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BYGGNADS SKÅNE
TIDNING TILL MEDLEMMAR I BYGGNADS SKÅNE       #1                       MARS 2019

För första gången presenterar LO-förbunden en gemensam kandidat till 
EU-parlamentsvalet.
Det blir Johan Danielsson, LO:s EU-samordnare, som de 14 förbunden vill få 
sina medlemmar att kryssa den 26e maj.
Johan Danielsson lyfter ”ordning och reda på arbetsmarknaden” som en av de 
viktigaste frågorna han vill driva om han kommer in i parlamentet.
Att säkerställa att alla som arbetar i Sverige gör det på svenska kollektivavtal.
Helt enkelt att EU:s inre marknad inte leder till konkurrens med löner och ar-
betsvillkor. Detta är en klockren kandidat, som kan bevaka Byggnads och alla 
andra fackförbunds intressen och driva fackliga frågor i EU Parlamentet.

Kryssa Johan Danielsson den 26e maj!

Jonas Sjöberg ordförande Byggnads Skåne och Johan Danielsson LO:s EU-samordnare

EU-parlamentsvalet 26 maj 2019
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Nyfiken på 
             Skånes Unga Byggare? 

Släng iväg ett mail till 
skanesungabyggare@gmail.com 
eller ring på 0723 -75 72 78 
 
Vi finns på facebook, sök på: 
 Skånes Unga Byggare

Joakim Högman
ordförande, 
Skånes Unga Byggare

Krets EttTvåFyra
Fredrik Alm 072-729 10 14
fredrik.alm@byggnads.se 
Dag: 12 mars
Tid: kl 16:30, börjar med mat
Plats: Scheelegatan 27, Malmö
Gemensamt möte med Krets Malmö 
och Rörklubben Syd om EU-valet
Anmälan till Nora 010-601 13 35 eller 
nora.birde@byggnads.se

Krets Helsingborg
Kim Thomsen 070-759 55 51 
kim.thomsen@telia.com 
 
Krets Lundabygden 
Charlie Håkansson 
charliehakansson@hotmail.com
Dag: 5 mars
Tid: kl 18:00
Plats: Folkets Hus, Lund,  
Medeltidssalen
Vi bjuder på mat, anmälan till charlie-
hakansson@hotmail.com
 
Krets Malmö
Christian Jönsson
070-969 61 99, chris81@live.se 
Dag: 12 mars
Tid: kl 16:30, börjar med mat
Plats: Scheelegatan 27, Malmö
Gemensamt möte med Krets  
EttTvåFyra och Rörklubben Syd om 
EU-valet
Anmälan till Nora 010-601 13 35 eller 
nora.birde@byggnads.se

Krets Mitt i Skåne
Håkan Andersson  
073-333 94 30 
chmandersson@telia.com

Krets Skälderviken
Mats Preutz 073-422 20 01 
mats.munka@telia.com 

  

Krets Snapphanarna 
Tommy Håkansson 
073-854 90 33 
 
Krets SvaLan
Roy Wernberg 072-332 55 25 
skane@byggnads.se 

Krets Sydkusten
Rickard Axtelius,
070-249 10 06
kretssydkusten@gmail.com 
Dag: 12 mars, sista anmälan 2/3
Tid: kl 17:30
Plats: Bornholmsg 6, Ystad
Studiebesök Ystads hamn, vi träffas 
i entrén. 
Anmälan till Magnus 076-627 09 88 
eller magnus.arling@byggnads.se

Krets Söderslätt
Marcus Jönsson
070-825 37 64 
Dag: 12 mars
Tid: kl 18:00
Plats: Studiebesök på Gibbson i Sve-
dala. Vi bjuder på fika så anmäl ditt 
intresse till ordförande
 
Krets Söderåsen
Lars-Anders Lindkvist 
073-361 13 70 
lars-anders.lindkvist@byggnads.se 
Dag: 28 mars
Tid: kl 18:00
Plats: Folkets Hus, Bjuv

Krets Österlen
Björn Andersson  
070-663 33 42 
bjorn@tomelilla.nu 

Byggnads Nu! 010-601 10 00 

Har du frågor om arbetsmiljö, kollektivavtal, lön, medlemsförmåner eller har andra funderingar  
rörande arbetslivet? Kontakta Byggnads Nu! på telefon 010-601 10 00 eller via  

mail till byggnadsnu@byggnads.se. Ordinarie öppettider: Måndag - fredag 07:00 - 17:00

  Välkommen på medlemsmöte  
                                                      - var med och påverka!

Varje medlem tillhör en krets och din bostadsort avgör vilken krets som är din. 
  Du hittar mer information på byggnads.se/regioner/skane/medlem/medlemskretsar 

Östra kretsen 
Jörgen Svensson  
070-837 89 28 
kulstyving@gmail.com 
Dag: 18 mars
Tid: kl 18:30
Plats: Hos Roger Nilsson 
Ev grillning, anmälan till Jörgen 
Svensson

Rörklubben Syd
Dag: 12 mars
Tid: kl 16:30, börjar med mat
Plats: Scheelegatan 27, Malmö
Gemensamt möte med Krets Malmö 
och Krets EttTvåFyra om EU-valet
Anmälan till Nora 010-601 13 35 eller 
nora.birde@byggnads.se

Pensionärsklubben
Samtliga möten startar kl 14.00 och 
platsen är Malmö Folkets Hus, sal  2

12 mars
14 maj
3 september
5 november

Ta gärna med respektive. Kaffe och 
kaka serveras!
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Alla kontor
010-601 10 06 
mail: skane@byggnads.se 
www.byggnads.se/skane

KONTOR
MALMÖ (regionkontor)
Scheelegatan 27
212 28 Malmö 

HELSINGBORG
Måndagsgatan 1
256 64 Helsingborg

KRISTIANSTAD
Kanalgatan 94 
291 41 Kristianstad 

Öppettider på kontoren
Måndag–torsdag 8.00–16.30 
Fredag 8.00–13.00  
(telefonjour 13.00-16.30)
Vi stänger 12.00 dag före röd dag

Kvällsöppet till 18.00
Malmö - Tisdagar
Kristianstad  - Onsdagar
Helsingborg - Torsdag

A-KASSAN
Telefon: 010-601 18 00 
www.byggnadsakassa.se
E-post: a-kassan@byggnads.se
Telefontider  
Helgfria vardagar  
kl. 08.00-16.00.
Handlingar skickas till 
Byggnads a-kassa,  
FE36, 930 88 ARJEPLOG

MEDLEMSAVGIFT 
Om du blir arbetslös är det viktigt att 
meddela oss annars kommer  
du att betala din 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 arbetsmark-
nadsutbildning.
• Om du blir pensionär eller får  
aktivitetsersättning för deltid.
• Om du deltar i militär  
grundutbildning.
OBS! Det är medlemmens eget 
ansvar att meddela förändringar,  
det är därför viktigt att du ringer eller 
mailar regionen. 

Jonas Sjöberg
Ordförande Byggnads Skåne

Ordförande har ordet Byggnads Skåne

Följ oss på 
facebook.com/ByggnadsSkane

TIDNINGEN  BYGGNADS SKÅNE
Adress: Byggnads Skåne
Scheelegatan 27, 212 28 Malmö

Utgivning: Fyra nummer per år
Ansvarig utgivare: Jonas Sjöberg
Tryck: Stibo Complete

Då fick vi äntligen en regering 
efter många om och men, det 
positiva är att det fortfarande 
är Stefan Löven vid rodret och 
det negativa är att det finns en 
uppgörelse med Liberalerna och 
Centerpartiet. Hur den kommer 
att påverka det politiska livet 
återstår att se, men där finns 
stora orosmoln i form av bland 
annat utredning av lagen om 
anställningsskydd och att vi 
inte skall jobba mot vinstbe-
gränsningar för privata aktö-
rer i välfärden med mera. Det 
som säkert kan sägas är att det 
behövs fler LO-medlemmar som 
är aktiva i Socialdemokratiska 
partiet, lokalt, regionalt och 
centralt. 

Till nåt helt annat… 
Sedan årsskiftet har åtta  
personer mist livet i  
arbetsplatsolyckor.
Detta har föranlett att arbets-
marknadsminister Ylva Johans-
son har bjudit in fack och ar-
betsgivare för ett samtal i mars. 
Det är både centrala parter och 
parter från de mest drabbade 
branscherna, som bygg. Hon vill 
lyssna till idéer och har också 
egna tankar om åtgärder. 
Ett stramare regelverk och mer 
resurser till arbetsmiljöverket 
hoppas vi på!

Det vankas avtalsrörelse (2020) 
och inför den motionsskrivande 
på alla avtal, så aktivera dig in 
din krets och skriv avtalsmotio-
ner, vilka motioner som skickas 
avgörs på regionfullmäktige den 
3 oktober 2019.
En påminnelse till alla som har 
ett uppdrag i regionfullmäktige, 
den 23 mars är det dags för 
Byggnads Skånes årsmöte 
med bland annat val till region-
styrelsen.
Och inte att förglömma!  
Byggnads ökar i medlemsantal 
för tredje året i rad, det bety-
der stärkt makt gentemot vår 
motpart och det är bra för alla 
Byggnads medlemmar!

Ta väl hand om er, så ses vi 
snart!
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Varför tecknar vi avtal? 

Lätta sätt att betala avgif-

ten
 
Man kan numera betala in sin 
medlemsavgift via Swish. 
Skicka betalningen till 
123 671 26 24 och ange ditt 
personnummer - tio sifror
i följd utan streck.

Välj autogiro – gör en insats för 
miljön och få 200 kronor! 

Hjälp oss minska koldioxidut-
släppen med autogiro. Just nu 
får du ett presentkort på 200 
kronor. Kortet är ett Superpre-
sentkort och gäller i de 150 störs-

Autogirokampanjen gäller till 
och med den 31 december 2019.

Den bärande idén bakom den 
svenska modellen är att arbets-
marknadens parter tillsam-
mans ska sätta reglerna för 
svensk arbetsmarknad.  
För att denna modell ska fung-
era krävs det att både arbets-
tagare och arbetsgivare är 
organiserade och omfattas av 
kollektivavtal.
Huvudregeln för företag är att 
de blir medlemmar i en arbets-
givarorganisation. Genom sitt 
medlemskap blir de automa-
tiskt bundna av det eller dom 
kollektivavtal deras organisa-
tion ingått. 
Det finns en grupp företag som 
aktivt väljer att stå utanför 
en arbetsgivarorganisation 
eller inte uppfyller medlems-
kriterierna för att kunna bli 
medlemmar. Det är mot dessa 
företag avtalsgruppen arbetar. 

Byggnads Skåne har i dag avtal 
med ca 1000 företag, så kall-
lade hängavtal. Avtalsgruppen 
tecknar normalt mellan 150 
- 200 hängavtal per år. Många 
företag hör själv av sig till 
Byggnads för att teckna avtal, 
dessa avtal går ofta snabbt och 
är inte särskilt tidskrävande. 
Det kan vara företag som tagit 
in en lärling eller företag som 
ska arbeta som underentrepre-
nör åt ett avtalsbundet företag.
Den andra delen av vårt ar-
bete är att försöka få till stånd 
hängavtal med de företag som 
inte själv tagit kontakt med 
Byggnads. Det kan vara företag 
vi får kännedom om genom att 
vi får nya medlemmar där eller 
företag vi stöter på genom nor-
mal arbetsplatsbevakning.
Dessa företag kräver normalt 
sett mycket mer arbete. Det är 

vanligt att man har flera träffar 
med dessa företag innan man till 
slut tecknar ett avtal och ibland 
kan dessa processer dra ut på 
tiden. Vid sådan här utdragna 
processer har vi en uppgift i att 
informera de anställda om vad 
det innebär att arbeta på ett 
företag utan kollektivavtal och 
att aktivt arbeta med medlems-
rekrytering för att öka press-
sen på företaget att teckna ett 
hängavtal.
Den tredje delen av det vi arbe-
tar med är att hålla vårt avtals-
register uppdaterat,. Att säga 
upp avtal med de företag som 
inte längre har några anställda 
byggnadsarbetare.
I Byggnads Skånes avtals-
grupp arbetar totalt fyra 
ombudsmän och två adminis-
tratörer. 

Avtalsgruppen/Joakim Frank


