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Skånska
delegationen

Häng med på kongress!

Handslag, majtåg &
raska steg mot kongress
Tiden går fort, den kortaste eller kallaste våren i
modern tid har dragit förbi och mycket har hänt.
Byggnads Skåne har betat av ett lyckat årsmöte
med både internationella gäster från Danmark i
form av kollegor från 3F och socialdemokratiska
partidistriktets ordförande Nicklas Karlsson. Två
mycket viktiga uttalanden gjordes på årsmötet:
Byggnads Skåne och Socialdemokraterna
i Skåne tog i hand på att verka för tydligare
krav om kollektivavtal vid offentliga
upphandlingar.
Byggnads Skåne och Byggefagenes Samvirke
beslutade att gemensamt driva frågan om
att skapa ett socialt protokoll i EU som ska
skydda mot lönedumpning och utnyttjande.
Kort därpå rivstartade Byggnadsbussen sin
Sverigeturné i Skåne. Gänget tjuvstartade turnén
på Malmö Stadsbiblioteket när ABF körde eventet
”Pappa läs för mig” som ett flertal medlemmar
nappade på. På premiärdagen skrev gänget in tre
nya medlemmar på Hyllie! Starkt jobbat!

Nu stundar årets största händelse: Kongressen!
Den skånska kongressdelegation har arbetat
intensivt hela våren för att vara så förberedda som
möjligt för att företräda Skåne och dess motioner.
Det kommer bli långa, tuffa, diskussionsrika
dagar – men det är det här demokratiska rummet
som ger kraft för förändring! Vi ska ta Byggnads
in i framtiden, med medlemmarnas vilja som
drivkraft.
Du vet väl om att du kan följa kongressen live?
Hinner du inte det, så får du löpande uppdateringar via nyhetsbrev och inlägg på vår Facebook
sida.
Sedan hoppas jag vi ses första veckan i juli. Då ska
jag och några till åka runt på arbetsplatser i Skåne
och köra lite Byggtugg á la Lindholm.
Skulle du vilja ha besök till ditt arbetslag? Skicka
ett mejl till skane@byggnads.se och bjud in oss!
Därefter önskar jag, styrelsen och alla anställda
alla medlemmar en riktigt varm och vilsam
sommar!

Våren kom med brinnande förstamaj tal runt om
i hela Skåne. Tack alla som lagt mycket tid på tal
och planering inför arbetarnas främsta dag!
Den 5-6 maj rullade Arbetarfilmfestivalen igång,
som vanligt under strålande solsken. Det var ett
flertal riktigt viktiga samtal om vikten av att
organisera arbetare internationellt, vad begränsningar i strejkrätten innebär samt diskussioner
om märkets betydelse för vår svenska lönemodell.
Under våren har vår valkampanjledare Markus
Kristiansson trummat ihop ett flertal välbesökta
arbetsplatsbesök runt om i Skåne. Diskussionerna
har varit livliga och engagemanget stort – bjud
gärna in oss till din arbetsplats om ni vill prata
fackligt-politiskt!

Jonas F Sjöberg
Ordförande Byggnads Skåne
Psst: detta är det sista numret av Byggnads Skåne vi
skickar via sms. Nästa nummer hittar du i
Byggnadsarbetaren i augusti!

Håll dig uppdaterad genom att följa oss på facebook!
www.facebook.com/ByggnadsSkane

MEDLEMSAVGIFT BYGGNADS SKÅNE

Om du blir arbetslös är det viktigt att meddela oss annars kommer du att betala din ordinarie
medlemsavgift enligt tidigare inlämnad inkomst.
Du kan få nedsatt avgift:
• Om du blir arbetslös en hel kalendermånad
• Om du blir sjuk, är föräldraledig, studerar eller deltar i en arbetsmarknadsutbildning.
• Om du blir pensionär eller får aktivitetsersättning för deltid.
OBS! Det är medlemmens eget ansvar att meddela förändringar. Det är därför viktigt att du
ringer eller mailar regionen. Tel : 010-601 10 06 eller skane@byggnads.se.

Byggnads Nu!
Har du frågor om arbetsmiljö, kollektivavtal, lön, medlemsförmåner eller andra funderingar
rörande arbetslivet? Kontakta oss på Byggnads Nu!
Oavsett var du bor i landet når du oss enkelt på telefonnummer 010-601 10 00.
Våra öppettider är :
Helgfri måndag-torsdag 07.00-18.00
Fredagar och dag före helgdag 07.00-17.00.
Du kan även kontakta oss via e-post på
byggnadsnu@byggnads.se eller via
kontaktformulär på hemsidan
www.byggnads.se/Om-Byggnads/
Kontakta-oss/Byggnads-Nu/

Byggnads Skåne kontakt

Byggnads Skåne Öppettider

010-601 10 06
skane@byggnads.se
www.byggnads.se/skane

Måndag - Torsdag
8.00 - 16.30
Fredag			
8.00 - 13.00 (telefonjour
			13.00 - 16.30)

Postadress: Scheelegatan 27, 212 28 Malmö

Kvällsöppet:
Tisdag - Malmö		
Onsdag - Kristianstad		
Torsdag - Helsingborg		

Besöksadresser:

Malmö			Helsingborg
Scheelegatan 27		

Måndagsgatan 1

Kristianstad
Kanalgatan 94

Ansvarig utgivare: Jonas Sjöberg		

Tryck: Exakta AB

8.00 - 18.00
8.00 - 18.00
8.00 - 18.00

TEMA: Kongress 2018

Var
aktiv
i din
krets
Grunden för Byggnads demokrati
är medlemmarna och kretsarna.
I kretsen lägger du fram motioner
och nominerar ledamöter till
fullmäktige.

Så hanteras en motion:
En motion kan vara ett förslag på
något som en medlem tycker att
Byggnads ska göra.
De flesta motioner skrivs inför
kongressen som hålls vart fjärde år.
Först bifalls eller avslås den i din
medlemskrets.
Blir det ett ja skickas den till
regionen som skriver ett yttrande
över motionen som tas upp på
regionstyrelse och regionfullmäktige.
Om regionen avslår din motion kan
du skicka den direkt till förbundsstyrelsen. Sedan behandlar förbundsstyrelsen alla motioner och skriver
ett utlåtande och förslag till beslut till
kongressen.
På kongressen debatterar och
röstar de 156 ombuden från samtliga elva regioner och förbundsstyrelsens om motionerna.
Styrelsens 15 representanter
räknas som ombud och har samma
rätt att fatta beslut på kongressen.
Ta chansen att påverka Byggnads
och träffa andra medlemmar
genom att gå på möten i din krets.
Via kretsmötena håller du dig
också uppdaterad om Byggnads
verksamhet och utvecklingen inom
fackföreningen.
Skåne har 13 kretser. All information om kretsar samt när de
träffas finns på vår hemsida:
www.byggnads.se/skane.

354
motioner

Kortare arbetstid!

varav 62 st
från Skåne

Sammanlagt 354 motioner
skickades in till Byggnads
inför kongressen 2018.
Alla motioner hanteras
mellan den 31 maj och
3 juni, och kongressen tar
demokratiskt beslut om
vilka ska få bifall och vilka
som ska avslås.
Efter kongressen arbetar
Byggnads förbund vidare
med att praktiskt genomföra de motioner som fått
bifall av ombuden.

Premiär för
demokratitorg
För första gången använder sig
Byggnads av demokratitorg för att
diskutera frågor i mindre grupper.
På Kongressen 2018 kommer
samtalen om Mål & Vision 2022
att hanteras på demokratitorgen:
Ombuden har på delegationsmötena inför Kongressen valt
vilket demokratitorg de ska delta
på - se Skånes representanter på
nästa sida. Nedan är de 6 torgen.
ü Medlemsvärvning och
organisationsgrad.
ü Byggnads förtroendevalda/
inflytande på arbetsplatsen.
ü Framtidens byggnadsarbetare.
ü Jämställdhet och mångfald
ü Globaliseringen och våra
svenska kollektivavtal.
ü Byggnads i politiken/
Ett Byggnads.

156
ombud
varav 18 st
från Skåne
Byggnads har elva regioner och
tillsammans skickar de 156 ombud
till kongressen.
Att bli vald till ombud är ett stort
och viktigt uppdrag. Ombuden
representerar medlemmarna i sin
region och har möjlighet att påverka
Byggnads framtid.
Det är viktigt att ombuden pratar
med många medlemmar samt att de
följer de beslut som tagits i fullmäktige och argumenterar för besluten på
kongressen.
Det gäller att de är aktiva under
kongressen genom att delta i
debatter och röstar på de förslag
som delegationen kommit överens
om att stödja.
Läs mer om Skånes 18 ombud på
nästa sida.

TEMA: Kongress 2018

Skånska delegationen
Byggnads Skåne åker till
Göteborg med både vana
kongressrävar och
några nya ansikten.
Våra 18 ombud är från vänster:

Byggnads Skåne har totalt med 62 stycken motioner på kongressen.
36 stycken efter bifall i regionfullmäktige och 26 stycken motioner gick
vidare som enskilda motioner. Höjd A-kassa, minskad arbetstid och
inkomstförsäkring är de tre mest motionerade områdena i Skåne.
Höjd A-kassa
4 motioner från Skåne vill att
Byggnads, på ett eller annat sätt,
ska verka för att höja ersättningen i
A-kassan.
2 utav dessa motioner är enskilda
då de inte fick bifall i regionfullmäktige. Dock hade Förbundsstyrelsen en
annan uppfattning och yrkar bifall på
dessa 4 motioner.
Minskad arbetstid
Inte mindre än 9 av de totalt 19
motioner som handlar om minskad
arbetstid kommer från Skåne.
2 av Skånes motioner är enskilda.
Förbundsstyrelsen anser dessa
besvarade men Skånes delegation
delar inte den uppfattning utan
kommer att yrka på bifall.
Inkomstförsäkring
Totalt 11 motioner denna kongress
handlar om inkomstförsäkring.

9 av dessa kommer från Skåne och är
enskilda eftersom regionfullmäktige
beslutade avslag.
Även Förbundsstyrelsen har yrkat
avslag på samtliga 11 motioner
eftersom de anser att frågan
besvarades på förra kongressen.
Följ kongressen
Hur kommer det att gå då?
Det vet vi inte. Kongressen kommer
säkert, precis som tidigare år, att
bjuda på flera överraskningar
Vi kommer specifikt att följa de
frågor som Byggnads Skåne brinner
för via vår Facebooksida.
Varje morgon kommer förbundet
att via mejl skicka ett nyhetsbrev till
alla medlemmar som sammanfattar
händelserna från dagen före.
Sedan kan du följa hela kongressen
LIVE via länken byggnads.se/live

Följ hela Kongressen LIVE på

byggnads.se/live

Pär Göransson
Brian Hansen
Ola Wendel
Andreas Sjögren
Martin Hallingström
Christian Jönsson
Krister Wicander
Christian Ljungdell
Tommi Hakala
Jonas Sjöberg
Bennet Justusson
Pierre Esbjörnsson
Fredrik Alm
Joakim Frank
Joakim Högman
Marcus Ericsson
Ej med på bild:
Roland Wiking, Mattias Rolin

Demokratitorgens
skånska deltagare
ü Medlemsvärvning och
organisationsgrad.
Andreas Sjögren, Ola Wendel
& Roland Wiking
ü Byggnads förtroendevalda/

inflytande på arbetsplatsen.
Bennet Justusson, Brian Hansen &
Krister Wicander

ü Framtidens byggnadsarbetare.
Pär Göranssson, Fredrik Alm
& Joakim Högman
ü Jämställdhet och mångfald
Tommi Hakkala, Christian Ljungdell
& Mattias Rolin
ü Globaliseringen och våra svenska

kollektivavtal.
Joakim Frank & Håkan Jönsson
Jonas Sjöberg

ü Byggnads i politiken/Ett Byggnads.
Christian Jönsson, Martin Hallingström & Pierre Esbjörnsson

Inbjudan till medlemsmöten
Krets Sydkusten

Krets Malmö

Björn Ljungdahl, kretssydkusten@gmail.com

Christian Jönsson, 0709-69 61 99,
Chris81@live.se

Krets Sydkusten bjuder in till medlemsmöte onsdag
20 juni på Sjöbo Gästis. Roland Wiking är inbjuden som
gäst för att informera om pågående och kommande
byggprojekt i Sjöbo kommun. Vi serverar mat, så
föranmäl dig senast 15 juni till Magnus Arling via
telefon 0766-27 09 88 eller mejl magnus.arling@byggnads.se.
Datum: 20 juni
Tid: 17:30
Plats: Sjöbo Gästis, Sjöbo.

Krets Österlen
Viktor Sjögren, 0705-66 48 87
viktorsjogren@live.se
Krets Österlen bjuder in till medlemsmöte med studiebesök på ölbryggeriet Två bryggare. Efter studiebesöket
har vi möte på Brösarps gästis där vi äter.
Anmäl dig senast den 18 juni till Bengt-Ronny Svensson
på tel 070-2016198 eller mejl bengtronny@icloud.com
Datum: 20 juni
Tid: 17:30
Plats: Samling vid parkeringen till Vägstationen,
Brösarp. Albovägen 2, 273 50 Brösarp

Östra kretsen
Jörgen Svensson, 0708-37 89 28
kulstyving@gmail.com
Östra kretsen bjuder in till sommaravslutning med
grillning hos Roger Nilsson i Tollarp. Vi samlas den
4 juni kl 18:30. För mer information och vägbeskrivning, kontakta Jörgen Svensson.
Datum: 4 juni
Tid: 18:30
Plats: Hos Roger Nilsson i Tollarp

Grillning med 6F i Helsingborg

Krets EttTvåFyra
Fredrik Alm, 0736-87 67 25
fredde.alm@gmail.com
Krets Malmö och Krets EttTvåFyra bjuder in till ett
gemensamt och öppet medlemsmöte tisdagen den
26 juni. Vi kommer att prata om kongressen samt ha
valupptakt. Därför har vi bjudit in Andreas Schönström
som är kommunalråd i Malmö.
Vi bjuder på lätt förtäring så föranmäl dig senast 16 juni
till Nora Birde på 010-601 13 35.
Datum: 26 juni
Tid: 16:30
Plats: Meddelas i kallelsen

Byggnads pensionärsklubb
Pensionärsklubben träffas några gånger under året
och får information om aktuella ämnen som rör
vår grupp. Medlemskapet i pensionärsklubben är
gratis och vänder sig till dig som är pensionerad medlem
i Byggnads Skåne. Kontakta gärna klubbens
ordförande; Nils-Thure Svensson 0768-14 87 05
Vi träffas på Malmö Folkets Hus, sal 2, kl 14:00
Tisdag 4 september
Tisdag 6 november
Tisdagen 22 januari 2019
Kaffe och kaka serveras. Ta gärna med respektive.
Välkomna!

Följande kretsar kallar till möte via e-post eller sms.

Krets Söderåsen, Krets Snapphanarna,
Krets Lundabygden, Krets Mitt i Skåne,
Krets Helsingborg, Krets SvaLan, Krets
Skälderviken

12 juni grillar vi på Byggnads Helsingborgskontor, Måndagsgatan 1.
Temat är facklig-politisk samverkan. Anmäl dig senast 8 juni till
annika.lindkvist@byggnads.se eller britt-marie.melin@byggnads.se
010-601 13 45 eller 010-601 13 49. Varmt välkommen!

Inbjudan till medlemsmöten

Varmt välkommen på fiskedag med familjen
Lördagen den 16 juni kl. 9:00-14:00 är du och din familj välkommen till en heldag med
fiske vid Rögledammar i Lund. Vi bjuder på fiskekort samt korv och dricka.
Ta med egna fiskegrejer eller låna på plats.
Anmäl dig/er senast 14 juni till
Camilla på tel. 010-601 13 77, camilla.windh@byggnads.se eller
Hellen Boij tel. 010-601 13 36, hellen.boij@byggnads.se.

Krets Söderslätt hälsar alla hjärtligt välkomna!

Statistik
Skåne TBM kvartal 1 2018 - 5 högsta
Arbetsplatser			Förtjänst /h
Byggmästar’n i Skåne AB
240,22 kr
JM AB				227,90 kr
L Nyström Bygg		
223,68 kr
Veidekke Entreprenad AB
218,81 kr
Thage i Skåne AB		
218,23 kr
Skåne TBM kvartal 1 2018 - 5 lägsta
Knut Edstrand Byggnads AB 213,70 kr
Otto Magnusson AB		
210,32 kr
PEAB Sverige AB		
209,58 kr
Skanska Direkt AB		
208,90 kr
NCC Sverige AB		
208,34 kr
VVSmätning, kvartal 1, 2018- snitt alla
Snitt, förtjänst/h		
269,75 kr
Fast det och utbetalningsnivå i Skåne 2018
Gäller fr o m den löneperiod som börjar
närmast efter den 30 april 2018
Fast del 			
109 kr/tim
Utbetalningsnivå 		
186 kr/tim

Nätverksträff / Afterwork
för kvinnor i byggbranschen
Den 30 augusti bjuder Byggnads kvinnliga
nätverk *Näta, in till afterwork på Boulebaren
på Drottningtorget i Malmö.
Tillsammans med Mira (målarnas kvinnliga
nätverk) och Elqvinnorna ses vi och boular,
käkar och nätverkar.
*Näta har som mål att
stärka, stötta och behålla
kvinnor i byggbranschen.
Tid: 31 augusti kl 18.00
Först till kvarn gäller.
Anmäl dig till Irene Winge
på Irene_winge@live.se

Vi ses på Boulebaren!

Anna Glas, *Näta Skåne

Om du har tips eller idéer på innehåll kan du kontakta Byggnads Skåne
E-post: skane@byggnads.se

Foldrar på 10 språk
Byggnads har översatt två foldrar till tio språk för
att lättare nå nya språkgrupper ute på
arbetsplatserna. Nu finns medlemsvärvarfoldern och den nya mini-foldern “Dina
rättigheter på jobbet” på följande språk:
Engelska, estniska, grekiska, lettiska, litauiska,
polska, rumänska, ryska, serbiska och spanska.
Behöver du foldrar till din arbetsplats? Kontakta
regionen på skane@byggnads.se eller
010-601 10 06.
Obs. Foldrarna har en rykande åtgång så något
språk kan vara tillfälligt slut.

