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BYGGNADS SKÅNE
TIDNING TILL MEDLEMMAR I BYGGNADS SKÅNE       #3                  SEPTEMBER  2019

Byggnads Skåne var i juli på flera arbets-
palsbesök runt om i Skåne, bland annat i 
Ängelholm, Hörby, Trelleborg och Malmö. 
Det blev frågor och diskussioner om främst 

pensioner och arbetsmiljö, frågor som står 
högt upp på agendan i avtalsrörelsen, där 
Byggnads kämpar för att byggnadsarbeta-
re ska vara trygga både nu och i framtiden. 

Pension och arbetsmiljö på agendan
Nybyggnation och renovering av idrotthall i Hörby. Under arbetsplatsbesöket träffade Byggnads Skåne bröderna Johnny Nils-
son, Tommy Nilsson och Royne Nilsson. 
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TIDNINGEN  BYGGNADS SKÅNE
Adress: Byggnads Skåne
Scheelegatan 27, 212 28 Malmö
Utgivning: Fyra nummer per år
Ansvarig utgivare: Jonas Sjöberg
Tryck: Stibo Complete

Ordförande har ordet

Markus  Kristiansson och Tony Rosen, Byggnads Skåne. 

Studier för bättre villkor
Påfarten, SO-utbildningen 
och MB-utbildningen. Det 
är bara några exempel på 
utbildningar som Byggnads 
Skåne arrangerar årligen. 
 
Arbetslivet och samhället för-
ändras  ständigt. För att möta för-
ändringarna behövs kunskap 
och utbildning. Tony Rosen, 
MB-ansvarig, menar att fackli-
ga utbildningar också är ett vik-
tigt verktyg för att kunna möta  
arbetsgivare jämbördigt. 
- Vi har en utbildning här inne 
och en verklighet att förhålla 
oss till. Därför måste studierna 
hela tiden utvecklas, slår han 
fast.
Byggnads Skånes utbildning-
ar riktar sig till medlemmar 
och förtroendevalda. Detta för 
att säkerställa att kollektiv-
avtal följs, att arbetsmiljön är 
schyst och att nya medlemmar 
rekryteras. Markus Kristians-

son, studieansvarig, förklarar 
att ytterligare ett syfte med ut-
bildningarna är att fackligt för-
troendevalda har den kunskap 
som deras uppdrag kräver. 
- Det är också viktigt att våra 
medlemmar är medvetna om 
sina rättigheter och skyldighe-
ter på arbetsplatsen, tillägger 
han.
Byggnads Skåne sköter majo-
riteten av de fackligt politiska 
utbildningarna i egen regi. Men 
så har det inte alltid varit. Vid 
förra sekelskiftet var LO med 
och grundade studieförbundet 
ABF. 
- ABF är en del av folkrörelsen, 
säger Markus och Tony tillägger 
att, ABF bildades för att erbjuda 
arbetare bildning. 
- Vi kanske inte nyttjar ABF op-
timalt idag. Men de gör mycket 
som inte syns och vi skulle mär-
ka om ABF inte fanns, säger 
han.

   

Hösten är här och Avtalsrörel-
sen 2020 går in i ett nytt skede. 
Den 3 oktober kommer region-
fullmäktige att behandla våra 
avtalsmotioner. 
Viktiga frågor som förmodligen 
kommer att ta lite större plats i 
avtalsrörelsen är pensionen och 
arbetsmiljön. Det handlar om 
att vi ska ha en pension som vi 
kan leva på, men också om en 
rimlig pensionsålder. Vi bygg-
jobbare är unga när vi kommer 
ut i arbetslivet och vi har ett fy-
siskt ansträngande arbete. Om 
vi ska kunna njuta av ålderns 
höst då är det inte rimligt att 
prata om levnadsår, utan om år 
i arbetslivet. Men för att vi ska 
komma dit då måste vi ha en ar-
betsmiljö där vi inte råkar ut för 
olyckor eller värre. Byggbran-
schen är olycksdrabbad och 
arbetsmiljöarbetet måste vara 
prioriterat. Något annat kan vi 
aldrig acceptera. Väl mött! 

Jonas Sjöberg,  
ordförande Byggnads Skåne  
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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  
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, stu-
derar eller deltar i en arbetsmarknads-
utbildning.
• 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. 

Byggnads Skåne

Arbetare, folkbildning och 
en filmfestival. På ABF möts 
historien, nutiden och fram-
tiden.

Susanne Lund är verksamhets-
utvecklare på ABF, hon berät-
tar att ABF startades av LO för 
att erbjuda arbetarklassen bild-
ning och utbildning. Susanne 
menar att det finns en viss skill-
nad mellan begreppen. 
Utbildning står för färdighet 
och bildning för värdighet.
-  När vi vet och kan saker då 
växer vi som människor och 
som kollektiv, säger hon.
Susanne anser att folkbildning 
kan vara ett sätt att vända den 
rådande samhällsutveckling-
en med klyftor som ökar mel-
lan grupper. Hon önskar att 
ABF och LO-förbunden hade 
fler samarbeten kring ämnen 
som handlar om förståelse för 
varandra, men det finns en del 
exempel på det. Ett är Arbe-
tarfilmfestivalen, NLFF där 
ABF och Byggnads är samar-
betspartners. Under festivalen 
visas filmer om arbete och ar-
betare, men den handlar också 
om samtal och möten mellan 
människor.

- Det händer något när 
människor träffas. Vi får in-
sikter om andras livssituation. 
Rörlig bild är ett fantastiskt 
verktyg för att nå människor 
och det är folkbildning, säger 
Susanne.

Slår ett slag för bildning

Susanne Lund, ABF.

Fakta Arbetarfilmfestivalen 
NLFF arrangeras mellan den 8:e och 10:e november i Malmö i år.
Festivalen går av stapeln på biograf Panora och i ABF-huset i  
Malmö.
Filmkollektivet Råfilm arrangerar festivalen i samarbete med bland 
annat ABF, Byggnads och Handels.
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                  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 EttTvåFyra
Fredrik Alm 
072-729 10 14 
fredrik.alm@byggnads.se 

Krets Helsingborg
Kim Thomsen 
070-759 55 51,kim.thomsen@telia.com 
 
Krets Lundabygden 
Charlie Håkansson 
charliehakansson@hotmail.com
 
Krets Malmö
Christian Jönsson
chris81@live.se
Dag: 17 september
Tid: 17:30. Mat från 16:30
Plats: Scheelegatan 27, Malmö. 
Det blir information från Riksbyggen 
och från Avtalsrörelsen 2020. 
Anmälan till: chris81@live.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 

Krets Söderslätt
Marcus Jönsson
070-825 37 64 
Dag: 22 oktober
Tid: kl 18:00
Plats: Skåre båtklubb
 
Krets Söderåsen
Lars-Anders Lindkvist 073-361 13 70 

lars-anders.lindkvist@byggnads.se 

Krets Österlen
Björn Andersson  
070-663 33 42, bjorn@tomelilla.nu
Dag: 15 oktober
Tid:17:30
Plats: Folkets Park Tomelilla. Mat 
serveras vid anmälan till Björn An-
dersson:  070-663 33 43

Östra kretsen 
Jörgen Svensson  
070-837 89 28 
kulstyving@gmail.com
Dag: 7 oktober
Tid: 18:30
Plats: På avdelningen. 

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!

Arbetsmiljöveckan 2019

Arbetsmiljöveckan 2019 
närmar sig med stormsteg. 
Under vecka 43 kommer 
Byggnads ha extra fokus på 
byggnadsställningar och ar-
betsmiljö. Robert Nilsson, 
regionalt skyddsombud 
Byggnads Skåne, förklarar 

att det varit många olyck-
or med ställning och att det 
finns många risker.
- I Skåne har vi fått 20 rap-
porter om olyckor som be-
rör ställning. Men det går 
inte att se en röd tråd mellan 
olyckorna, säger han.
Robert förklarar att vecka 43 
handlar om att få en läges-
bild över situationen i bran-
schen. Detta för att kunna 
förändra och förbättra till 
exempel utbildningar och 
information.
- Det handlar inte om att 
hänga ut någon. Därför vill 
vi få in checklistor från ar-

betsplatser som har både bra 
och sämre arbetsmiljö, an-
nars får vi ingen rättvis bild, 
förklarar han. 
I år har Byggnads Skåne 
som mål att få in omkring 
200 checklistor, kravet från 
förbundet är 183. Förra året 
var kravet detsamma och 
Byggnads Skåne fick in 276.
- Skyddsombuden kommer 
att få information framöver 
via sms och e-post, därför är 
det viktigt att vi har aktuel-
la kontaktuppgifter, säger 
Robert och tillägger att med-
lemmar som inte har det bör 
kontakta Byggnads Skåne. 

Robert Nilsson, Byggnads Skåne.


