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Tillbaka po bygget
TEMA: Arbetsmiljö + Försäkringar

Vi lämnar en sval sommar &
					möter en aktiv höst
Nu kan vi enligt kalendern checka av sommaren
2017. Hur blev din sommar?
- Ja du. Sommaren den kom och passerade.
Semester har det varit fastän värmen aldrig kom
fullt ut. Jag har närturistat på Bornholm och gjort
kortare turer i Skåne med min särbo, och känner
mig laddad för hösten. Detta trots att den 13 juli
hände det som inte ska få hända. Tolv byggnadsarbetare skadades när en ställning på en järnvägsbro
i centrala Ludvika rasade. Fruktansvärt för alla
drabbade. Återigen hamnar byggnadsarbetares
farliga vardag i fokus. Det oroar mig att ingen ta
ansvar, så jag tycker det är bra att Byggnads nu
kräver en haverikommission.
En bra arbetsmiljö är ett av Byggnads mål – vad
händer på Arbetsmiljöveckan 43?
- I år är temat Vibrationer. Visste du att det är den
arbetsskada som ökar mest i byggbranschen? Och
det blir allt fler yngre som slås ut från arbetslivet
– när det går att undvika! Tänk att ha händer som
konstant värker och som är obrukbara. Du kan
inte meka, vågar inte hålla ditt barn, svårt att kissa
själv. Hög tid att göra så mycket vi kan för att få
stopp på dessa skador!

Därefter lackar det mot Kongress 2018!
Det kommer att färga vårt arbete ända in på vårkanten. Det är hög tid för dig medlem att höja din
röst och utforma det Byggnads just DU vill ha!
Gå på ett krets- eller klubbmöte, skriv en motion,
engagera dig! Kolla alla viktiga datum på
kretssidorna i detta nummer!
Sist men viktigast – vi behöver organisera mera!
Är vi inte organiserade så är vårt förhandlingsläge
svagt. Så våga fråga din kollega, underentreprenörer på arbetsplatsen – ja, alla på bygget där
du är om dom är med i Byggnads. Om de inte är
det, berätta om hur bra det är att tillhöra världens
starkaste fackförening. Alla vill slippa stå ensam
mot sin arbetsgivare i besvärliga, arbetsrelaterade
situationer.
Vi ses i höst, på ett kretsmöte nära dig!
Jonas F Sjöberg
Ordförande Byggnads Skåne

Vad händer mer i höst?
- Massor! Från 21 augusti till slutet av november
kommer våra nya försäkringsinformatörer
Carola Jönsson och David Pigou att besöka så
många arbetsplatser de bara kan för att snacka
försäkringar!
Kollektivavtalet ger ett bra grundskydd men
många har helt missat medlemsförsäkringarna, så
vi ser att Carola och David kommer sprida massa
nyttig kunskap. Hör av dig till Byggnads Skåne om
du vill att de ska besöka just din arbetsplats.
Och sedan väntar vi spänt på tredje pulsen av
Stoppamachokampanjen som kommer i höst.
Plocka redan nu upp spelet och ta en runda i
boden - jag lovar högintressanta diskussioner!

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
Fredag			
(telefonjour

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 - 16.30
8.00 - 13.00
13.00 - 16.30)
8.00 - 18.00
8.00 - 18.00
8.00 - 18.00
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TEMA: Arbetsmiljö
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Viktigt tema på arbetsmiljövecka:

Vibrationsskador ökar dramatiskt
Fler och fler byggnadsarbetare söker vård för vibrationsskador. Andelen unga
ökar. Många får leva med smärta resten av livet. Vissa slås ut helt från arbetslivet.
– Utvecklingen måste brytas –
snabbt, anser Robert Nilsson,
arbetsmiljöansvarig på
Byggnads Skåne. Robert möter
allt fler medlemmar som skadats
av vibrationer.
– Antalet har mer än fördubblats
senaste åren och de blir yngre
och yngre, säger Robert.
Lågt säkerhetstänk
Mycket tyder på att det förebyggande arbetet inte fungerar på
många arbetsplatser.
– På många ställen kör man på
långt över tillåtna nivåer och
man verkar inte heller sköta sitt
säkerhetsarbete, säger Robert.
- När vi frågar byggarna hur
mycket deras verktyg vibrerar, så
har de ingen aning. Cheferna vet
inte heller. Då har man inte gjort
en ordentlig riskbedömning.
- Har det gått så långt att man
behöver söka vård, kan läkarna
rekommendera att byta yrke, om
arbetsplatsen inte kan lösa
problemen, fortsätter Robert.

Det är tuffa besked för den som
just har byggt upp sin hantverkskompetens, bildat familj och
behöver sina pengar.
Tyvärr väljer en del att köra på,
kanske för att de inte ser hur det
skulle gå till att byta yrke. Men
senare är det ofta mycket svårare
för dem att hitta ett annat jobb.
Kända risker, låg kunskap
De allvarliga riskerna med vibrationer har varit kända länge,
men kunskapen har haft svårt
att slå igenom
– Man dör inte av vibrationsskador, men man kan slås ut
helt från arbetslivet. De som mår
sämst är näst intill funktionellt
amputerade. De har händer, men
kan inte använda dem. De har
svårt att sköta sin hygien,
känner inte om de bränner sig
och kan inte lyfta sina barn, för
att de riskerar att tappa dem.
Dessutom har de fruktansvärt
ont, dygnet runt.

Viktiga åtgärder
– Vi måste få stopp på detta!
Vibrationsskadorna är onödiga.
Alla måste hjälpa till och lösa
problemet. Skaffa kunskap,
använd inte vibrerande verktyg
längre än rekommendationerna
anger, ta tillräckliga pauser.
Arbetsmiljövecka 43
Hela hösten kommer våra
medlemmar att på olika sätt ta
del av information kring vibrationer. Det kommer att skickas
riktade nyhetsbrev till både
skyddsombud, företag och
medlemmar.
Från 23 till den 29 oktober
hoppas vi att alla våra skyddsombud kommer att vara ute på
sina företag för att göra skyddsronder. Har du några frågor
innan eller under veckan, så hör
av dig!
Läs mer på byggnads.se/
arbetsmiljoveckan2017

TEMA: Försäkringar

Har du koll?
Försäkringar för anställda på
företag med kollektivavtal
AGB - Avgångsbidrag
Kan lämna ersättning om du blir
uppsagd pga av arbetsbrist.
AGS - Avtalsgruppsjukförsäkring
Kompletterar sjukpenningen från
försäkringskassan.
FPT - Föräldrapenningtillägg
Högre ersättning vid föräldraledighet, fram till barnet fyller
18 månader.
Namn: David Pigou
Yrke: Anläggare
Företag: MVB
Försäkringsfavorit: FPT
Övrigt: Huvudskyddsombud och nyss
tillbaka från föräldraledighet

Namn: Carola Jönsson
Yrke: Ventilation
Företag: Bravida
Försäkringsfavorit: Olycksfall-Fritid
Övrigt: Skyddsombud, MB-ledamot

Koll på försäkringar?
Carola och David har järnkoll
samt vill gärna dela med sig!

Byggnads Skåne har anställt två försäkringsinformatörer
som i höst ska åka runt på mindre arbetsplatser i Skåne
och informera om våra försäkringar.
21 augusti kastades två av våra
skyddsombud in i helt nya roller.
David Pigou och Carola Jönsson
ska under tre aktiva månader
fokusera helt på att snacka
försäkringar runt om i Skåne.
Jag fångar dem på introduktionsdagen och frågar hur det känns.
– Fråga inte idag! Vi började idag
och min dator börjar med att
vägra samarbeta, svarar Carola
skrattande.
- Men visst ska det bli roligt.
Jag gillar att prata med folk, köra
bil och tycker våra försäkringar
är riktigt bra. Så jag ser fram mot
att komma ut och träffa kollegor,
säger Carola.

- Jag har varit försäkringsinformatör ett tag och sett att många
inte har koll på sina försäkringar,
säger David. Så det ska bli kul att
få fokusera på detta i höst. Det
är ett viktigt arbete som behöver
göras, och vi är ett bra team som
ska göra det.
Carolas fokus ligger på nordöstra
Skåne och David fokuserar på
sydöstra, eftersom det är fler
mindre företag på östra kanten.
Vill du att David eller Carola
kommer ut till just DIN
arbetsplats? Mejla skane@
byggnads.se eller ring oss på
010-601 10 06 så hittar vi tid.
Väl mött på ett bygge nära dig!

TFA - Trygghetsförsäkring
Ersättning för arbetsskada pga av
olycksfall på, eller på väg till eller
från arbetsplatsen.
TGL - Tjänstegrupplivförsäkring
Ger din familj ekonomisk hjälp vid
dödsfall.
PBF - Premiebefr.försäkringen
AFA betalar din pensionspremie
om du är borta från jobbet mer
än 15 dagar. Måste anmälas.
Avtal/tjänstepension
Du får extra insättning till pension

Försäkringar som ingår för
medlemmar i Byggnads
Olycksfall-Fritid
En av de bästa på marknaden.
Täcker rehab, tand- och kroppsskador, sjukhusvistelse mm.
Barngruppliv
K-tgl - För dig som inte omfattas
av en kollektivavtalad TGL.
Grupplivförsäkring på 0,5 pbb
Dessutom finns det förmånliga
tilläggsförsäkringar att teckna
för medlemmar.

Läs mer om alla försäkringar
på afa.se

Inbjudan till medlemsmöten
Krets SvaLan

Krets Skälderviken

Vi gör en omstart med Svalan! Alla medlemmar i Krets
SvaLan bjuds in till medlemsmöte tisdag 5 september.
Vi kommer att prata om vikten att påverka samt fackligt
politiska frågor.

Mats Preutz, 0734-22 20 01
mats.munka@telia.com

Dag: 5 september
Tid: kl 16:30
Plats: SSU stugan, Citadellvägen, Landskrona

Krets Malmö
Christian Jönsson, 0709-69 61 99
chris81@live.se

Krets Skälderviken bjuder in till medlemsmöte onsdag
20 september. Vi kommer att göra ett studiebesök samt
prata om vikten att påverka, fackligt politiska frågor
samt förbereda motioner inför kongressen 2018.
Dag: 20 september
Tid: kl 18:30, samling 18:15 framför Folkets Hus
Plats: Hälsostaden, Badhuset, Ängelholm

Krets Söderåsen & Krets Helsingborg

Krets Malmö bjuder in till medlemsmöte tisdag
5 september. Vi kommer att prata om Malmös
bostadspolitik med MKB samt förbereda motioner inför
kongressen 2018.

Lars-Anders Lindqvist, 010-601 13 70
lars-anders.lindkvist@byggnads.se
Kim Thomsen, 070-759 55 51
kim.thomsen@telia.com

Dag: 5 september
Tid: kl 16:30
Plats: Byggnads Skåne, Scheelegatan 27, Malmö

Krets Söderåsen & Krets Helsingborg bjuder in till
gemensamt & träffsäkert medlemsmöte 21 september.
Vi bjuder på lätt förtäring så föranmäl dig senast 14
september till Annika på annika.lindkvist@byggnads.
se tel. 010-601 13 45 eller Britt-Marie på britt-marie.
melin@byggnads.se tel. 010-601 13 49.

Krets EttTvåFyra
Fredrik Alm, 0736-87 67 25
fredrik.alm@byggnads.se
Krets EttTvåFyra bjuder in till medlemsmöte tisdag
12 september på Scheelegatan 27. Vi kommer att prata
om vikten att påverka, fackligt politiska frågor samt
förbereda motioner inför kongressen 2018.
Dag: 12 september
Tid: kl 17:30
Plats: Byggnads Skåne, Scheelegatan 27

Krets Sydkusten
Magnus Arling, 076-627 09 88
magnus.arling@byggnads.se
Krets Sydkusten kretsmöte tisdag 19 september i
Skurup. Vi kommer att prata om vikten att påverka,
fackligt politiska frågor samt förbereda motioner inför
kongressen 2018.
Dag: 19 september
Tid: kl 17:30
Plats: Skurup
Följande kretsar kallar till möte via e-post eller sms.

Krets Lundabygden

Charlie Håkansson, charliehakansson@hotmail.com

Krets Söderslätt

André Friberg 0737-69 82 20, fribbe84@hotmail.com

Datum: 21 september
Tid: Avfärd 18:00 från ICA Kvantum, Klippan
Plats: Skjutbanan, Hyllstofta

Krets Snapphanarna
Tommy Håkansson, 0738-54 90 33
tommy3552@icloud.com
Krets Snapphanarna bjuder in till medlemsmöte
onsdagen den 3 oktober. Vi bjuder på förtäring så
föranmäl dig senast 26 september till Tommy via e-post.
Datum: 3 oktober
Tid: 18.30
Plats: Hässleholm, plats meddelas på webb och sms

Krets Mitt i Skåne
Håkan Andersson, 073-333 94 30
chmandersson@telia.com
Krets Mitt i Skåne håller kretsmöte den 21 september
på Folkets Hus i Hörby kl 18:00. Vi kommer att diskutera
aktuell information samt behandla kongressmotioner.
Vi bjuder på mat så anmäl dig senast den 18 september
till Håkan.
Dag: 21 september
Tid: 18:00
Plats: Folkets Hus i Hörby

Inbjudan till medlemsmöten
Östra kretsen

Byggnads pensionärsklubb

Jörgen Svensson, 0708-37 89 28
kulstyving@gmail.com

Nils-Thure Svensson, 0768-14 87 05
Pensionärsklubben träffas några gånger under året.
Medlemskapet i pensionärsklubben är gratis för dig som
är pensionerad medlem i Byggnads Skåne.
Vi träffas på Malmö Folkets Hus, sal 2, kl 14:00

Östra kretsen bjuder in till medlemsmöte torsdagen
den 14 september. Vi kommer att förbereda motioner
inför kongressen 2018.

Tisdag 7 november
Tisdagen 23 januari 2018
Kaffe och kaka serveras. Ta gärna med respektive.
Välkomna!

Datum: 14 september
Tid: 18.30
Plats: Fackens Hus, Kristianstad

Påverka NU!

Krets Österlen
Viktor Sjögren, 0705-66 48 87
viktorsjogren@live.se

29 september 2017

Stängs nomineringar till kongressombud samt motioner.

Krets Österlen bjuder in till medlemsmöte tisdagen den
19 september. Maria Bolin pratar om försäkring och
pension, sedan nominerar vi till kongressombud.
Vi serverar mat så anmäl dig senast 15 september till
Bengt-Ronny Svensson 070-201 61 98.

24 oktober 2017

Regionfullmäktigemöte Beslut tas om kongressombud
samt motioner.

1 januari 2018

Måste motionerna vara förbundskontoret tillhanda.

Datum: 19 september
Tid: 17:30
Plats: Folkets Park, Tomelilla

Läs mer på: http://www.byggnads.se/regioner/
skane/kongress-2018

Sista chansen att vässa verktygen inför valet!
Vad: 6F:s Facklig-politiska utbildning
Innehåll: Monopol och kartellbildning, 1900-talets reformer, Hur kan jag påverka?
Den politiska strukturen. Ordens makt i politiken, Facklig/politisk samverkan
När: 9-11 oktober Var: Malmö Ersättning: Utbildningsarvode
OBS! Anmäl dig senast onsdag 6 september till skane@byggnads.se, 010-601 10 06

Statistik Skåne, kvartal 2, 2017
TBM - 5 högsta
Arbetsplatser			Förd tid.
Förtjänst/h
AB Karlssons Fasadrenovering 2 629		
248,37 kr
Malmö Nya Bygg AB		
2 002		
227,59 kr
Servicekuben AB		
6 737		
227,24 kr
JSB Syd AB			
7 069		
226,25 kr
JM AB				37 550		225,48 kr
TBM - 5 lägsta
BAB Byggtjänst AB		
PEAB Byggservice AB 		
Skanska Direkt AB		
Tage & söner Byggnads AB
Söderåsens Mur & Kakel AB

20 087		
21 886		
10 432		
12 070		
2 476		

202,09 kr
199,89 kr
199,64 kr
199,63 kr
197,93 kr

VVS - andra kvartalet
Alla mätta företag i Skåne

12 053		

226,63 kr

Var med och utveckla
Den Svenska Modellen!
Snart startar studiecirkeln om den
svenska modellen!
När: 19 september kl.18:00
Var: Scheelegatan 27, Malmö
Studiecirkelledare är Lennart Hallengren och Mats Sjölin.
Några fåtal platser kvar, anmäl dig
till lennarthallengren
@hotmail.com senast 7 september.
Hjärtligt välkommen!
Byggnads S-klubb, Malmö
SECO S-fackklubb, Malmö

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

Lärlingsplats direkt efter examen

Hej
lärling!
Är du ny som lärling inom
Byggnads? Fyra bra tips på vägen.
1. Bli medlem i Byggnads
Ett medlemskap i ditt branschfack
Byggnads innebär trygghet om något
skulle hända på jobbet. Dessutom kan
du via Unga Byggare träffa andra
byggare och vidga ditt kontaktnät.

Namn: Suleman Heydari
Bor: Trelleborg
Gymnasium: Söderslätt Bygg
Yrke: Träarbetare, lärling
Företag: JM
Byggarbetsplats: Rörsjö allé, Malmö
Fritidsintresse: Träna på gym
Söker: Lägenhet i Malmö
Övrigt: 2011 kom Suleman som
ensamkommande från Afghanistan.
2014 började han på byggprogrammet i Trelleborg och 19 juni började
han som lärling på JM.

Hej Suleman! Du har gjort en
riktigt snabb skolresa. 2011 kom
du till Sverige och i juni började
du som lärling på ett JM bygge i
Malmö. Hur har du klarat det så
snabbt?
- Det har inte varit jobbigt. När
något är roligt så är det lätt.

Hur hamnade du på just det här
bygget?
- Förra hösten hade jag praktik
på ett annat ställe i Trelleborg.
Men där kunde jag inte fortsätta
efter jul. Jag pratade med min
lärare som frågade runt, och två
dagar senare hamnade jag här på
sista terminens praktik. Sedan
erbjöd JM mig lärlingsplats när
det var slut. Jag trivs väldigt bra!
- På JM satsar vi på lärlingar,
säger Andreas Rosvall, platschef
på Rörsjö Allé. Det är viktigt
att snabbt få in unga på arbetsmarknaden. Suleman blev en i
gänget från första dagen och
passar väldigt bra in i arbetslaget. Vi hoppas han stannar hos
oss när lärlingstiden är över!

Engagera

dig!

Intresserad av att bli aktiv i Skånes
Unga Byggare? Släng iväg ett mail till
skanesungabyggare@gmail.com
eller ring på 0723 -75 72 78

2. Bli medlem i A-kassan
Många blir medlemmar i Byggnads
under skoltiden. I skolmedlemskapet
ingår INTE ett medlemskap i
Byggnads A-kassa. Därför är det
viktigt att du även blir medlem där
så att du vet att du får ersättning om
du hamnar mellan jobb.
3. Rätt till rätt lön
Din lön regleras i det fackliga
kollektivavtalet. Har du frågor om
din lön är du alltid välkommen
att kontakta oss.
4. Hur registrerar jag min
lärlingstid?
Inom Byggavtalet:
För att få tillgång till din E-bok
fyller du i en anmälan om
lärlingsanställning och skickar till
Byggnads Skåne.
Anmälan hittar du på
byn.se/elev-laerling/e-bok
och vår adress är Scheelegatan 27,
212 28 Malmö.
Inom Plåt och VVS:
Kontakta Byggnads Skåne på 010-601
10 06 om vad som gäller för din lärlingstid.

Välkommen in i värmen!
Joakim Högman
ordförande
Skånes Unga Byggare

