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BYGGNADS SKÅNE
TIDNING TILL MEDLEMMAR I BYGGNADS SKÅNE       #2                       APRIL 2019

Byggnads Skånes årsmöte 23 mars 2019 på Medborgarhuset i Eslöv
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Krets EttTvåFyra
Fredrik Alm 072-729 10 14
fredrik.alm@byggnads.se 
Dag: 28 maj
Tid: kl 17:00, grllen är klar för mat kl 17
Plats: Scheelegatan 27, Malmö
Gemensamt möte med Krets Malmö 
och Rörklubben Syd om Avtalsrörelsen, 
vi hjälps åt att skriva motioner och 
skicka in dom.
Anmälan till Nora 010-601 13 35 eller 
nora.birde@byggnads.se

Krets Helsingborg
Kim Thomsen 070-759 55 51 
kim.thomsen@telia.com 
Fiskedag, se inbjudan under krets 
Söderåsen
 
Krets Lundabygden 
Charlie Håkansson 
charliehakansson@hotmail.com
Dag: 
Tid: 
Plats: Folkets Hus, Lund,  
Medeltidssalen
 
Krets Malmö
Christian Jönsson
070-969 61 99, chris81@live.se 
Dag: 28 maj
Tid: kl 17:00, grllen är klar för mat kl 17
Plats: Scheelegatan 27, Malmö
Gemensamt möte med Krets EttTvåFyra 
och Rörklubben Syd om Avtalsrörelsen, 
vi hjälps åt att skriva motioner och 
skicka in dom.
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 
Sektion Skälderviken håller vårmöte 
den 24 April, på Sjöräddning Torekov.
Presentation och visning via Kenneth 
Andersson.
Vi börjar där 18.30, de som vill åker 
direkt dit eller så samlas vi vid Fol-
kets Hus Ängelholm.
Kom dit 17.30, vi kör 17.45.
Parkering vid Torekovs hamn 18.25.
Kortare möte samt macka o dricka.
Väl mött! Styrelsen Skälderviken 
  
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:
Tid: 
Plats:  
Anmälan till Magnus 076-627 09 88 
eller magnus.arling@byggnads.se

Krets Söderslätt
Marcus Jönsson
070-825 37 64 
Dag: 23 april
Tid: 18:00
Plats: Smygehamn 
Då vi bland annat ska skriva  motio-
ner inför avtalsrörelsen 2020.
Vi startar med korvgrillning, föran-
mälantill Marcus Jönsson 
 

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 

Krets Söderåsen
Lars-Anders Lindkvist 
073-361 13 70 
lars-anders.lindkvist@byggnads.se 
Krets Helsingborg, och Söderåsen
Bjuder in  alla medlemmar inom 
Byggnads Skåne till en fisketur med 
M/S Emma (Landskronabåtarna) 
Hamngatan 6, Landskrona
Lördagen den 29 juni 8.00-13.00 
Samling 7.30 vid båten OBS! Begrän-
sat antal platser, först till kvarn gäller. 
Egenavgift 100:- per person
 

Anmälan är bindande och görs till
Annika Lindkvist 010-601 13 45 
annika.lindkvist@byggnads.se 
Britt-Marie Melin  010-601 13 49 
britt-marie.melin@byggnads.se

Frukost och korv/dricka till lunch 
ingår. Fiskespö kan hyras på båten till 
självkostnadspris 80:- meddela om 
ni skall hyra spö eller har egna spön 
med er när ni anmäler.
OBS! Sista anmälningsdag är 31/5

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

Östra kretsen 
Jörgen Svensson  
070-837 89 28 
kulstyving@gmail.com 
Dag: 24 april
Tid: 18:30
Plats: Trobrovägen 48-9 hos Roger 
Nilsson. Anmäl till Jörgen Svensson

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

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

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

Välkommen till 2019 års bussresa till 
Tyskland, lördagen den 11 maj, temat 
för  årets resa är vikten av facklig 
politisk påverkan, EU valet. Inbjud-
na gäster kommer informera under 
resan. Resan är till för alla Byggnads 
medlemmar, först till kvarn, plats för 
50 personer. Egenavgift på 200 kr 
betalas med kort, Swish eller kontant 
till chaufför vid påstigning.
Lättare frukost ingår på bussen 
Lunch ingår på Käppen Plambäck.

Anmälan görs till Nora Birde  
010-601 13 35 eller skane@byggnads.
se dock senast den 26 april.  
Obs! Komihåg ditt pass. 
 

Tider som gäller enligt nedan;     
Simrishamn Jysk 05.30.
Tomelilla Lidl 05.55, 
Sjöbo Bussterm 06.10, 
Ystad fd Willys 06.35,
Skurup Preem 06.55, 
Svedala Statoil 07.15, 
Malmö Hyllie parkering sydväst om 
Emporia 07.40
Frukost ombord på bussen på vägen 
ner till Tyskland
10.15-11.00 Rödby - Puttgarden 
13.30 Lunch på Käppen Plambäck
Hemkomst:
Malmö 19.50, 
Svedala 20.10 ,  
Skurup 20.20, 
Ystad 20.40, 
Sjöbo 21.10 
Tomelilla 21.30
Simrishamn 22.00  

En fiskedag med hela familjen

Lördagen den 18 Maj kl. 09.00 - 14.00 
inbjudes hela familjen till en fiskedag 
Sallerupsdammarna (utanför Malmö.)
Vi bjuder på korv och dricka samt 
inträde för fisket. Ta med egna fiske-
grejer, det finns möjlighet att låna på 
plats.
Anmälan ska göras till Nora Birde 
010-601 13 35 eller skane@byggnads.
se, senast den 14 Maj.
Välkomna!

Inbjudan Bussresa och Fiske-

Då var det dags igen, att 
enas under fanorna på 1 maj 
i sann arbetarrörelseanda!
Så slut upp vid ditt lokala  
1 maj tåg!
Någonting som i allra högsta 
grad också är i antågande är 
avtalsrörelsen, avtalen går 
ut våren 2020, men redan 
nu är det hög tid att skriva 
avtalsmotioner som vi skall 
avhandla på regionfullmäk-
tige den 3 oktober.
För att få stöd och hjälp med 
att skriva en motion på just 
ditt avtal, kom till ett krets-
möte så hjälps vi åt att for-
mulera motionen, vi har 13 
kretsar i Byggnads Skåne så 
det finns ett möte nära dig! 
Vi ses på något av dom!

  
         Upp till kamp emot 

kvalen.
        Sista striden det är,

     ty Internationalen
 åt alla lycka bär.     
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Varför facklig/politiskt samarbete? 

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.

Vi är inte politiska aktiva för att 
det är kul eller för att vi har lite 
att göra, inte heller för att vårda 
ett speciellt parti. Vi är det för vi 
vill kunna påverka politiken i en 
specifik riktning, så att den är så 
bra som möjligt för Byggnadsar-
betarna. Detta inflyttande får vi 
genom vårt eget parti, som vi var 
med och startade, Socialdemokra-
terna. 
Vad är då politik? Politik är allt 
från att renovera en skola till 
utjämningsystem. Vi är beroende 
av politiska beslut inom bygg-
branschen, att det byggs bostäder, 
förskolor, skolor, att det hela tiden 
satsats på renovering och byggan-
de från staten och kommunernas 
sida. 
Nu nalkas det snart ett val till 
Europaparlamentet. Man kan ha 
mycket synpunkter på EU, men 
valet handlar inte om att stanna 
kvar eller att lämna EU. Det hand-
lar om vilken politik som ska dri-
vas där de kommande fem åren.

Idag styr högern i EU, detta är 
en utveckling som vi från Bygg-
nads Skåne inte är nöjda med, vi 
märker att man mer eller mindre 
blundar för de problem som vi 
möter i vår vardag. Marknaden 
går före de fackliga rättigheterna. 
EU-samarbetet måste bli bättre 
än idag på att värna demokrati, 
social välfärd och grundläggande 
rättigheter. Det är dags att stärka 
arbetstagarnas ställning. Oba-
lansen mellan arbete och kapital 
riskerar att öka och leda till fler 
otrygga anställningar och att 
lönerna pressas nedåt. Valet till 
Europaparlamentet den 26 maj 
handlar om att vi vill öka trygghe-
ten för vanligt folk.  
Därför är vi glada att vi har en 
facklig kandidat, Johan Daniels-
son som står som nummer 2 på 
Socialdemokraternas lista. Johan 
kan vår bransch, han kommer 
driva frågor som gör det bättre för 
byggnadsarbetare i Europa. 

Inom LO och Byggnads kommer 
vi att fokusera på tre frågor inför 
valet:  
1 - Ordning och reda på arbets-
marknaden. 
Ska EU bidra till trygga jobb och 
en lön att leva på eller lönedump-
ning och sämre villkor?
2 - Konkurrens på lika villkor 
för jobb och välfärd. 
Ska EU bidra till jämlikhet och 
hållbar utveckling eller ökade 
klyftor?
3 - Demokrati och mänskliga 
rättigheter. 
Ska EU bidra till stärkt demokrati 
eller en utveckling mot högerex-
tremism och ett odemokratiskt 
samhälle? 

Vill du själv engagera dig facklig/
politiskt, tveka inte att höra av dig 
till undertecknad! 
 

ByggnadsSkåne/ 
Markus Kristiansson  
Facklig/Politiskt ansvarig
markus.kristiansson@byggnads.se 

Jonas Sjöberg, ordförande 
Byggnads Skåne och 
Niklas Karlsson,  
ordförande  
Socialdemokraterna i Skåne

Johan Danielsson


