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Nu när jag sitter och skriver min sista 
ledare i vår medlemstidning kan jag 
inte låta bli att bli nostalgisk och 

känna lite saknad. För några veckor sedan 
avgick jag som ordförande för region 
Örebro-Värmland efter sex år på ord-
förandeposten.  

Det var självvalt eftersom jag förmod-
ligen kommer att sluta på Byggnads och 
satsa helhjärtat på politi-
ken.  Jag står högst upp 
på den socialdemokratiska 
fullmäktigelistan för Social-
demokraterna i Grums och 
blir förmodligen kommu-
nalråd om valet går som vi 
hoppas på. 

Efter att tidigare ha varit 
ordförande i Målarför-
bundet i Värmland så 
valdes jag som ordförande 
i Byggnads 2008. Då hade den borgerliga 
regeringen suttit vid makten i två år och 
hade redan hunnit försämra både a-kassan 
och sjukförsäkringen, tagit bort mätnings-
arvodena och drivit Lex Laval till Europa-
domstolen så att vi i dag har den situation 
vi har.  

Inom Byggnads har det också varit en 
turbulent tid. Kongressen 2010 slog fast 
att vi av ekonomiska och resursmässiga 
skäl skulle dela in avdelningarna i större 
regioner. Det blev en jobbig tid innan vi 
hittade bra samarbete med Byggnads i 
Örebro län. 

Nu efter flera år tycker jag att vi hittat 
rätt och börjar fungera som en gemensam 
region och inte två avdelningar. 

Vi är även på rätt väg med medlemsrekry-
teringen och är faktiskt den enda region 

som under 2013 ökade sitt medlemsantal. 
Det är en oerhörd framgång. Medlems-
rekryteringen har varit prioriterad under 
flera år och nu är den allra högst på 
dagordningen. Vi har flera projektanställ-
ningar vars viktigaste uppgift är att värva 
medlemmar. Vi måste bli fler för att bli 
ännu starkare och slagkraftigare.

Det är glädjande att det blåser positiva 
vindar inom fackförenings-
rörelsen. Människor söker 
sig till facket igen. 

Vi har också gjort en hel del 
satsningar på arbetsplatsbe-
sök. Det är där vi ska vara, 
speciellt hos de mindre 
byggföretagen. Under de 
senaste åren har vi gjort 
många besök ute och den 
verksamheten fortsätter. 

Det var också glädjande 
att hinna vara med om den senaste fram-
gången, nämligen att vi fick huvudentre-
prenörsansvaret inskrivet i kollektivavta-
let. Det är ett historiskt avtal. Nu har vi ett 
verktyg i verktygslådan så att vi kan skapa 
lika lön och lika villkor ute på arbetsplat-
serna. Det i sin tur ger bättre arbetsmiljö 
så att vi kanske kan slippa uppleva att 
en byggnadsarbetare i månaden dör i sitt 
arbete. 

Det blir mycket jobb 
med huvudentreprenörs-
avtalet. Nu är det upp till 
oss att visa att vi klarar 
det. Byggnads region 
Örebro-Värmland är redo. 

För övrigt vill jag byta 
regering!

Medlemstidning för Byggnads  
Region Örebro-Värmland
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Nya avtalet är i hamn 
 – nu är det upp till oss

LEDARE byggpoEtEN

”Nu har vi ett 
verktyg i verk-
tygslådan  
så att vi kan  
skapa lika lön 
och lika villkor 
ute på arbets-
platserna.”

Leif Haraldsson  
 f d ordförande Byggnads Örebro-Värmland
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Bara några dagar efter att 
strejken blåstes av och par
terna kunde enas om ett 
huvudentreprenörsansvar 
i kollektivavtalet besökte 
Byggnads förbundsord
förande Johan Lindholm, 
en av byggarbetsplatserna 
som skulle ha tagits ut 
i strejk, nämligen NCC:s 
byggprojekt vid Örebro 
universitet. 

Det är en mycket nöjd för-
bundsordförande som går 
runt och hälsar på alla i bygg-
boden under frukosten.

– Vi är jättenöjda med re-
sultatet. Det är ett historiskt 
avtal, en svensk modell som 
nästan kan jämföras med en 
löntagarfond, säger han ut-
trycksfullt. 

– Dessutom kan detta avtal 
användas i andra krisbran-
scher som har samma problem 
som vi inom Byggnads, till 
exempel Transport och bär-
plockarbranschen.

Han konstaterar att Sve riges 
byggindustriers, BI, kampanj 
mot Byggnads där man pra-
tade om att Byggnads konflikt 
var olaglig fick ett snabbt slut. 

– De insåg att de inte fick 
stöd varken hos byggföretag 
eller allmänhet med sin kam-
panj. 

– Vi varslade om konflikt 
eftersom det avtal som arbets-
gruppen, som jobbat under ett 
år, kom fram till bara var en 
papperstiger. Allt fanns med i 
utredningen, men inte huvud-
entreprenörsansvar. 

Johan Lindholm berättar 

att när avtalsrådet samlades 
fanns det ingen tvekan. Bygg-
nads skulle gå ut i konflikt för 
att kämpa för huvudentrepre-
nörsavtalet. 

Men kvällen innan strejken 
skulle bryta ut, kunde par-
terna enas. När medlarna lade 
sitt bud om att byggföreta-
gen skulle avsätta pengar i en 
fond, accepterade båda BI och 
Byggnads. 

– Nu har vi verktyg för att 
komma till rätta med oseriösa 

byggföretag. Om det inte går att 
få dem att betala avtals enliga 
löner, har de anställda rätt att 
få lönen från fonden som byggs 
upp av medlems företagen i 
svensk Byggindustri.

– Efter det är det nog ingen 
huvudentreprenör som anlitar 
det företaget igen. Det blir en 
självsanering. Nu har vi satt 
grundplattformen och kan ar-
beta utifrån den.  

I diskussionen som uppkom 
vid arbetsplatsbesöket undrar 
någon om Byggnads verkli-
gen har resurser och folk att 
kunna jaga fram de oseriösa 
företagen.

– Många vågar inte tala om 
vad de tjänar i rädsla för re-
pressalier, säger någon. 

– Vi gör ju det jobbet redan 
i  dag, men har inte kunnat sät-

ta åt dem på samma sätt som 
vi nu kan, menar Johan Lind-
holm och fortsätter:

– Vi har kunnat visa vilken 
vilda västern-stil det är på 
vissa arbetsplatser. Nu kan vi 
göra något åt det. Det känns 
fantastiskt. 

Någon frågade varför inte 
man kunde enats för ett år se-
dan om ordning och reda på 
arbetsplatsen.

– Då stod vi långt ifrån var-
andra och kunde inte komma 
överens. Därför fick en arbets-
grupp i uppdrag att komma 
med ett förslag. Men egent-
ligen var det medlarna som 
löste hela knuten, säger Johan 
Lindholm. 

Text och foto:  
Lilian Haraldsson  
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”Vi har tecknat ett historiskt bra avtal”, sa Byggnads förbundsordförande Johan Lindholm på 
arbetsplatsbesök hos NCC:s byggarbetsplats vid Örebro universitet. I bakgrunden Thomas An-
dersson, ordförande i LO-distriktet och Leif Haraldsson, avgående ordförande i Byggnads region 
Örebro-Värmland.

Johan Lindholm.

byggnadsbasen i Örebro:
Vi har ett historiskt avtal



Bakgrunden till Byggnads 
krav på ett huvudentre
prenörsansvar är att det 
i byggbranschen ibland 
råder rena vilda västern. 
Med det menar vi att 
många byggföretag inte 
följer ingångna kollektiv
avtal och att byggjobbare 
drabbas hårt. Ofta får de 
väldigt dåligt betalt och 
arbetar under slavliknande 
förhållanden.

Tack vare det nya avtalet om 
huvudentreprenöransvar som 
skrivs in i kollektivavtalet kan 
vi äntligen få ordning och reda 
på arbetsplatserna. 

Men det blir ett tufft jobb 
för alla parter att komma till 
rätta med problemen

Bilden har bekräftats av 
många. Både myndigheter, fors-
kare, artiklar i media, företagare 
och fackliga representanter har 
beskrivit hur det ser ut. Många 
av våra ombudsmän runt om i 
Sverige möter ofta denna typ av 
problematik med utnyttjande 
och avtalsbrott. De kan berätta 
om massor med händelser och 

de kan också berätta att detta 
är något som eskalerar. Storstä-
derna är värst utsatta.  

Sedan den uppmärksammade 
Laval-domen 2007 har antalet 
utländska byggarbetare ex-
ploderat i  Sverige. Riktigt hur 
många det rör sig om är det 
ingen som vet, men enligt en 
enkätundersökning från LO 
handlar det om nära 20  000. 

Krister Strömberg, avtals-
ansvarig på fackförbundet 
Byggnads region Stockholm-

Gotland, uppskattar att det 
enbart i Stockholmsområdet 
finns 15  000 arbetare från  
olika länder. Det är lika många 
som Byggnads medlemmar 
bara i Stockholm, konstaterar  
han.

– Men mörkertalet är enormt. 
Det finns de som är här och job-
bar på turistvisum eller vistas i 
landet illegalt, säger Krister 
Strömberg. Han är ansvarig på 
Byggnads för att följa upp kon-
trakt som ingåtts med utlands-
registrerade företag i Sverige.

Byggnads har många gånger 
slagit larm om olika händelser 
och media har beskrivit flera 
fall med utnyttjad arbetskraft. 
Ofta är det utländska byggjob-
bare som är utsatta. De kom-
mer hit med förhoppningar 
om att få sin försörjning, men 
blir lurade. 

Detta har drabbat flera an-
dra branscher som bärplock-
are, skogarbetare och restau-
rangbranschen.  I många av 
fallen så kan Byggnads hjälpa 
de utsatta personerna och då 
sker det i det tysta. Många av 
de drabbade vill inte att det 
ska bli offentligt på grund av 
rädsla för att bli av med jobbet 
eller bli hemskickade till sina 
hemländer. 

Men i flera andra fall så har 
publicitet i media gjort att ar-
betsgivarna tagit sitt ansvar. 
bilden är klar. Byggbranschen 
är i behov av ett huvudentre-
prenörsansvar.

Och nu har vi fått ett histo-
riskt avtal med ett huvuden-
treprenansvar inskrivet i kol-
lektivavtalet. 

www.byggnads.se
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 Enligt avtalet ska huvudentrepre-
nören hålla en aktuell lista på alla 
underentreprenörer på byggarbets-
platsen. Byggnads kan när som helst 
begära en UE-lista från huvuden-
treprenören som då har fyra dagar 
på sig att lämna över en komplett 
lista. Huvudentreprenören får 
skadeståndsansvar om de inte har en 
korrekt UE-lista inom fyra dagar.

 Det nya avtalet innehåller inte 
något solidariskt betalningsansvar, 
något som Byggnads eftersträvat. 
Istället har det instiftats en fond 
som finansieras av företag anslutna 
till Sveriges Byggindustrier. Den 

som inte fått lön ska kunna söka 
skälig ersättning därifrån när alla 
andra vägar har prövats. 

 En arbetsgivare som anlitar en 
underentreprenör ska se till att 
underentreprenören följer reglerna 
under bilaga D i byggavtalet. En ny-
het där är att det hos underentrepre-
nören inte får finnas klara förfallna 
fodringar på lön eller annan ersätt-
ning. Sedan tidigare ska det finnas F-
skattebevis, momsregistrerings bevis, 
registreringsbevis, kollektivavtal för 
ifrågavarande arbete.

 Om det blir en tvisteförhandling 
enligt paragraf 35 i MBL på en ar-

betsplats ska förhandlingar äga rum 
snarast. Det gäller om det visar sig 
att ett företag inte har kollektivavtal, 
förhandlingsvägrar eller har brister 
i underlaget så att det inte går att 
bedöma om arbetstagaren fått kor-
rekt lön och ersättning. Huvuden-
treprenören och Byggnads ska då 
aktivt medverka för att lösa frågan. 
Om de inte lyckas lösa tvisten kan 
Byggnads kräva att en särskild 
nämnd ska försöka lösa tvisten. 
Något facket måste göra inom 30 
dagar. I den nya nämnden ska det 
sitta tre personer – en från facket, 
en från BI och en av parterna utsedd 

opartisk ordförande. Om nämnden 
är enig om att det finns betalnings-
skyldighet ska pengar hämtas från 
BI:s fond och betalas ut omgående. 
Förutom lönen handlar det om vissa 
ersättningar som är reglerat genom 
lag, till exempel semesterersätt-
ningen. Sedan har vi traktamenten, 
övertid, OB-ersättning med mera. 
Det är upp till nämnden att avgöra 
från fall till fall.

 Det nya avtalet och systemet med 
att få ordning och reda på bygget 
ska vara i gång fullt ut den första 
januari 2015. Hela bygg avtalet till 
den 31 mars 2016. 

Det nya avtalet om huvudentreprenörsansvar kan på sikt få bort 
oseriösa byggföretag, hoppas Byggnads.  Foto: Kenneth Svärd
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Avtalet om ordning och reda i korthet

Därför har byggnads slagits för 
ett huvudentreprenörsansvar
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Att vara ute och prata med 
medlemmar på arbetsplat
serna är det viktigaste jobb 
vi har, säger Kenneth Svärd 
som den 5 april valdes till 
ny ordförande på region 
ÖrebroVärmlands års
möte. 

Kenneth Svärd ser sitt uppdrag 
som ordförande i regionen  
som en tuff men spännande 
utmaning. Samtidigt känner 
han sig stolt och ödmjuk över 
att ha fått medlemmarnas för-
troende. 

Han är mycket nöjd med det 
nya avtalet som innebär hu-
vudentreprenöransvar. 

– Vi möter ju dessa oseriösa 
företag överallt. Deras anställ-
da bor ibland inne på arbets-
platsen, lönerna är urusla och 
arbetsmiljön mycket dålig. 

– Men det är svårt att kom-
ma till tals med byggnads-

arbetarna för de vågar ofta 
inte säga något till oss. 

– I och med det nya huvud-
entreprenörsansvaret får vi 
en helt annan kontroll. Det 
blir mycket jobb i början men 
förhoppningsvis får vi bort de 
dåliga företagen. 

Kenneth hade jobbat som un-
dertaksmontör i 17 år när han 
kom i kontakt med Byggnads 
på allvar. Året var 2007. 

– Jag har alltid varit fack-
ligt engagerad och suttit i 
MB-grupper. Men så  behöv-
de jag lite mer facklig hjälp  
och jag fick kontakt med Ulf 
Kvarnström, ombudsman på 
Byggnads på den tiden. Han 
var fantastisk och han ska ha 
mycket beröm för hur han 
hjälpte mig.

Så småningom fick Kenneth 
en projektanställning på Bygg-

nads med uppdrag att värva 
medlemmar. Tre år senare blev 
han anställd som ombudsman. 

Vad blir dina viktigaste 
uppgifter?

– Jag har alltid brunnit för de 
mindre yrkesgrupperna. Vi 
ska vara ute på arbetsplatser-
na och prata med medlemmar-
na och de ska känna att de har 
vårt stöd. Jag har alltid käm-
pat för medlemmarna. Det 
fortsätter jag med. Dessutom 
ska vi sätta medlemsrekryte-
ringen i fokus. Det gör vi ock-
så bäst ute på arbetsplatser- 
na.

Han berättar att region Öre-
bro-Värmland är den enda re-
gion som ökade sitt medlems-
antal under 2013.

– Den trenden vill vi ska 
fortsätta, säger han. 

Lilian Haraldsson

En fyrklöver av ordföranden lyckades vi fånga på bild. Från vänster Thomas Andersson, ordfö-
rande i LO-distriktet, Johan Lindholm, förbundsordförande, Kenneth Svärd, nyvald ordförande i 
region Örebro-Värmland och Leif Haraldsson, avgående ordförande för region Örebro-Värmland. 
 Foto: Lilian Haraldsson

Fackföreningsrörelsen 
har alltid arbetat för 
mänskliga och fackliga 
rättig heter.  
När ekonomin globalise
ras är det extra viktigt 
att fackliga organisatio
ner i olika länder håller 
ihop.

Tillsammans med GS, Fack-
et för skogs- trä- och grafisk 
bransch, driver Byggnads 
ett projekt för bättre arbets-
miljö i Swaziland. Swazi-
land är en absolut monarki 
där fackliga organisationer 
motarbetas.   

I Swaziland jobbar vi 
med att förbättra hälsa och 
säkerhet i branscher som 
skogsbruk och träindustri. 
Det gör vi genom att utbil-
da, informera och bistå med 
ekonomiska medel ur vår 
solidaritetsfond.   

Fackligt bistånd gör nytta. 

Decent Work är ett projekt 
där vi uppmärksammar si-
tuationen för arbetarna 
som bygger arenor till stora 
idrottsevenemang som OS 
och fotbolls-VM. Dessa ar-
betare utnyttjas ofta grovt. 
Löner betalas inte ut och 
anställda dör på grund av 
dålig säkerhet. 

Decent Work är en global 
kampanj inom det globala 
facket BWI (Bygg- och trä-
arbetareinternationalen). 

I Sverige är Byggnads, 
Elektrikerna, Målarna, Seko 
och GS med i samarbetet.

Fackligt 
samarbete 
över alla 
gränser

Nu tar takmontören över



På området Bryggudden i 
cent rala Karlstad bygger nu 
Byggbolaget i Värmland tred-
je etappen av projektet, som 
innebär totalt 167 lägen heter 
i en fastighet. 

När samtliga etapper är fär-
digbyggda kommer området 
att ha cirka 500–600 bostäder. 
Första och andra etappen om-
fattade bostadsrättslägenheter. 

Platschefen Tobias Kvarth och 
lagbasen Peter Svensson tar 
emot oss. De berättar om ett så 
gott som problemfritt bygge så 
här långt. 

– Eftersom det är en gammal 
industritomt så fick vi sanera 
först, det vill säga gräva bort 
jordmassor innan vi kunde 
sätta i gång med själva bygget, 
berättar Tobias Kvarth. 

– Vi började i december och 
beräknas vara färdiga till som-
maren 2015, tillägger Peter 
Svensson.

Det arbetar cirka 40 bygg-
nadsarbetare och elektriker på 
Brygguddens etapp tre, varav 
20 i Byggbolagets regi. 

– Just nu görs även rörjobb, 
el och ventilation.

Både platschefen och lag-
basen är överens om att de 

ligger bra till tidsmässigt. De 
följer körschemat och har inte 
drabbats av några större för-
seningar.

Än så länge har inte bygget 
mätts, så hur ackordet blir kan 
inte Peter säga i det här läget. 

– Men det blir nog bra,  
säger han och ser nöjd ut. 

Det är prefabhus som byggs 
och väggarna levereras fär-
diga Det fina är att fasaden är 
färdig för målning direkt på 

betongen. Inget tegel eller trä 
behövs som fasadskikt.

– Vi reser stommen växelvis 
så att vi ska kunna gjuta varje 
vecka. På måndag och tisdagar 
kommer lastbilar med färdiga 
väggar som vi monterar på 
plats. På onsdagar monterar 
vi balkonger och plattbärlag. 
Därefter pågår installations-
arbete samt armering i cirka 
fem dagar, tills valvet gjuts 
nästkommande fredag. Paral-
lellt med installationsarbetet 
ställs väggar på den andra 
halvan av huset och så rullar 
det på, berättar Tobias Kvarth. 

Huset är delat i två etapper, 
så i ena delen håller man fort-
farande på med markarbeten 
och i den andra delen har man 
byggt flera våningar.

Vid vårt besök är det tors-
dag, så vi följer med upp till 
översta våningen. 

– Huset ska bli sju våningar, 
berättar platschefen medan vi 
åker hissen upp till tredje vå-
ningen. 

Men innan dess visar de att 
det är en och en halvmeter 
upp till första våningen. Man 
har tagit hänsyn till översväm-
ningsrisken från Vänern.  

På våningen är förberedel-

serna i full gång inför gjut-
ningen. Eldragningar görs och 
rör läggs på plats. 

Det slängs käft och skojas, 
vilket skvallrar om bra stäm-
ning i arbetslaget. 

– Jo, så är det nog. Det är en 
bra arbetsplats att jobba på, 
säger några av byggnadsarbe-
tarna vi pratar med. 

– Det underlättar nog att vi 
har basmöten varje torsdag 
där en representant från varje 
yrkesgrupp deltar. Då kom-
mer alla frågor upp på bordet,  
säger Tobias Kvarth. 

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger
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Platschef Tobias Kvarth.

Lagbas Peter Svensson.

FAKTA

Bryggudden
 Bryggudden är området i 

Inre hamn i Karlstad där det 
just nu byggs mycket intensivt: 
600 bostäder och 75  000 kvm 
lokaler. En ny stadsdel med 
vattnet som närmaste granne 
växer fram. 

 Just nu har etapp tre, med 
167 hyresrätter påbörjats och 
planeras vara klart hösten 
2015. 

 På området blir det även 
Småbåtshamn, Redaretorget 
i mitten och Parkstråket längs 
kanalen. 
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pÅ JobbEt
Färdiga ytterväggar som levereras från fabrik och en sockel som 
byggs 1,5 meter ovan mark, på grund av risker för översvämningar 
från Vänern. Det är några av specialkonstruktionerna för Brygg-
uddens etapp tre i Karlstad som ligger alldeles vid vattnet.

Sjönära bostäder tar plats 
på gammal industritomt
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Så här kommer fastigheten att se ut färdigbyggd.  Skiss: Arkitektbyrån Tengbom

1,5 meter ovan mark byggs första vånings-
planet för att garantera att inte översväm-
ning från Vänern tar sig in i huset.

På torsdagar pågår installationsarbeten inför kommande gjutning.

BYGGNADS ÖREBRO-VÄRMLAND   nr 2 / april-maj 2014
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Miniracebanan har klubbens medlemmar byggt. Den är 44 meter lång och har åtta spår som bilarna körs i.

LIV oCH LUSt Motorklubben Rans lokal lig-
ger mitt i centrala Askersund. 
Det är torsdagskväll och dags 
för träning och körning på 
minirace-banan.

Byggnadssnickaren Håkan 
Karlsson dyker upp med sina 
söner, som båda två gillar 
mini racing lika mycket som 
sin pappa. 

– Jag började som åttaåring 
men naturligtvis har sporten 
utvecklats mycket under tiden.  
Både vad gäller banor, materi-
al och bilar, säger Håkan.

Allt fler pappor och även nå-
gon mamma kommer till lo-
kalen med sina barn och ung-
domar. 

– Det är inte bara träning 
och tävling. Vi har en jätte-
fin gemenskap här i klubben, 
fortsätter Håkan.

Banan har medlemmarna i 
klubben byggt själva. Den är 
44 meter lång och har åtta 
spår som bilarna körs i. 

Det står redan ett gäng kil-
lar i ena änden av banan där 
de kör bilarna med hjälp av 

ett reglage där man kan styra 
farten, stoppa och starta. 

Miniracing är inte bara täv-
ling med standardbilar. Här 
finns också gocart och cross-
bilar. 

– Bilarna bygger vi själva. 
De som är nybörjade får ett 
startpaket och sedan kan man 
utveckla byggande hur mycket 
som helst, berättar Håkan. 

– Det gäller att ha så lätta 
bilar som möjligt, så det är 
mycket tricks med materialet. 

Tjusningen med mini-
racing upptäckte Håkan 
Karlsson redan när han 
var grabb.
Nu har intresset åter-
kommit på allvar när 
hans båda söner är 
engagerade i sporten.  

Små snabba bilar – en  sport för hela familjen
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Miniracebanan har klubbens medlemmar byggt. Den är 44 meter lång och har åtta spår som bilarna körs i. ”Vi bygger bilarna själva”, berättar Håkan Karlsson som 
stolt visar upp sin senaste skapelse.

Bilarna går i speciella spår. Även om det bara handlar om träning så blir 
det förstås tävling till sist.

Det är mycket trix med bilarna. Precis 
som i en riktig rallytävling.

Det kan handla om hundra-
delar ute på banan.

MK Ran tävlar i serie Öst där 
även Åtvidaberg, Mullsjö, 
Boxholm och Mönsterås in-
går. 

– Det har gått bra för oss. 
Både 2012 och 2013 tog vi 
hem bucklan, konstaterar Hå-
kan lite stolt. 

Tävlingarna är indelade i 
åldersgrupper och så en vux-
engrupp.

Det finns även SM, EM och 

VM i miniracing men än så 
länge deltar inte MK Ran i 
dessa tävlingar.

– När vi tävlar är det två  
minuter på varje bana som 
gäller, så det gäller att vara fo-
kuserad. När man byter bana 
ha man bara en minut på sig 
att smörja och kolla bilen.

Håkan berättar att trots att 
deltagarna tävlar mot varand-
ra så hjälps man åt om en bil 
går sönder. 

– Någon har alltid reserv-

delar och vi hjälps åt att fixa 
det som är trasigt. Det är inte 
så vanligt i andra sporter. 

På lördagarna samlas det så 
kallade gubbgänget för att fixa 
med banorna. 

– Jag är banansvarig. Men 
det är inte alltid jag kan vara 
här. Jag jobbar i Stockholm. 
Är ledig sju dagar och job-
bar sju dagar i ett rullande  
schema. Men det finns alltid 
andra som rycker in och hjäl-
per till.

Vad är det som är så fasci-
nerande med Miniracing?

– Det är tävlingsmomentet, att 
bygga bilarna och att ha så kul 
ihop som vi har här.  

– Det är också roligt att 
kunna göra något tillsammans 
med mina grabbar. De är ett 
intresse för hela familjen, sä-
ger Håkan. 

Text: Lilian Haraldsson
Foto: Peter Krüger 

Små snabba bilar – en  sport för hela familjen
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Nu närmar sig Europa-
parlamentsvalet med 
stormsteg. Onsdagen 

den 7 maj påbörjas förtids-
röstningen och det är av stor 
vikt att vi tillsammans känner 
ett ansvar för att delta i valet. 

Vår uppmaning är att ni 
tillsammans från varje arbets-
plats runt om i vår region går 
iväg och röstar. Senast sönda-
gen den 25 maj måste vi ha 
röstat för ett rödare Europa. 
Som vår arbetsmarknad har 
utvecklat sig med allt fler som 
inte jobbar på lika villkor i 
vårt område är det ett hot 
mot våra villkor. 

Om vi inte får ett rödare 
Europa där man tydligt tar 
ställning för svenska kol-
lektivavtal på svensk arbets-
marknad kommer våra jobb 
att vara hotade. Det är därför 
så oerhört viktigt att vi går 

och röstar så att fler svenska 
politiker finns i Bryssel som är 
villiga att ta fajten för lönta-
garna mot marknadskrafterna 
som gärna ser 
att byggnads-
arbetare kon-
kurrerar med 
löner och villkor 
om jobben. 

Vi som vill 
sätta stopp för 
detta röstar rött 
senast den 25 
maj.

Vi fackliga 
förbund inom 
6F har tagit 
fram en egen 
kandidat till 
Europaparla-
mentsvalet, Jo-
han Danielsson plats nummer 
10 på Socialdemokraternas 
Europaparlamentslista. Johan 
jobbar på LO med Europafrå-

gor och har under sin tid där 
verkligen gjort ett fantastiskt 
jobb med att sprida kunska-
pen om orimligheten att vi i 

Byggnads fick 
betala nästa två 
miljoner kronor 
i skadestånd på 
grund av Laval-
domen.

Byggnads vill 
tillsammans 
med övriga 
förbund i 6F 
ge Johan en 
chans att jobba 
för löntagarnas 
villkor i Euro-
paparlamentet. 
Därför bör vi 
som är medlem-
mar i Byggnads 

och som vill ha förändring 
och förstärkning av fackför-
bundens inflytande i Bryssel 
kryssa Johan.

Det finns inget annat alter-
nativ för oss byggnadsarbe-
tare än att kryssa nummer 10.   

Men innan vi går och röstar 
så ska vi tillsammans fira 
1 maj. Vi ska samlas under 
Byggnads fana och tillsam-
mans med andra byggnads-
arbetare högljutt och tydligt 
kräva att vi tillsammans ser 
till att Stefan Löfven blir 
Sveriges nästa statsminister. 
Jag tycker att ni ska åka till 
Karlstad och lyssna på Lars 
Mejern Larsson, byggnads-
arbetare och riksdagsledamot. 
Han talar på första maj.

gÄSttyCKAREN

I detta nummer av tidningen ger vi utrymme åt den facklig-politiske  
ombudsmannen i 6F Peter Kennerfalk att tycka till. 

Lägg din röst i det viktiga EU-valet

Peter Kennerfalk 
facklig-politisk ombudsman, 6F

”Om vi inte 
får ett rödare 
Europa där 
man tydligt 
tar ställning 
för svenska 
kollektiv avtal 
på svensk  
arbetsmarknad 
kommer våra 
jobb att vara 
hotade.”

NCC Handelshögskolan  228:90
Engströms Truckstop  222:00
Radiator Varberga  222:22
JM Björken  206:63
Peab Bandybollen  204:89
Asplunds Kv Tullen  201:47

BBM Karlstad  224:07
Bravida Gylleby  223:73
Byggbolaget Glasberget  218:40
NCC Kv Lysen  199:99
Skanska Sverige Nysäter skola  194:00

Löneligan, kvartal 2 2014 
Örebro län

Värmlands län

Hit kommer Byggnads 
tillsammans med övriga 6F-
förbund:

3 maj: Marknadsafton i 
Karlskoga.
5 maj: Våghustorget Öre-
bro.
19 maj: Kopparberg 
12.00, Lindesberg 16.00 
Malmtorget i Kopparberg. 
20 maj: Hällefors 12.00, 
Nora 16.00. Hällefors torg. 
Nora torg.

21 maj: Degerfors 12.00, 
Karlskoga 16.00 Degerfors 
torg. Alfred Nobels torg i 
Karlskoga.
22 maj: Laxå 12.00, 
Askersund 16.00 
Askersunds torget. Centrum 
torget i Laxå.
23 maj: Hallsberg 12.00, 
Lekeberg/Fjugesta16.00 
Bergstorget i Hallsberg. Fju-
gesta torg.

Byggnads på turné inför 
EUparlamentsvalet 



Arbetsområde: Örebro och 
Värmlands län.
Verksamhetskontor: 
Karlstad.

Arbetsuppgifterna består av: 
Ackordsförhandlingar, olika lön 
och avtalsförhandlingar inom 
framför allt byggavtalets område.

Kunskaper och erfarenhet: 
Du ska kunna arbeta självstän-

digt under ansvar, samt kunna 
uttrycka dig väl i tal och skrift. 

Grundkunskaper i data är en 
merit.

Du som söker bör ha haft upp-
drag som fackligt förtroendevald 
och/eller arbetat med löner och 
lönehantering som ”lagbas” eller 
annat sätt.

Du bör även ha intresse och 
kunskap om fackliga/politiska 
frågor.

Sökande ska även vara beredd 
att arbeta med andra arbets-
uppgifter som regionsstyrelsen 
beslutar om. 

Vi förutsätter att du delar 
arbetarrörelsens politiska och 
ideologiska värderingar.

Anställningsform:
Provanställning kommer att 
tillämpas. Tillträde efter överens-
kommelse.

Bil:
Tillgång till egen bil krävs i 
tjänsten.

Lön och andra ersättningar:
Lön enligt gällande avtal för lokal-
funktionärer.

Upplysningar om tjänsten 
lämnas av:
Byggnads Örebro-Värmland:
Mikael Johansson 070-515 84 40
Tomas Pettersson 076-843 04 30

Facklig representant:
Tony Kyrk 070-660 35 10

Skriftlig ansökan med CV ska vara 
oss tillhanda senast 26/5 2014:

Byggnads Örebro Värmland
Posthornsgatan 8
656 32 Karlstad
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Nu närmar vi oss EU-
valet och vår valakti-
vitet måste öka för att 

se till att vi får ett rött EU. 
Nu gäller det att vi alla går 
och röstar så att våra åsikter 
kan spridas i hela Europa och 
naturligtvis ska vi få nytta 
av det övriga röda Europas 
fackliga arbete. 

Men det kräver lite djävlar 
anamma om vi ska nå fram-
gång, så jag hoppas att alla 
på avdelningen, styrelsen och 
alla medlemmar fattar att ett 
blått EU betyder en helvetes 
uppförsbacke för våra fack-
liga frågor. 

Alltså fan må ta den som 
inte ser till att gå och rösta 
för då gör man sig skyldig till 
en ovänlig handling mot sina 
fackliga kamrater eftersom 
vårt största problem är att vi 
är för få som går och röstar. 

Det här med att rösta är 
inte bara en möjlighet det är 

också en stor skyldighet och 
ett oerhört ansvar för demo-
kratin både här i Sverige och 
i Europa. 

Det som är lika viktigt är att 
vi stoppar Sverigedemokrater-
na som tyvärr i den borger-
liga Europapolitiken vinner 
alldeles för stora framgångar 
bara på att spela ut jobben 
som största anledning till att 
hindra invandringen. 

Jag undrar vilket fotbollslag 
Sverigedemokraterna håller 
på? Alla lag har ju numera 
flera utländska spelare, vilket 
borde betyda att Sverige-
demokraterna är motståndare 
till alla fotbollslag i Sverige.

Därmed kamrater – gå och 
rösta den 25 maj för ett rött 
Europa.

byggARE bob

Vi är skyldiga att rösta

Byggare Bob

Byggnads Örebro-Värmland
söker 

OMBUDSMAN

Företagshälsovård 
för dig över 50

Glöm inte att du har 
rätt till företags-

hälsovård varje år när 
du fyllt 50 år. Men du 
måste själv säga till 

arbetsgivaren. 
För mer information 

– kontakta Byggnads i 
Karlstad eller Örebro.

  

010 - 601 10 00
byggnadsnu@byggnads.se

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

  

010 - 601 10 00
byggnadsnu@byggnads.se

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

  

010 - 601 10 00
byggnadsnu@byggnads.se

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

07.00–17.00

ARbEtSMARKNAD. Inrätta en 
särskild arbetsförmedling för 
arbetsgivare och arbetssökande 
i samhällsbyggnadssektorn. 
Det föreslår företrädare för 
fem fackförbund och åtta 
branschorganisationer, bland 
annat Byggnads, i ett brev till 
arbetsmarknadsministern.

En bättre matchning behövs 
för rekrytering av arbetskraft, 
menar representanter för fem 
fackförbund, och åtta bransch-
organsiationer, inom bygg- an-
läggnings- och installations-
branschen.

I brevet till arbetsmarknads-
ministern Elisabeth Svantesson 
(M), samt Arbetsförmedling-
ens generaldirektör Mikael 
Sjöberg, beskrivs en situation 
där arbetsgivare har svårt att få 

tag på utbildad arbetskraft via 
arbetsförmedlingen: 

”Drygt 30 000 arbetslösa 
med inriktning mot arbete i 
byggsektorn finns i registret hos 
arbetsförmedlingen men via 
våra kontakter med Arbetsför-
medlingen vet vi att 30 procent 
av dessa sökande inte har rätt 
kompetens” skriver bransch- 
och fackföreträdarna och 
efterlyser specialkompetens hos 
arbetsförmedlarna samt bättre 
kännedom om, och kontakter 
med branchorganisationerna i 
byggsektorn. 

Negativa erfarenheter från 
Arbetsförmedlingen har lett 
till att många företag numera 
enbart förlitar sig på kontakter, 
vid rekrytering av personal, 
skriver företrädarna.

Fack och arbetsgivare efterlyser  
en specialiserad arbetsförmedling



Sommaren är snart här 
och många privatpersoner 
anlitar vänner och bekanta 
eller svart arbetskraft för 
att renovera taket på vil
lan. Byggnads stöter ofta 
på problemet och det visar 
sig att okunskapen är stor 
när det gäller vem som är 
ansvarig för bygget om 
det händer en olycka, till 
exempel om någon ramlar 
ner från taket och skadar 
sig. 

Helt klart är att villaägaren 
är ansvarig för arbetsmiljön 
och om någon skadar sig om 
de inte anlitat ett byggföretag, 
med så kallad totalentrepre-
nad. Medlemstidningen har 
kontaktat Arbetsmiljöverkets 
jurist Heidi Wiik som hjälper 
oss att reda ut begreppen. 

– För att arbetsmiljölagen 
ska gälla är det en förutsätt-

ning att det finns ett arbets-
givar-arbetstagarförhållande. 
Var gränsen går för väntjäns-
ter är inte helt tydlig. Men det 
finns ett domstolsavgörande 
i Göta hovrätt, där en fast-
ighetsägare åtalades för att 
en bekant skadats vid bygg-

nadsarbete, konstaterar Heidi 
Wiik. 

– Villaägare som anlitar ett 
byggföretag (totalentreprenad) 
omfattas av den svenska konsu-
menttjänstlagen vilket betyder 
att villaägaren/byggherren inte 
behöver ha ansvar för att utse 

en arbetsmiljösamordnare och 
därför inte heller har ansvaret 
för arbetsmiljön för dem som 
utför arbetet. Ansvaret ligger 
alltså på byggföretaget.

Om villaägaren däremot an-
litar svartjobbare eller flera 
entreprenörer som gör arbetet 
samtidigt har man ansvar för 
arbetsmiljön. Det gäller både 
nybyggen, underhåll, ombygg-
nad, reparation och markar-
beten. Villaägaren räknas som 
byggherre och har juridiskt 
ansvar för att upprätta en ar-
betsmiljöplan eller se till att 
entreprenören (byggföretaga-
ren) gör det. 

Om flera entreprenörer ar-
betar på bygget samtidigt har 
villaägaren ansvar för att sam-
ordna arbetsmiljön för alla 
parter. 

Lilian Haraldsson 

Påfarten  
– en facklig  
introduktionsdag
Varför är du medlem i facket? Eller 
varför är du inte medlem i facket? 
Bland annat det pratar vi om under 
en dag som innehåller information 
om vad facket gör och varför det 
är viktigt att vara medlem. Den 
riktar sig alltså både till dig som 
är medlem i Byggnads och till dig 
som ännu inte bestämt dig för att 
bli medlem. Ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst lämnas i form av ett 
skattefritt stipendium.

8 september, Örebro
14 april, Karlstad
13 oktober, Karlstad

På rätt väg
En utbildning alla fackliga förtroen-
devalda ska gå. Går huvudsakligen 
ut på att lära sig var man hittar 
svaren på medlemmarnas frågor 
i avtalen och de olika lagarna vi 
arbetar med. Utbildningen tar också 
upp vilka skyldigheter och rättighe-
ter det fackliga uppdraget innebär.

15–17 september, Karlstad

FFM-träffar
Fackliga förtroendemanna-
utbildningar.

12 maj 
1 september

Aktivt inflytande 
1 & 2
Steg 2 i förtroendemannautbild-
ningen. Fördjupning av innehållet 
i På rätt väg. Steg 2 är belagt på 
internat.

21–22 oktober samt  
10–12 november, Örebro

Lagbasutbildning
Hör av er vid intresse av att 
gå utbildningen.

Om intresse finns för någon 
av utbildningarna, hör av dig 
med en anmälan eller frågor!

Jenny Svensson
Studieansvarig ombudsman
010-601 12 12
073-994 01 89
jenny.svensson@byggnads.se

Gå även in på abf.se och 
fackliga studier för att se 
om du vill gå någon av deras 
kurser!

Villaägaren är ansvarig för att skyddsåtgärder vidtas och blir 
skadeståndsskyldig om någon ramlar ner från taket och skadar 
sig, om man anlitar vänner och bekanta eller svartjobbare.  
  Foto: Kenneth Svärd 

 
 
 
Örebro-Värmlands utbildningar 2013 
 
Medlemsutbildning  7-9/5 Karlstad 
   22-24/10 Örebro 
 
En utbildning för alla medlemmar.  
Svarar på bl. a dess frågor: Vad gör facket? Varför bildades fackförbunden? Vad 
betalar jag för? 
 
 
FFM introduktion  4/6 Örebro 
   22/8 Karlstad 
 
Introduktionsutbildning för nyvalda fackliga förtroendemän. 
 
 
På rätt väg  8-10/1 Örebro 
   19-21/11 Karlstad 
 
För alla fackliga förtroendemän.  
Går huvudsakligen ut på att lära sig var man hittar svaren på medlemmarnas 
frågor i avtalen och de olika lagarna vi arbetar med. Samt vilka rättigheter och 
skyldigheter det fackliga uppdraget innebär. 
 
 
Aktivt inflytande 1 & 2 19-20/2 samt 26-28/3 Karlstad 
   10-11/9 samt 8-10/10 Örebro 
 
Steg två i förtroendemannautbildningen.  
Fördjupning av innehållet i På Rätt Väg. 
 
Bygg på din trygghet  9-10/4 Karlstad 
   28-29/8 Örebro  
 
Steg tre i förtroendemannautbildningen. 
Fördjupning av innehållet i Aktivt inflytande. 
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Örebro-Värmlands utbildningar 2014
Passa på och anmäla dig till en utbildning i Byggnads Örebro-Värmlands regi. Det finns mycket att välja på, 
både för medlemmar och förtroendevalda. Du förlorar ingenting på att gå en kurs. Investera lite tid i dig själv!
Se även studierutan i tidigare nummer av medlemstidningen!

Ansvaret för säkerhet skiftar  
– beroende på vem som anlitas



byggNADS KoNgRESS
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Kongressombuden fångade på bild. Det är jättespännande att åka på kongress, tycker från vänster Tobias Vikberg, Patrik Hjelm och Nicklas Jonsson. 
Hanna Dahlstedt, Victor Johansson, Björn Grönqvist (ej kongressombud) och Kjell Krantz är också förberedda att kämpa för region Örebro-Värm-
lands motioner.   Foto: Kenneth Svärd.

Kongressen är Byggnads 
högsta beslutande organ. 
En rad motioner behandlas 
och inriktningen för hur 
det fackliga arbetet ska 
bedrivas framåt bestäms.
Byggnads kongress äger 
rum den 12–15 juni på Cla
rion Hotel Arlanda Airport 
i Stockholm.  

Kongressens tema – Ansvar 
och säkerhet – speglar natur-
ligtvis Byggnads kamp för ord-
ning och reda på den svenska 
arbetsmarknaden. Här blir 
kongressen en plattform för 
gemensam styrka och en möj-
lighet att bygga strategier för 
den kommande kongress-
perioden. 

Byggnads ÖrebroVärmland 
har skrivit en rad motioner 
som förbundsstyrelsen gett sitt 
bifall till. En motion handlar 
om möjligheten att få hälso-
vård. Motionärerna vill att 

bygghälsan återinförs och att 
hälsoundersökningar ska följa 
person och inte företag. 

I en annan motion kräver 
region Örebro-Värmland att 
förbundet verkar för att ar-
betsgivaren tillhandahåller 
arbetskläder och skor för alla 
väder. 

Regionen föreslår också i en 
motion att friskvård införs på 
betald arbetstid. 

I en motion menar man att det 
är dags att höja traktamentet 
och att förbundet verkar för 
att LO ska drivan frågan mot 
skatteverket.

Man tar också upp frågan 
om att samma villkor ska gälla 
på arbetsplatserna och att alla 
förstår säkerhetsföreskrifter 
och arbetsmoment på arbets-
platsen. Motionären vill att 
säkerhetsföreskrifter och ar-
betsmoment beskrivs på olika 
språk och att förbundet arbe-
tar för att Lex Laval rivs upp. 

En motionär vill att Byggnads-
arbetareförbundet utesluter 
medlemmar som har tagit på 
sig politiska uppdrag för Sve-
rigedemokraterna.

Förbundet svarar att de som 
organisation självklart tar av-
stånd från alla organisationer 
som är och kan betraktas som 
främlingsfientliga, rasistiska 
och/eller odemokratiska. Det 
inte är förenligt med förbun-
dets ändamål att verka i en 
sådan organisation och sam-
tidigt vara medlem i Byggnads. 
Styrelsen kommer att föreslå 

ett förtydligande i stadgarnas 
ändamålsparagraf för att tyd-
ligare än tidigare markera vår 
syn på människans lika värde. 

Genom denna skrivning 
kommer det att vara enklare, 
om inte lätt, för styrelserna att 
pröva frågan om medlemskap 
i Byggnads är möjligt eller 
inte, om personen i fråga sam-
tidigt är medlem eller aktivt 
arbetar i andra organisationer 
och politiska partier som sak-
nar denna värdegrund, skriver  
förbundsstyrelsen i sin kom-
mentar till motionen.

– Vi har fått väldigt mycket 
gehör för våra motioner från 
förbundets sida. Det känns 
bra. Det blir bra diskussioner 
och det känns mycket spän-
nande, säger Thomas Anders-
son, som suttit i den arbets-
grupp som tagit emot alla 
motioner från medlemmar 
och sektioner inom Byggnads 
Örebro-Värmland. 

Lilian Haraldsson 

Vi har fått väl-
digt mycket 
gehör för våra 
motioner från 
förbundets sida.

”

De är fulladdade med 
åsikter och argument



Mikael Boström i Hällefors 
var sjukskriven på grund av 
värk i kroppen efter många 
års arbete som kakel
sättare och murare.  
Tack vare facket har han 
nu fått sjukersättning och 
dessutom en stor summa 
pengar i ersättning från 
Afa Försäkring. 

 
Mikael Boström är mycket 
nöjd med den hjälp han fått 
ifrån Byggnads och Katarina 
Sandgren som har handlagt 
hans ärende.

– Jag skulle aldrig ha klarat 
all denna pappersexercis på 
egen hand. Katarina har gett 
mig så mycket hjälp. Jag är 

evigt tacksam mot henne och 
mot Byggnads, säger Mikael 
Boström. 

– Jag har verkligen haft nyt-
ta av mitt medlemskap. 

Efter en lång tids sjukskriv-
ning vände sig Mikael Bo-
ström till Katarina Sandgren 
på Byggnads Örebro-Värm-
land för att få hjälp. Han hade 
sådan värk i kroppen efter 
många år som murare och ka-
kelsättare att han inte kunde 
arbeta över huvudtaget. 

– Mikael Boström hade ing-
en arbetsförmåga kvar och jag 
hjälpte honom att söka sjuk-
ersättning, det som tidigare 
kallades sjukpension. Han 

fick sin sjukersättning beviljad 
från Försäkringskassan, berät-
tar Katarina Sandgren.

Eftersom Mikaels sjukdom 
beror på förslitning i arbetet 
så hjälpte Katarina Sandgren 
honom även att fylla i arbets-
skadeblanketter till Försäk-
ringskassan och Afa Försäk-
ring. För att få sin sjukdom 
godkänd som arbetskada är 
det viktigt att göra en nog-
grann arbetsbeskrivning.

– Det är Försäkringskassan 
som är skyldiga att göra en ex-
poneringsutredning. Men min 
erfarenhet är efter alla år som 
jag jobbat med försäkringar 
att den utredning som För-
säkringskassan gör ofta inte 
leder till att medlemmen får en 
godkänd arbetsskada. Det är 
också svårt för medlemmarna 
att beskriva sitt arbete så nog-
grant som Försäkringskassan 
kräver, säger Katarina Sand-
gren.

– Jag har sen hjälpt honom 
och Försäkringskassan med 
en utredning över vad som 
gjort att han i dag är sjuk och  
arbetsoförmögen.

Det omfattande pappers-
arbetet har lett till att Mikael 
Boström får både sjukersätt-
ning och livränta från För-
säkringskassan och blir rejält 
ekonomiskt kompenserad – 
till skillnad mot om han bara 
skulle få sjukersättning.

Mikael Boström har nu ock-
så möjlighet att få ersättning 
från Afa Försäkring för allt 
mellan att få invaliditetsersätt-
ning till ersättning för att måla 
om fönsterna.

– Eftersom han är relativt 
ung och har cirka tjugo år 
kvar till pensionen så handlar 
det om väldigt mycket pengar, 
konstaterar Katarina Sand-
gren.

Lilian Haraldsson 

tACK VARE fACKEt
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Nya avgifter för Byggnads medlemmar
EKoNoMI. Från den 1 januari 2014 gäller nya medlemsavgifter 
(inklusive a-kasseavgiften) för Byggnads medlemmar.

Klass Timlön Lönenivå Per månad

1 Lägst 180 kr 31 300 655 kr 

2 137–179 23 700–31 299 600

3 124–136 21 500-23 699 564

4 112–123 19 400–21 499 528

5 99–111 17 200–19 399 491

6 93–98 16 100–17 199 455

7 50–92 8 700–16 099 366

8 0–49 0–8 699 177

Byggnadsarbetare utsätts ofta för farliga ämnen, tunga lyft 
och stress. Efter många år i yrket dyker lätt arbetsskadorna upp. 
Byggnads kan hjälpa till med handläggning av försäkringsären-
den. Det är en medlemsförmån.    Foto: Peter Krüger/arkiv

Utslitne Mikael  
fick försäkrings-
pengar och  
sjukersättning



   

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 7.30–16 
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–fredag 7.30–16
Lunchstängt: 
Måndag–fredag 12–12.45 
Telefontider: 
Måndag–fredag 8–15

Vi i ÖrebroVärmland:
Kenneth Svärd
ordförande, DMY, ombudsman, RSO
010-601 12 15 / 070-190 61 24
kenneth.svard@byggnads.se
Tomas Pettersson
teknikinstallationsavtalet, mätning, ombuds-
man, kassör, ersättare RSO
010-6011216 / 076-8 430 430
tomas.pettersson@byggnads.se
Tony Kyrk
ombudsman, arbetsmiljöansvar, RSO
010-601 12 07 / 070-660 35 10
tony.kyrk@byggnads.se
Odd Maalsnes
TBM, ombudsman, lärlingar, RSO
010- 601 12 08 / 070-670 43 35
odd.maalsnes@byggnads.se
Tomas Nilsson, 
MB, ombudsman, RSO
010-601 12 10 / 070-350 70 76
tomas.nilsson@byggnads.se
Monica Merking
administratör, bokföring, löner, uppdragsredo-
visning
010-601 12 09
monica.merking@byggnads.se
Leif Haraldsson
Ombudsman, DMY, ersättare RSO
010-601 12 06 / 070-860 20 56
leif.haraldsson@byggnads.se

Carina Engberg
administratör, medlemsredovisning
010-601 12 18
carina.engberg@byggnads.se
Katarina Sandgren
administratör, försäkringar, medlemsredovisning
010-601 12 11
katarina.sandgren@byggnads.se
Mikael Johansson
TBM, plåt, ombudsman, avtals ansvarig, RSO
010-601 12 14 / 070-515 84 40
mikael.johansson@byggnads.se
Frederik Johannesson
TBM/TBMA, ombudsman, RSO
010-601 12 03 / 070-240 23 32
frederik.johannesson@byggnads.se
Jenny Svensson
ombudsman, studieansvarig, teknikinstallations-
avtalet, lärlingar, ersättare RSO, 010-601 12 12
jenny.svensson@byggnads.se
Birgitta Jonsén
administratör, mätning
010- 601 12 01
birgitta.jonsen@byggnads.se
Helena Dahlén
medlemsredovisning, administratör, utbildning, DMY
010-601 12 50
helena.dahlen@byggnads.se
Anders Johansson
ombudsman, mätning DMY, TBM samt studier
010-601 12 05
anders.johansson2@byggnads.se

Snabbare 
akassaDå det är långa handlägg-ningstider på a-kassan så kan det vara bra att aktivera internet-kassan eller ladda ner appen till a-kassan. Detta gör att handläggningstiderna kan kortas, vilket innebär snabbare utbetalningar.

AnsLAgstAVLAn

Så når du  akassan• A-kassan har telefontid   mellan kl 9 och 11.• 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 anmäla 
till regionen vid förändringar 
i sjukskrivning, studier och 
sjukersättning eller arbets-
löshet 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 eller 
tandvård – ta då kontakt med 
regionen.
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BYGGNADS Örebro-
Värmland

Medlemstidning för Byggnads Örebro-Värmland

Posttidning B

Byggnads ÖrebroVärmland
Postadress: Posthornsgatan 8, 656 32 Karlstad
Telefon: 010-601 10 11

nr 2 / APRIL-MAJ 2014

      Boka in ditt möte!
ÖREBRO-VÄRMLAND Tid Plats

Askersund fredag 23 maj, kl 19 O’Learys sportbar, bowling

Degerfors torsdag 22 maj, kl 18.30 Expeditionen i Karlskoga

Hallsberg torsdag 22 maj, kl 18 Skytte, Ormhult

Karlskoga torsdag 22 maj, kl 18.30 Expeditionen i Karlskoga

Karlstad torsdag 8 maj, kl 18 Kronoparken

Kristinehamn fredag 16 maj, kl 17.30 Aktivitetsanmälan till Thomas:
070-624 81 33

Kumla tisdag 13 maj, kl 18 Speedway, Kumla motorstadion, 
anmälan senast 12 maj

Lindesberg onsdag 21 maj, kl 19 Lindesberg

Säffle torsdag 22 maj, kl 18.30 Fackens hus

Örebro tisdag 13 maj, kl 18 Speedway, Kumla motorstadion, 
anmälan senast 12 maj

Björn Jansson, 
murare, Kil:
– Det är väldigt 
bra att huvud-
entreprenören 
får ansvar för 
hela byggkedjan. Även om 
det bildas en fond så hoppas 
jag att man i första hand 
kan klämma åt de företag 
som är oseriösa.

Anders  
Lukkonen, 
snickare,  
Karlstad:
– Jag tycker 
att det blev 
mycket bra. 
Om det nu fungerar som det 
är tänkt. Det är bra för alla 
parter. Nu kanske vi kan få 
bort oseriösa företag från 
byggena.

Rolf Eriksson, 
betongarbetare, 
Frövi:
– Det blev ett 
väldigt bra 
avtal. Äntligen 
kanske det kan bli ordning 
och reda på arbetsplatserna. 
Men det kräver en hel del 
bevakning av Byggnads.

fRÅgAN

Avtalet om huvudentre
prenörsansvar blev klart  
i början av april.

Vad tycker  
du om det  
nya avtalet?

Demonstrera 
på 1 maj!
Slut upp i leden. Det är super-
valår i år med val till EU-parla-
mentet och till riksdag, kommun 
och landsting. Kom med och visa 
att vi är många som ogillar den 
förda politiken!

Läs mer i lokalpressen hur dagen  
ska firas på din ort

Vi ses på 1 maj!        
  Byggnads region Örebro-Värmland

Kollektivavtalet  
- din trygghet!
fACKEtS fÖRDELAR. Du som 
jobbar på ett företag med  
kollektivavtal kan känna dig 
trygg. Kollektivavtalet är en 
överenskommelse mellan Bygg-
nads och din arbetsgivare, och  
nästan allt som rör din anställ-
ning regleras i kollektivav- 
talet. Att din arbetsgivare 
skrivit på kollektivavtalet är en 
garanti att du får rätt lön, se-
mesterersättning, övertidsersätt-
ning, sjuklön, försäkringsskydd, 
avtalspension med mera.  

Om det finns kollektivavtal 
på din arbetsplats behöver inte 
du förhandla om detta, allt 
finns redan reglerat i kollektiv-
avtalet.


