunden till det den nya läktare som ska stå 
klar i juni. 

Till dess hoppas jag att det nya avtalet är 
i hamn.  Byggnads avtalsråd presenterade 
kravet för motparten för några veckor sedan. 
Nu får vi se vad som händer. 

De viktigaste avtalskraven är: ett nytt ihop-
slaget bygg- och anläggingsav-
tal, arbetstidsförkortning, att 
förhindra företag att använda 
bemanningsföretag för att 
kringgå återanställningsrätten, 
tätare hälsokontroller och löne-
ökningar på 2,6 procent.

Lönekravet ligger helt i linje 
med vad LO-förbunden gemen-
samt kräver.

Men det blir förstås tufft. 
Arbetsgivarna har gått ut med 
nollbud.

Nu går vi in i ett valår. För oss inom  
Bygg 18 är det viktigt att fokusera på  
valet, eftersom det påverkar oss både i 
jobbet och i vardagen vilken regering som 
tillträder. Vi kommer att diskutera valfrågor 
på arbetsplatserna och i denna tidning. 

I år deltar inte Bygg 29:an i Värmland i 
samarbetet om tidningen. Men vi fortsätter 
att ge ut den på egen hand. 

Några veckor före jul beslutade arbetsdom-
stolen att Byggnads skulle betala skadestånd 

efter att vi blockerat ett utländskt företag 
för att man vägrade teckna kollektivavtal. 
Den historien tror jag att de flesta av den här 
tidningens läsare känner till. Vi vet att de 
som jobbade på bygget i Vaxholm tjänade 
långt under gällande avtal på svensk arbets-
marknad något som borgerliga ledarskriben-
ter inte tar någon hänsyn till. Månad efter 
månad mal man på om att fackets makt är 
för stor och måste begränsas.

Jag har aldrig mött en medlem som tycker 
att fackets makt är för stor. Däremot har jag 
mött många som tror att den lön vi har i  dag 

inte kan tas i från oss. Dessa 
personer måste vi gemensamt 
ta under behandling. Vi måste 
alla ta oss tid och förklara. 
Vi utsätts just nu för ett stort 
tryck från låglöneländer. Detta 
kan få effekt på våra egna  
löner om vi inte håller ihop. 
Det kommer också att få effekt 
på våra egna löner om reger-
ingen inte täpper till i lagen 
efter Laval-domen.

Än så länge har regeringen Reinfeldt inte vi-
sat någon sådan vilja att gå facket till mötes. 
Tvärtom. Reinfeldt lyssnar bara på höger-
hökarna i svenskt näringsliv. Allt handlar om 
hur man ska fördela vinsten. Bygget i Vax-
holm färdigställ-
des med svenska 
löner. NCC som 
var tvåa i an-
budsförfarandet 
tog över jobbet. 
Jag är övertygad 
om att man inte 
gjorde det gratis.

Valår med tuffa  
löneförhandlingar

LEDARE

”Jag har ald-
rig mött en 
medlem som 
tycker att 
fackets makt 
är för stor.”
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Arne Bergqvist  
ordförande i Byggnads Örebro

Medlemstidning för Byggnads  
avd 18 Örebro 

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

Detta är Byggnads avtalskrav 
inför årets löneförhandling i 
sammanfattning:

• Slutföra samtalen om ett nytt 
byggavtal.
• Överenskommelse om ett 
lägsta löneutrymme om 2,6 
procent beräknad på årsbasis.
• Låglönesatsning på byggstä-
dare.
• Nya regler införs i kollektiv-
avtalet som förhindrar en ar-
betsgivare att anlita personal 
från uthyrnings- och beman-
ningsföretag om det finns per-
soner med företrädanderätt 
till återanställning.
• Arbetstidsförkortning med 
åtta timmar per år med bibe-
hållen lön. Vilket innebär att en 
byggnadsarbetare har 40 tim-
mars arbetstidsförkortning att 
ta ut.
• För att arbetslösa byggnads-
arbetare inte ska behöva vänta 
på a-kasseersättning måste ar-
betsgivaren lämna ett korrekt 
arbetsgivarintyg för att upp-
sägningen ska bli giltig.
• Att under avtalsperioden 
upprätta nya ackordslistor för 
de yrken som ingen revision 
utförts på de senaste tio åren.
• Arbetsgivaren ska tillhan-
dahålla fungerande personal-
utrymmen. Om det i dessa 
saknas möjlighet att värma 
mat ska arbetsgivaren betala 
förrättningsersättning.
• Arbetsgivaren ska ersätta av-
gift för tullar.
• Att regelbundna hälsokon-
troller genomförs minst vart-
annat år,.
• Semesterlönen och semester-
ersättningen höjs.

BYGG 18

Byggnads 
avtalskrav

Ansvarig utgivare: Arne  
Bergqvist
Redaktör: Lars Åke Söderholm
Redaktionskommitté: Lars Åke 
Söderholm, Kenneth Svärd och Eva 
Ullfjord.
Produktion: Textor AB, text och 
foto. Domedia, layout och redigering.

Adress till hemsidan:  
www.byggnads.se

Adress: Box 22 003, 702 02 
ÖREBRO     
Telefon: 019-603 24 00
Telefax: 019-603 24 19     
Postgiro: 204718-1



Ove Backlund, har vunnit 
en mycket stor seger. Han 
har med Byggnads hjälp 
fått a-kassan att ompröva 
sitt beslut om utstämpling. 
Nu har ersättning betalats 
ut för den månad som han 
var arbetslös. 

Ove Backlund från Kumla 
har varit fasadputsare i 30 år. 
Runt jul 2008 blev han arbets-
lös, vilket är mycket vanligt 
den här tiden på året i hans 
bransch. Ove sökte flera jobb 
inom sitt yrke, men tydligen 
inte tillräckligt många enligt 
arbetsförmedlingen.  De anser 
att han ska söka alla lediga 
jobb som finns.

– De menade att jag även 
skulle söka de jobb jag inte kan 
få. Över hela Sverige.  Man 
kan inte tro att det är sant. Ska 
jag söka jobb som läkare för 
att ett jobb är ledigt, säger han 
och skakar på huvudet.

Handläggaren på arbetsför-
medlingen anmälde honom 
till Byggnads a-kassa som ut-
försäkrade honom. Men Ove 
Backlund tog hjälp av Kata-
rina Sandgren på facket som 

hjälpte honom att överklaga.
– Det känns jättebra. Nu 

har jag fått 11  000 kronor i 
en klumpsumma. Äntligen har 
det sunda förnuftet fått råda, 
säger han.  

Katarina Sandgren på Bygg-
nads avdelning 18, menar att 
det är märkligt att Ove Back-
lund, trots att han anmälde 
sig till arbetsförmedlingen  
redan första dagen han blev 
arbetslös, inte fick träffa  
någon handläggare förrän en 
månad senare.

– Ove Backlund fick ingen 
information om de nya regler-
na i a-kassan och gjorde som 
han brukade. Han sökte jobb i 
sin egen bransch, säger hon.

– Det är likadant varje år. 
Många fasadputsare blir ar-
betslösa på vintern, eftersom 
det är svårt att putsa fasader 
när det är minusgrader.

– Vi kunde verifiera att Ove 
Backlund sökt jobb under hela 
den månad han var arbetslös. 
Därför backade a-kassan och 
omprövade sitt beslut. 

 
 Lilian Haraldsson 
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Högsta ackorden i Örebro län 

TBM
Företag Arbetsplats Förtjänst
NBA Hotell & skola 221,12

Skanska Kumlafängelset hus T&F 216,23

Asplunds Bygg Kv Salvian 205,53

NBA/Peab Kv Repslagaren 196,03

NCC Behrn arena 192,87

Anläggning

Skanska Bro, Södra tvärleden 190,00

Peab Tunnel Lillån 183,27

Rör

YIT Lillåstrand 236,14

Snittförtjänst TBM 2009 (helår) 184,20

Snittförtjänst golv 4:e kvartalet 2009 163,97

Snittförtjänst platt 4:e kvartalet 2009 164,73

Snittförtjänst platt 4:e kvartalet 2009 154,89

Här redovisar Bygg 18 bästa ackorden och snittlöner 
för 4:e kvartalet 2009. Förtjänst per timme.

Ove vann mot a-kassan

Ove Backlund är förvånad över a-kassans nya regler. Han måste söka 
alla jobb som finns – i olika branscher, trots att han vet att han får jobb 
i sitt eget yrke så snart det blir tillräckligt varmt igen.  Foto: Peter Krüger

En LO-medlem i Byggnads 
betalar 850 kronor till 
facket och a-kassan.  
På tre år har priset ökat 
med 439 kronor eller drygt 
150 procent.  
En Sacomedlem i Sveriges 
Ingenjörer betalar 314 
kronor. 
På tre år har priset ökat 
med 86 kronor eller knappt 
40 procent.

Det här är två exempel – men 
det ser ungefär likadant ut 
överallt. De som tjänar minst 
betalar mest. 

Före 2007 skilde det en 
hundralapp mellan det dyraste 
och billigaste förbundet i LO, 
TCO och Saco. Nu skiljer det 

mer än 600 kronor mellan 
dessa förbund. 

Nästan hela ökningen 
beror på politiska beslut 
– dyrare a-kassa och slopad 
skattereduktion för medlems-
avgiften till facket och a-kas-
san. 

Den slopade skattereduktio-
nen betyder att alla betalar 
mer – vare sig avgifterna har 
höjts eller inte. 

Politiken har lett till mass-
flykt från facket och a-kas-
sorna. På tre år har 260 000 
gått ur facket. 

Ännu fler, 430 000, har läm-
nat a-kassorna.  

 LO-tidningen

Lägst lön betalar mest avgift
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I Grenadjärstden, det gamla 
militärrområdet I  3 på Norr 
i Örebro, bygger Aspegrens 
Bygg passivhus bestående av 
13 lägenheter i bostadsrättsför-
eningen Divisionen. 

Petra Åkerlund är projekt-
ledare och berättar att tätheten 
i väggarna är a och o för att 
husen ska klassifieras som pas-
sivhus. 

– Isoleringen plastas in och 
varje skarv måste tejpas. El-
dososrna monteras på reglarna 
utanpå plasten. Det får inte fin-

nas minsta hål i plasten. Varje 
hus provtycks sedan noggrant. 
Maxvärdet är 0,3 liter luft per 
sekund och kvadratmeter. 

– Det har vi klarat galant hit-
tills, fortsätter Petra Åkerlund. 
Provtryckningar visar inte mer 
än 0,1 liter luft per sekund och 
kvadratmeter. 

I korthet fungerar passiv- 
husens uppvärmning på föl-
jande sätt: 

Den värme som avges i huset, 
genom kroppar, hushållsappa-

rater och datorer, värmer upp 
tilluften som kommer utifrån 
genom en värmeväxlare. När 
det är riktigt kallt ute kopplas 
ett värmeelement som sitter i 
tilluftskanalen automatiskt på. 
Uppvärmningskostnaderna blir 
minimala genom den här tekni-
ken. 

Snickarlärlingen Emma Eng- 
ström är plastansvarig på byg-
get. Hon tejpar alla skarvar, 
fönsternischer, eventuella hål 
som uppstått och genomgångar. 

– Det blir inte så mycket trä-
jobb för mig just nu, men det 
här är kul också. Vi bygger ju i 
en helt ny teknik, så det är jät-
tekul säger hon. 

Lägenheterna är lite extra ut-
rustade med ekparkett, kakel 
och klinker. I badrummet byggs 
golv av marinträ. Alla lägenhe-
ter har dressingroom och i vissa 
byggs bastu. 

I  stället för trä i de djupa 
fönsternischerna läggs färgat 
glas.

REPORTAGE

Örebros första passivhus har halv-
metertjocka väggar och är super-
täta. Inga element behövs. Husen 
värms upp av mänsklig värme och 
av hushållsapparater. Energikost-
naderna blir minimala.  
Att ingen tänkt på det förut.  

Mänsklig värme sparar på energin

Örebros första passivhus byggs i Grenadjär-
staden.

Snickarlärlingen Emma Engström är plastansvarig på bygget. Hon tejpar alla skarvar fönsternischer, hål    och genomgångar. Plastningen är oerhört viktig. Väggarna måste vara supertäta för att klara 
energikraven. I bakgrunden Folke Skogman och Alexander Ledin som sätter gips. 
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FAKTA

 Passivhuset har så små vär-
meförluster att friskluften kan 
användas som värmesystem. Inga 
radiatorer och ingen golvvärme 
behövs. 

 Den välisolerade och täta 
byggnaden gör att värmen från 
personer, belysning och apparater 
räcker för att hålla huset varmt 
nästan hela året. Det förutsätter 
mekanisk ventilation och värme-
växling där den varma utgående 
luften värmer den inkommande.

 De kallaste dagarna räcker 
det med en lätt förvärmning av 
friskluften för att hålla huset 
varmt.  Det sker genom ett litet 
värmeelement, som sitter i till-
luftskanalen. 

 Fuktskador minimeras i pas-
sivhus. Täta hus med en bra 
ventilation är en förutsättning 
för att slippa mögel. Men det 
är viktigt att husskalet inte är 
felkonstruerat och att noggranna 
täthetsprov görs. 

 Att bygga ett passivhus är 
några procent dyrare än ett 
normalt hus. 

 Extrakostnaderna för bättre 
isolering och värmeväxlad ventila-
tion kan ge lägre totalkostnader 
redan efter några år, men varierar 
mellan de olika projekten. ��

 Energiförbrukningen får inte 
överstiga 45 kWh/kvm och år i 
ett passivhus. Förbrukningen i ett 
vanligt småhus är i genomsnitt 
121 kWh/kvm. 

Snickaren Stefan Nilsson som 
går på efterreparationer märker 
att lägenheterna är varma, trots 
att ingen fläkt står på. 

– Det är ju flera minusgrader 
ute, ändå är det varmt och skönt 
härinne, konstaterar han. 

Snickarna Arne Karlsson och 
Anders Fahlén bygger balkong-
er.

– Det är kul att det är så 
mycket trädetaljer på det här 
bygget. Det gör det roligare att 
jobba, konstaterar de. 

Byggkostnaderna är fem pro-
cent högre än vanliga bostads-
hus.

– Men det har de boende be-
talat tlllbaka på mindre än ett 
år, tack vare de låga energi-
kostnaderna, konstaterar Petra 
Åkerlund. 

Text: Lilian Haraldsson

Foto: Peter Krüger

Mänsklig värme sparar på energin
Snickarlärlingen Emma Engström är plastansvarig på bygget. Hon tejpar alla skarvar fönsternischer, hål    och genomgångar. Plastningen är oerhört viktig. Väggarna måste vara supertäta för att klara 
energikraven. I bakgrunden Folke Skogman och Alexander Ledin som sätter gips. 

Snickarna Anders Karlsson och Anders Fahlén snickrar 
balkonger.  ”Det är kul att det är så mycket träjobb på 
det här bygget”, säger de. 

Passivhusen har nästan 
halvmetertjocka väggar.

Alla genomgångar 
tejpas noggrant för att 
det ska vara tätt. 



BYGG18   nr 1 / FEBRUARI 2010 BYGG18   nr 1 / FEBRUARI 20106 7

Intresset för curling har funnits 
sedan Christer gick i plugget. 
Han började spela som junior 
och nu är det  herrlagets divi-
sion 1 som gäller. 

Medlemstidningen träffar 
Christer på Trängens IP.  Här 
tillbringar han det mesta av 
sin lediga tid. Det är träning 
tre kvällar i veckan och mat-
cher de flesta helger. Det är 

snart dags för träning inför 
det stundande DM som spelas 
i Karlstad. Men först kommer 
OS och där tävlar herrarnas 
curlinglag från Karlskoga för 
Sverige.

– De spelar i 
samma distrikt 
som vi, så det 
blir extra roligt 
att följa dem 
under OS. 

För Christer 
är det inte så 
konstigt att föl-
ja curling. Men 
för många av oss andra blir 
curling en jätteintressant sport 
vart fjärde år när det är OS.

– Ja, det är lite märkligt det 
där. Curling är lika spännande 
jämt. Men det är bara när tv 
sänder som sporten blir upp-
märksammad, säger Christer. 

– Om det sändes lite mer 
tävlingar i tv och skrevs mer 

i tidningarna är jag övertygad 
om att curling skulle vara 
större som idrott än vad den 
är i  dag, fortsätter han. 

Örebro Curlingklubbs herr-
lag ligger i mitten av tabellen i 
division 1. 

Christer spelar på olika po-
sitioner Det position han gil-
lar mest är att skippa och att 
lägga upp taktik.  

– Men det är soparen som 
avgör de flesta matcherna. Ett 
bra samarbete mellan skip-
pern och soparen leder ofta till 
seger. 

Vad är det bästa med cur-
ling?
– Det är spänningen och preci-
sionen. Dessutom har vi så bra 
gemenskap i klubben. Vi har 
riktigt roligt. 

Text: Lilian Haraldsson

Foto: Peter Krüger

 Curling har spelats i Örebro 
sedan början på 1920-talet. 
På den tiden spelade man 
curling utomhus på naturisar, 
bland annat på Svartåns is vid 
Hamnplan. Numera spelas 
curling i inomhushall med fyra 
curlingbanor på Trängens IP på 
Väster. 

 Curling är en lagsport där de 
tävlande turas om att skjuta 
iväg en handtagsförsedd gra-
nitsten mot en måltavla målad 
på isen, kallad boet.Två andra 
spelare i laget sopar framför 
stenen med kvastar och lagets 
fjärde medlem, kallad skipper 
eller lagkapten, står vid boet 
och vägleder de andra.

 Lagkaptenen läser isen, läg-
ger upp taktiken för laget och 
ger ofta även instruktioner för 
sopningen. Med sopningen 
påverkas stenens friktion mot 
isen och därigenom hur långt 
stenen glider och hur kraftigt 
den vrider sig eller curlar. 

Det är spänningen 
och precisionen i 
curling som lockar 
muraren Christer 
Tikkala. Vid sidan av 
murarjobbet är det 
på curlingklubben 
på Trängens IP som 
han tillbringar den 
mesta tiden.

LIV OCH LUST

Christer  
Tikkala.

Stenkoll med spänning
FAKTA

Spänning och precision är det roligaste med curling, anser muraren Christer Tikkala som tillbringar många träningstimmar på curlingbanan.
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Bygg 18 
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

Sektionsexpeditioner:
Sek 07 Karlskoga
Värmlandsv 12D
691 32 KARLSKOGA
Telefon: 0586-309 30
Ej bemannad!

Ordförande: Arne Bergqvist, 
070-209 87 65

Kassör:
Richard Vestermark
richard.vestermark@byggnads.se

019-603 24 03
070-240 23 32
Personalansvarig, ekonomi, ung-
domsansvarig, arbetsrätt

Ulf Kvarnström
Tjänstledig

Birgitta Jonsén
birgitta.jonsen@byggnads.se
019-603 24 01
Administration av mätning och 
granskning. Registrering av FFM/
MB/lagbasar. Skyddsombud.

Eva Ullfjord
eva.ullfjord@byggnads.se
019-603 24 13
Studier, bokföring.
Handlägga medlemsärenden.

Freddy Johansson
freddy.johansson@byggnads.se
019-603 24 02
070-515 49 45
Huvudyrkesombud, MB-ansvarig.
Mätning och gransk. Utlands-
ansvarig. VVS-lärlingar.

Lars-Åke Söderholm
lars-ake.soederholm@
byggnads.se
019-603 24 04
070-515 47 52
Mätning DMY,
reg.skyddsombud, lärlingsansv. 
TBMA. Mätning TBMA, gransk-
ning

Mikael Johansson
mikael.johansson@byggnads.se
019-603 24 14

070-515 84 40
Mätningsföreståndare. Regionalt 
skyddsombud. Plåt- och vent- 
avtalet. Avtalstecknare. Lärlings-
frågor för plåtutbildning. Avtals-
tecknare 

Kenneth Svärd
kenneth.svard@byggnads.se
019-603 24 15
070-190 61 24
Medlemsvärvare. Info kring med-
lemskapet. Inkomstförsäkring. 

Katarina Sandgren
katarina.sandgren@byggnads.se
019-603 24 11
Handlägga medlemsärenden, 
försäkringar, bokföring.

VI PÅ AVDELNINGEN

ANSLAGSTAVLAN

Inkomstförsäkring
Från och med 1 juli 2008 ingår en inkomstförsäkring vid arbets-
löshet i medlemskapet. Försäkringens storlek styrs av ersättning-
en från a-kassan och ger cirka 80% efter skatt tillsammans med 
a-kassan i 200 ersättningsdagar.

Exempel: 
Lön 25 000 kronor/mån x 80% = 20 000
       minus ca 5 510 i skatt = 14 490/mån

Lön 80% 14 490
A-kassa 11 100
   3 390 skattefri ersättning från försäkringen

Resor och  

traktamenten

✔Traktamente 315:00

Förrättningstillägg 110:00

Resor 18:50

Resor VVS, se lönebilaga 

till avtalet

✈

Så når du  
a-kassan
• 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. 

Ha överseende...
Under februari 2010 kommer 

Byggnads att gå över till  
IP-telefoni. Vi ber därför om 
överseende vid eventuella  
problem när ni ringer till  

avdelningen. Samma  
telefonnummer gäller  

som tidigare. 

Kontakta  
den regionala 
a-kassan
... om du vill ha pengar 
återbetalda och om du blir 
arbetslös när den första i
månaden är en söndag:
a-kassan.region.
borlange@byggnads.se
a-kassan.region.
stockholm@byggnads.se
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      Boka in ditt sektionsmöte!
Tid Plats

BYGG 18 ÖREBRO 

Askersund lördag 6 mars, kl. 12 Hotell Norra Vättern

Frövi torsdag 18 mars, kl. 18.30 Kofallsvägen 1

Hallsberg torsdag 4 mars, kl 18 Bowlinghallen, Hallsberg

Kopparberg tisdag 23 mars, kl 18.30 Bångbro Folkets hus

Kumla torsdag 11 mars, kl. 19 Folkets hus

Lindesberg måndag 15 mars, kl 19 Folkets hus

Örebro tisdag 16 mars, kl. 18.30 Byggfackens hus

– Fy, vad kallt det är. Man 
skulle blivit frisör i  stället, 
skämtar Johan Eriksson, 
betongare.
Han en av de lärlingar som 
deltar i Byggnads, Peab:s  
och Kumla kommuns pro-
jekt för unga arbetslösa 
byggnadsarbetare.

På motorstadion i Kumla 
byggs  just nu en ny läktare.  
Ett tiotal unga killar och en 
tjej bygger under överinseende 
av Arne Bergqvist och Jan Ny-
ström. Arne känner vi också 
igen som ordförande i Bygg-
nads. Det här unga gänget 

drabbades när lågkonjunktu-
ren slog till med full kraft och 
byggnadsjobben försvann så 
gott som över en natt. 

– Nu har de jobb och lär 
sig hantverkets olika delar. De 
flesta är snickare och så finns 
det en betongare i gänget. 

Det har haft otur med att det 
blev en sådan vargavinter med 
massor av snö. 

– Vi har fått handskotta 
grunden flera gånger, berättar 
Arne Bergqvist.

Målsättningen är förstås att 
ungdomarna ska få jobb när 
konjunkturen vänder. 

Killarna är förhoppnings-
fulla: 

– Vi lär oss yrket ordentligt 
under tiden vi väntar på att få 
jobb, säger Mattias Johans-
son. 

Han är den enda som har 
jobbat på byggen tidigare och 
nu har rätt till a-kassa. Övriga 
har endast 130 kronor om da-
gen i aktivitetsstöd. 
 Lilian Haraldsson

Kollektiv-
avtalets dag
17 mars kl 10–17 
Våghustorget i Örebro

 Slut upp byggnads- 
arbetare!  

Det är viktigt att  
samlas klockan 13.  
Det gäller att visa 

att vi är många som 
kämpar för kollektiv-

avtalet. 
 
 Byggnads avdelning 18 

Läktarbygge ger 
lärlingar ny fart

Arbetslösa unga byggnadsarbetare deltar i ett lärlingsprojekt i Kumla. 
En ny publikläktare byggs på motorstadion. Här drar de en presenning 
över en grundarmering.


