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Medlemstidning för Byggnads  
avd 18 Örebro 

Sommaren börjar lida mot sitt slut och 
höstmörkret kryper allt närmre inpå. 
Fåglarna börjar samla ihop sig och 

börjar sin flygfärd mot varmare breddgrader, 
men den lilla rödhaken flyger fortfarande 
mellan hasselbuskarna ute vid sommar 
stugan (månn tro om den väntar på britt
sommaren?).

En nyttig motion är att ta sig ut i skogen 
och plocka svamp även lingon och blåbär 
som det finns gott om (lycka 
till).

Kongressen den 3–6 juni tog 
beslut att avdelningarna 18 
och 29 ska slås ihop och heta 
västra Svealand. Det hjälpte 
inte att de kritiska argument 
mot detta, som lades fram, 
fick gehör av kongressen. 

Nu börjar arbetet för sam
gåendet som ska vara genom
fört till den 1 januari 2012. 
Den nya slogan för förbundet 
kommer att bli ”bygger, beri
kar, berör” så nu ska vi inte 
ha tröjor med ”stark, stolt och trygg”. 

Jag tror att denna text kommer att leva 
längre än till den 19 september, då det är 
val igen. Det är då vi väljer hur Sverige ska 
styras i riksdagen, landstingen och kommu
nerna. 

Det är viktigt att det förs en politik som 
tar bort de klyftor som den borgliga al
liansen skapar. Akassan, sjukförsäkringen, 
skatte politiken och frågor som handlar om 

hur vi förhåller oss till varandra då solidari
tet är viktig.

Vi i Byggnads vill se en mer modern och 
effektiv sjukförsäkring. Den som är sjuk och 
inte kan arbeta ska både ha rätt till snabb 
rehablitering tillbaka till arbete samt ha en 
ekonomisk trygghet under denna tid. 

Risken är ganska stor att borgerligheten 
ändrar trygghetslagarna så att vi för det 

mycket svårare att arbeta med 
fackliga frågor på våra arbets
platser. 

Prata politik på rasterna och 
ha bodarna som en politisk 
arena och tryck tillbaka borg
ligheten till opposition där de 
hör hemma!

Framtidstron måste vara hög 
hos oss i Byggnads så att vi har 
hög sysselsättningar och ett 
bra förtjänstläge. Var aktiva i 
sektioner och representantskap 
samt gå och rösta för ett starkt 
Socialdemokratiskt parti som 

tillhör oss i arbetarrörelsen.

Förpassa borgerligheten  
tillbaka till opposition

LEDARE

”Det är viktigt 
att det förs en 
politik som tar 
bort de klyftor 
som den borg-
liga alliansen 
skapar.”
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Arne bergqvist  
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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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Nära hälften av dem som 
jobbar på de stora svenska 
infrastruktur-satsningarna 
i Sverige är utländska arbe-
tare. Det visar en rapport 
från LO.

Citytunneln i Malmö, City
banan och Norra länken här, 
i Stockholm – dessa är de tre 
stora infrastruktursatsningar
na i Sverige där statliga Tra
fikverket står som beställare.

LO har granskat projek
ten och sett att nära hälften,  
45 procent, av dem som job
bar på byggena är utländska 
arbetare. Enligt fackförbun
det Byggnads beror det på att 
företag som anlitar utländsk 
arbetskraft har vunnit flera of
fentliga upphandlingar genom 
att pressa priserna.

– Det är sämre villkor för den 
utländska arbetskraften än vad 
vi är vana vid i Sverige, plus att 
man inte betalar skatt i Sverige, 
säger Hans Tilly, förbundsord
förande för Byggnads.

Också lönerna är lägre för 
de utländska arbetarna, som 
tjänar ungefär 55–80 procent 
av en svensk byggarbetarlön.

– Vi har ingenting emot att 
det kommer utländska bygg
nadsarbetare, men de ska ha 
lika villkor som andra arbets
tagare i Sverige, säger Hans 
Tilly.

Utländska 
arbetare 
på statliga 
byggen
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Sven-Erik Österberg, 
Socialdemokraternas 
gruppledare i riksdagen, 
presenterade nyligen ett 
program med tio punkter 
för ordning och reda på 
arbetsmarknaden.

– Arbetsmarknaden har bli
vit allt mer global och det är 
i grunden positivt. Men det 
finns avarter, inom till exem
pel byggbranschen och på an
läggningssidan där människor 
ibland utnytttjas i flera olika 
led. På ett sätt är det männis
kohandel. Det tar vi naturligt
vis avstånd från, sade Sven
Erik Österberg.

– När det gäl 
ler bärplock
arna tyckte 
r e g e r i n g e n 
att det var 
rimligt om 
svensk fack
föreningsrö
relse tar sig till 
Thailand för att sluta avtal 
där. Får vi väljarnas för  
troende ser vi till att det blir 
slut med den här vilda västern 
på arbetsmarknaden.

– Lagstiftningen ska se över 
de fackliga organisationernas 
inflytande över hur beman
ningsföretag handlar. Om det 

inte löses är vi inte främmande 
för att ändra LAS. När LAS 
kom till fanns inte beman
ningsföretag, avslutade Sven
Erik Österberg.

I programmet presenteras föl
jande tio punkter:
1. Lex Laval ska rivas upp så 
att löne och anställningsvill
kor kan gälla för alla som job
bar i Sverige.
2. Alla utländska företag som 
har verksamhet i Sverige ska 
registrera sin närvaro här.
3. Lagstiftningen ska ses över 
för att öka de fackliga organi
sationernas inflytande när be
manningsföretag anlitas.

4. Huvudentreprenören ska ta 
ansvar för att underleverantö
rer följer arbets och anställ
ningsvillkor.
5. Arbetsmarknadens parter 
ska få möjlighet till arbets
marknadsprövning innan en 
arbetsgivare hyr in utländska 
arbetskraft.
6. ILO 94 ska ratificeras.
7. Bemanningsdirektivet som 
ger fullt genomslag för likabe
handlingsprincipen ska imple
menteras.
8. Reglerna för Fskatt stra
mas upp.
9. Stärka Arbetsmiljöverket.
10. Entreprenadavdrag i bygg
branschen bör införas.

Sven-Erik  
Österberg (S).

Så kan det bli ordning 
på arbetsmarknaden
Sven-Erik Österbergs (S) tio punkter för ökad rättvisa

Många äldre drabbas 
av de hårda sjukförsäk-
ringsreglerna. Trots svåra 
sjuk domar tvingas de söka 
jobb fast de bara har några 
år kvar till pensionen. 

Tidigare fanns en ventil som 
gjorde det möjligt för Försäk
ringskassan att ta hänsyn till 
att en sjukskriven bara hade 
en kort tid kvar till pensionen. 
Men regeringen tog bort den 
ventilen den 1 juli 2008 och det
ta får lika absurda som grymma 
konsekvenser för människor.

Claes Jansson på LOTCO 
rättskydd berättar att antalet 
anmälda sjukförsäkringsfall 
har ökat från 10–20 procent till 
över 50 procent sedan de nya 

reglerna infördes. Ökningen 
har varit särskilt stor det senaste 
halvåret. Det handlar både om 
medlemmar som inte får sjuk
peng eller sjukersättning för
längd, trots att de är sjuka eller 
sådana som tvingas söka jobb 
på hela arbetsmarknaden.

– Visst, det finns oftast nå
got du kan göra trots skador. 
Men det är inte samma sak 
som att det är ett jobb som ger 
inkomst. Om du är dåligt ut
bildad och 50 plus och har en 
lång sjukskrivningstid bakom 
dig är det inte lätt att få jobb. 

– Tidigare fanns det ompla
ceringsjobb, men sådana jobb 
har försvunnit i takt med slim
made organisationer, säger 
Claes Jansson. 

De rödgröna partierna har 
föreslagit en förändring av 
a-kassan. De föreslår:

◗ Nuvarande tak är på 680 
kronor/dag vilket innebär att 
taket är 18 700 kronor i må
naden. Med 80 procent i er
sättningsnivå ger det 14 960 
kronor i månaden i ersättning.
◗ Vår höjning till 930 kronor/
dag innebär att taket höjs till 
25 575 kronor i månaden. 
Med 80 procent i ersättnings
nivå ger det 20 460 kronor i 
månaden i ersättning.
◗ I januari 2012 höjs taket yt
terligare till 950 kronor/dag 
vilket innebär att taket höjs till 
26 125 kronor. Med 80 pro
cent i ersättningsnivå ger det 
20 900 kronor/månad.

◗ Efter 100 dagars arbetslös
het trappas taket i akassan 
ner med 150 kronor om da
gen i vårt förslag. Det innebär 
att taket sänks till 21 450 kr 
(från och med januari 2012 till 
22  000 kr). Med 80 procent i 
ersättningsnivå ger det 17  160 
kr i månaden i ersättning 
(fr.o.m. januari 2012 17 600 
kr i ersättning). Även efter 100 
dagars arbetslöshet blir alltså 
ersättningen högre med vårt 
förslag än med gällande reg 
ler 
◗ Förslaget innebär också att 
skillnaderna i arbetslöshets
risk mellan olika grupper på 
arbetsmarknaden inte ska på
verka kostnaderna för arbets
löshetsförsäkringen.

Nya regler drabbar äldre Rödgrönt förslag till ny a-kassa



Det är lördag och V75 på Marie
bergs travbana utanför Örebro. 
Medlemstidningen hittar Daniel 
Wigerfeldt, som är snickare till 
yrket, i det blå startertornet mitt 
på travbanan. Där råder glad 
stämning och flera av killarna är 
byggnadsarbetare. 

Det är dags för första loppet 
som Daniel ska starta tillsam
mans med kollegan Ronny Hi
ding. Det är en så kallad volt
start, vilket innebär att Daniel 
och Ronny går upp på en för
höjd startplats, där de kan se alla 
hästarna ordentligt och kontrol
lera att starten går rätt till. 

– Det är lite komplicerat att 

beskriva hur starten går till, sä
ger Daniel. Men i korthet har 
hästarna olika distanser. Och de 
som det satsats mest pengar på 
går i första ledet. Hästarna får 
också olika spår. 

Före starten springer hästekipa
gen runt på banan för att värma 
upp. När speakern ropar ut att 
det är 30 och sedan 15 sekunder 
kvar till start, börjar ekipagen 
formera sig för att komma rätt i 
rätt position 

Nästa lopp ska startas med bil. 
Det är Daniel som sitter bakom 
ratten på startbilen som har sto
ra breda startgrindar som ser ut 

som vingar, där hästarna samlas 
bakom när det är dags för start.

– 100 meter före start ska häs
tarna vara upp vid startgrindar
na på bilen, berättar Daniel. 

När bilen kör som fortast har 
den en hastighet på 52 kilometer. 
Faktiskt känns det som om den 
går betydligt fortare. 

– Farten är datastyrd, så jag 
kan inte göra mer än att köra 
bilen och se till att starten fung
erar. De ekipage som inte hinner 
fram till grindarna diskas, berät
tar Daniel. 

Daniel har tillbringat mycket 
av sin fritid här på travbanan.

– Det känns som om jag växt 
upp här. Min pappa är nämligen 
huvudstarter, säger han. 

För Daniel är det främst gemen
skapen och stämningen som gör 
att han trivs så bra med uppdra
get som starter. Ett helt ideellt 
uppdrag, som alla gör på sin 
fritid. 

De som är starter får inte satsa 
på hästarna och inte delta i vad
hållning. 

– Vi får äga travhästar, men 
inte fungera som starter om just 
våra hästar tävlar. Det säger sig 
självt, säger Daniel och skyndar 
iväg till nästa start.  

Text: Lilian Haraldsson

Foto: Peter Krüger
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Det gäller att ha koll på ekipagen     vid en voltstart. Daniel Wigerfelt och Ronny Hiding ser till att hästarna har rätt positioner.
Daniel Wigerfelt, som är snickare till vardags, är en av dem som kör startbi-
len på Örebro travbana. 

LIV OCH LUST

Travhästarna springer upp mot startbilen på Mariebergs trav-
bana. Bakom ratten sitter snickaren Daniel Wigerfelt. Det är 
V75-lopp och Daniel har en viktig funktion som starter.

Daniel startar  
i gång travarna
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Det gäller att ha koll på ekipagen     vid en voltstart. Daniel Wigerfelt och Ronny Hiding ser till att hästarna har rätt positioner.

Olyckorna allt fler 
på byggena
STATISTIk. Enligt nya siffror från 
arbetsmiljöverket ökar antalet 
arbetsolyckor i byggbranschen. 
66 personer har dött de senaste 
fem åren. 7 510 personer var 
sjukskrivna mer än 15 dagar på 
grund av olyckor under åren 
2005–2009.

– Varje år dör en byggnads
arbetare i månaden. Man 
kan fråga sig vilken annan 
yrkesgrupp som skulle ac
ceptera detta? Men när det 
gäller byggnadsarbetare, så 
verkar det nästan som att det 
hör yrket till. Jag kan aldrig 
tolerera ett sådant synsätt. 
Varje person som dör på grund 
av sitt arbete är ett misslyck
ande. Något annan hållning 
än noll döda byggnadsarbetare 
är otänkbart, säger Byggnads 
ordförande Hans Tilly.  

Bygg mer med  
ny regering
POLITIk. I många kommuner är 
det brist på bostäder – framför 
allt hyres rätter. Det är resultatet 
av ett alldeles för lågt byggande 
under 20 års tid samt avsakna
den av en aktiv bostadspolitik, 
menar Byggnads och kräver att 
en ny regering måste föra upp 
bostadsfrågorna på dagordning
en – annars riskerar vi bostads
brist på bred front om några år.

Byggnads bedömer att det 
behöver byggas 40 000–
45  000 nya bostäder varje år 
med tanke på befolkningsut
vecklingen och att bostadshus 
inte har ett evigt liv. De senaste 
20 åren har vi bara byggt hälf
ten så mycket. I Sverige byggs 
det bara hälften så många 
bostäder per 1 000 invånare 
jämfört med genomsnittet i 
övriga Norden. 

”Utvidga ROT”
POLITIk. Socialdemokraterna 
förslår ett utvidgat ROTavdrag 
med en extra klimatbonus för 
radhus, villor, ägarlägenheter 
och bostadsrättsföreningar som 
genomför energieffektivise
ringar. Det utvidgade förslaget 
omfattar 1,5 miljarder kronor 
2011 och 2,5 miljarder kronor 
2012.  Samtidigt ska nuvarande 
ROTavdragets grundläggande 
konstruktion behållas. 



Riksdagsledamoten Eva- 
Lena Jansson (S) och fack-
liga ombud från Byggnads 
och Elektrikerförbundet  
i Örebro förbjöds att 
komma in på byggarbets-
platsen Kumlaby skola  
i Kumla nyligen. Arbets-
givaren NA-Bygg har för-
bjudit politisk verksamhet 
på arbetsplatsen.

EvaLena Jansson har aldrig  
tidigare varit med om att inte 
få komma in på en arbetsplats 
och prata med de anställda. 

– Jag är oerhört förvånad. 
Det här förlorar arbetsgivaren 
på, säger hon. Den borgerliga 
alliansen åker runt på mäng
der med arbetsplatser. 

– Vad jag vet är det mötes
frihet i vårt land. Det arbets
givarna kallar politik handlar 
om de anställdas vardag. Det 
handlar om försämrad akassa 
och sjukförsäkring, löner och 
det faktum att allt fler bygg
nadsarbetare dör i arbetsplats
olyckor, säger hon.

Dan-Åke Moberg har en bak
grund som ordförande i Bygg
nads Örebro. Nu är han poli
tiskt aktiv i Kumla kommun 
för Socialdemokraterna. Han 
bara ruskar på huvudet åt det 
faktum att inte få komma in
nanför grindarna. 

Men när politikerna inte 
tilläts gå in på arbetsplatsen 
kom de anställda ut i stället. 
Så det blev ett möte utanför 
grindarna. 

– Vi kommer på er fikarast. 
På den får ni göra vad ni vill, 
sa Kenneth Svärd, ombuds
man på Byggnads i Örebro. 

– Jag har varit med och be

slutat om att den här ombygg
naden av skolan skulle tidiga
reläggas nu, ett sätt att skapa 
arbete för byggnadsarbetare 
under finanskrisen. 

Både EvaLena Jansson och 
DanÅke Moberg pratade om 
den försämrade akassan som 
gjort att många arbetslösa fått 
halverad ersättning. 

– Dessutom har alliansen 
försämrat  akasse avgiften 
och gjort den olika beroende 
på vilket fack man tillhör, sa 
DanÅke Moberg. 

– Avgiften bestäms av hur 
många arbetslösa fackförbun
det har. Det innebär att Saco har 
90 kronor i avgift, Elektrikerna 
180 kronor och Byggnads 350, 
sa EvaLena Jansson. 

Medlemstidningen har förgä
ves sökt NA Byggs vd Thomas 
Jansson för en kommentar.
 Lilian Haraldsson 
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Riksdagsledamoten Eva-Lena Jonsson (S) och kommunpolitikern Dan-Åke Moberg (S) förbjöds att gå in på 
NA-Byggs arbetsplats vid Kumlaby skola i Kumla. Ingen politisk diskussion får föras på arbetsplatsen enligt 
arbetsgivaren. Det fick bli ett möte utanför grindarna i stället.  Foto: Peter Krüger

När politikerna stoppades 
lämnade arbetarna bygget

Av Sveriges grundlag fram
går att den svenska demokra
tin bygger på fri åsiktsbildning 
och på allmän och lika röst
rätt. Själva kärnan är alltså 
det politiska samtalet mellan 
människor och möjligheten att 
bryta åsikter mot varandra. 
Därför är det oerhört allvar
ligt och uppseendeväckande 
att arbetsgivarorganisationen 
Sveriges byggindustrier (BI) 
och dess medlemsföretag nu 
vill sätta munkavel på Sveri
ges löntagare.  I ett cirkulär 
från BI konstateras att det 
inte finns någon laglig rätt att 
verka politiskt på arbetsplat
sen, att en arbetsplats bör vara 
politisk neutral, att politiska 
trycksaker inte bör delas ut el
ler anslås inom företaget och 
att besök av politiker kräver 
godkännande av företagsled

ningen. Vissa av BI:s medlems
företag har valt att gå ännu 
längre och har bestämt att inte 
tillåta några politiska möten 
alls på arbetsplatsen.  

Mitt budskap till Byggnads 
medlemmar och våra förtro
endevalda är det motsatta: Ut 
på arbetsplatserna och disku
tera politik! Ta med valmate
rial, bjud in politiker och håll 
vår demokrati levande. Det är 
på arbetsplatserna och i sam
talet arbetskamrater emellan 
som valet avgörs. Men det är 
kanske detta som arbetsgivar
na är rädda för? 

Jag kommer aldrig att ac
ceptera ett sådant synsätt och 
jag tänker aldrig låta mig tys
tas.  
 Hans Tilly, 
 förbundsordförande Byggnads

”Jag tänker inte låta mig tystas”



Jytte Guteland är för-
bundsordförande i SSU.  
Medlemstidningen träffar 
henne på turné.
Enligt henne blåser det en 
röd/grön vind bland ung-
domarna. Jytte berättar att 
de röd/gröna vill satsa på 
finansieringsstöd för att 
byggande av små  hyres-
lägenheter ska komma i 
gång över hela landet. 

– Vi är ute på högskolor, folk
högskolor och på arbetsplat
ser. Vi har märkt att det som 
känns mest angeläget för  ung
domar är arbete och boende.  
Idag saknar en av fyra arbete. 

– Därför vill vi satsa på ett 
ungdomslyft som ger utbild
ning och jobb, bland annat i 

branscher som byggande och 
industri. 

I dag saknar många ung
domar en egen bostad. Det 
är problem med det över hela 
landet. 1990talets babyboom 
har växt upp nu. Det saknas 
mindre lägenheter över hela 
landet. För att byggandet  av 
små hyreslägenheter ska kom
ma igång krävs ett statligt fi
nansieringsstöd, enligt Jytte 
Guteland.:

Hon anser också att många 
ungdomar har mycket otrygga 
anställningsförhållanden. 

– Ibland har de en tjänst 
på 80 procent vilket till nästa 
dag kan ersättas med 20 pro
cent. De har ofta en situation 
som gör den livegna. Provan

ställningar på 1,5 år och låga 
löner är vad alliansen har ge
nomfört.  Det är helt orimligt 
att en ungdom ska tvingas till 
provanställningar på så lång 
tid. Alliansens inställning till 
de ungas arbetsvillkor är för
vånande. 

– Det är svårt att starta ett 
vuxet liv på de premisserna.  

Jytte berättar också att Cen
terns ungdomsförbund har en 

slogan som lyder ” Fuck fack
et forever”.

– Den attityden ser jag myck
et allvarligt på, säger hon. 

De rödgröna vill reparera 
akassan och skapa trygga an
ställningsvillkor även till ung
domar. 

 Nu har vi ett vägval. Det 
gäller att bestämma sig, säger 
Jytte Guteland.
 Lilian Haraldsson 
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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: Arne Bergqvist, 
070-209 87 65

Kassör:
Richard Vestermark
richard.vestermark@byggnads.se
010-601 12 03
070-240 23 32
Personalansvarig, ekonomi,  
ungdomsansvarig, arbetsrätt

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.

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
010-601 12 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
010-601 12 15
070-190 61 24
Medlemsvärvare. Info kring med-
lemskapet. Inkomstförsäkring. 

Katarina Sandgren
katarina.sandgren@byggnads.se
010-601 12 11
Handlägga medlemsärenden, 
försäkringar, bokföring.

VI på AVdeLnInGen

Jytte Gute-
land lyfter 
fram satsning 
på jobb och 
bostäder för 
ungdomar 
och tryggare 
anställnings-
villkor.

”Små lägenheter 
måste byggas 
över hela landet”



Är du beredd att jobba till säm
re villkor och lön än det du har 
i dag? Den frågan borde du ta 
ställning till nu inför valet den 
19 september. Facket där du 
är medlem är den organisation 
som driver på för höjda löner 
och ser dessutom till att arbets
givarna också betalar rätt lön. 
Men med en fortsatt borgerlig 
politik riskerar du och Bygg
nads att bli svagare.

Nu, efter snart fyra år av 
borgerlig regeringsmakt, kan 
vi se flera negativa effekter för 
fackföreningar och dess med
lemmar medan makten har 
ökat hos arbetsgivarna. 

• Första åtgärden var att sän
ka ersättnineng för de arbets
lösa samtidigt som avgiften till 
akassan chockhöjdes. Resul
tat: 500 000 lämnar akassan, 
200  000 lämnar facken, ar
betslösa får söka socialbidrag.
• Andra åtgärden var att för
sämra anställningstryggheten. 
Resultat: Antalet visstidsan
ställning upp till två år ökar, 
otryggheten sprider sig på ar
betsplatserna. Arbetsgivarnas 
makt ökar.
• Tredje åtgärden blev att 
försämra sjukförsäkringen. 
Resultat: Personer med fast 
anställning som är sjuka ska 

nu söka annat jobb eftersom 
de varit sjuka för länge. Sjuka 
tvingas söka socialbidrag för 
att klara sig. Arbetsgivarna får 
verktyg att snabbt bli av med 
de som är sjuka.
• Fjärde åtgärden var att 
luckra upp arbetstagarbegrep
pet. Resultat: Vem som helst 
kan få en Fskattsedel och så 
har man kringgått kollektiv
avtalslönenar. Arbetsgivarna 
kan nu säga upp och sedan ta 
in samma personer men nu som 
Fskattare med lägre löner.
• Femte åtgärden är lägre krav 
på utländska företag. Resul
tat: Facken får åka runt i EU 

och försöka hitta en företa
garrepresentant att förhandla 
med, ofta utan resultat vilket 
leder till lägre löner för de som 
jobbar på dessa företag.
• Sjätte åtgärden är införan
det av Lavallagen. Resultat: 
Svårare att strejka och få till 
stånd kollektivavtal. Arbets
givarna jublar.

Nu ser vi resultatet, svårt 
cancersjuka får ingen sjuker
sättning, arbetslösa får social
bidrag. Kanske man kan städa 
hos grannen till en låg lön med
an grannen lagar maten till nå
gon annan, som i sin tur tvättar 
skjortan åt en fjärde, också det 
till en betydligt lägre lön än vad 
ett kollektivavtal hade gett. Är 
det så du vill ha det?

Vi kan sätta stopp för det ge
nom att du och många andra 
röstar fram en Socialdemo
kratiskt ledd regering. Vi gil
lar nämligen kollektivavtal på 
riktigt och är beredda att slå 
vakt om den svenska modellen 
som gör oss starkare tillsam
mans. Fler jobb och trygghet 
är bättre än ökade klyftor.  

Eva-Lena Jansson,  

riksdagsledamot (S)
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      Boka in ditt sektionsmöte!
bYGG 18 ÖrebrO tid plats

Askersund torsdag 23 september, kl. 18.30 Hotell Norra Vättern

degerfors torsdag 16 september, kl. 19 Folkets hus C-sal

Frövi torsdag 30 september, kl. 18.30 Kofallsvägen 1

Hallsberg onsdag 15 september, kl. 18 Go-kart, Täby motorstadium

Hällefors torsdag 23 september, kl. 18.30 Hällefors herrgård

Karlskoga torsdag 16 september, kl. 19 Degerfors Folkets hus

Kopparberg tisdag 14 september, kl 18.30 Bångbro Folkets hus

Kumla onsdag 15 september, kl. 18 Go-kart, Täby motorstadium

nora torsdag 7 oktober, kl. 18 Folkets hus

Örebro tisdag 14 september, kl. 18.30 Byggfackens hus

”Alliansens politik gör facket svagare”


