BYGGNADS SKÅNE
TIDNING TILL MEDLEMMAR I BYGGNADS SKÅNE

#5

DECEMBER 2019

Jonas Sjöberg, ordförande Byggnads Skåne, lämnar över foldern till delegaten Lars Mejern Larsson (S).

Tillsammans är vi starka
Nu har kraven från norska, danska och
svenska byggfackförbund delats ut till
delegater i Nordiska rådet.
Målet är en byggbransch med schysta
villkor och sund konkurrens. Och få stopp
på lönedumpning, skatteflykt och brister i
arbetsmiljön.
- Vi har tagit ytterligare ett steg i vårt fackligt politiska arbete för att påverka nordens
politiker att samarbeta mot kriminaliteten
i byggbranschen. Vi har löften om att våra
frågor skall lyftas på den politiska agendan,

säger Byggnads Skånes ordförande Jonas
Sjöberg om mötet med delegater i Nordiska
rådet.
Kraven som överlämnats är: öka resurserna
till kontrollmyndigheter: polis, skatt och
arbetsmiljö, samarbete över gränserna samt
etablera en gemensam nordisk
arbetskrim-enhet.
Bakom kraven står Byggfagenes Samvirke,
Oslo Bygningsarbeiderforening och Byggnads regioner: Skåne, Stockholm/Gotland
och Väst.
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Ordförande har ordet
I år skriver jag inte en summering av året som varit. Det
kommer istället att handla om upprörande försök
att privatisera mer offentlig
verksamhet. I Helsingborg
kommer det att genomföras en folkomröstning om
det kommunala energibolaget Öresundskraft. Byggnads
Skåne kommer självklart att
backa nej-sidan.
Det är vår fulla övertygelse att privatiseringar aldrig
gynnar arbetaren. Det blir
snarare dyrare och missgynnar oss. Ett exempel är
utförsäljningen av allmännyttan som drog igång på
1990-talet.
Den 12 januari 2020 går röstberättigade i Helsingborg till
valurnorna. Nyttja din rösträtt! En privatisering drabbar din elräkning såväl som
din värmeräkning.
Allt gott kamrater!
Jonas Sjöberg
Ordförande Byggnads Skåne
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Andreas Sjögren, Byggnads Skåne, och muraren Joakim Nilsson.

Nedslag i vecka 43

Ett hönsnät som fallskydd och vikten av goda relationer på
byggarbetsplatsen. Under årets arbetsmiljövecka fylldes
checklistor i för både bra och icke-godkända ställningar.
-Nu är hönsnätet borta och
ersatt med godkänt fallskydd, säger Robert Nilsson, regionalt skyddsombud,
RSO, Byggnads Skåne.
Det är en kylig morgon i
ett bostadsområde i Ängelholm. Robert och Jan Roth,
RSO, är på plats för att bland
annat kontrollera ställningsbyggarnas utbildningsbevis.
Byggnadsarbetarna som arbetar uppe på ställningarna
berättar var de är.
-Där springer ställningsbyggarna iväg, säger Robert
när han kommer närmare
ställningarna som håller på
att rivas.
Jan pekar på underlaget till
en spira som inte är korrekt
placerat, han stannar för att

dokumentera.
-Det kan vara livsfarligt!
Spiran kan ge vika, säger
han.
I centrala Kristianstad är
Andreas Sjögren, RSO, nöjd
med den ställningen som
han går skyddsrond
-Dragen går åt två håll här,
det är bra, säger Andreas
när han går igenom checklistan tillsammans med muraren Joakim Nilsson.
Joakim förklarar att företaget brukar anlita samma
ställningsfirma till sina projekt.
-Det är samma gäng som
kommer hela tiden, det
känns tryggt, säger han.
-Jag tror att det är viktigt
att skapa relationer med

underentreprenörer (UE) och
behålla dem då blir det bra, til�lägger Andreas. Ett resonemang
som han utvecklar efter ett besök där flera brister med ställningarna uppdagades. Andras
berättar att det är ett företag som

tar in nya UE för varje projekt.
-Det brukar finnas fler brister
då. Det skapas inga relationer
och man tar inte hand om varandra. Det är skillnaden mellan
det företaget och det som vi var
på innan tidigare, säger han.

Byggnads Skåne
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

Robert Nilsson och Jan Roth.

Fel underlag till spiran.

Läget för ställning i Skåne
Farliga spiror samt avsaknad av påkörningsskydd,
trapptorn och sparkbrädor. Det är några av bristerna
som hittades på ställningar under arbetsmiljövecka.
-Vårt mål var att få in 200
checklistor. Det nådde vi, så
ett stort tack till alla skyddsombud och bra jobbat! säger
Robert Nilsson, RSO, som
sammanställt listorna.
Robert bedömer att situationen i Skåne var bättre än
befarat. Men med bakgrund
av de många olyckor på ställning som varit i Skåne kommer Byggnads ställa hårdare
krav.
-Det gäller övertagandet av
ställningen från ställningsbyggarna till arbetsgivare/
Bas-U. Men också att den är
ordentligt besiktigad innan
hantverkarna går upp på
den, säger han.
En annan viktig del är att
fortsätta arbetet med att öka

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

kunskap hos alla som arbe- Telefon: 010-601 18 00
www.byggnadsakassa.se
tar med och på ställningar.
E-post: a-kassan@byggnads.se
-Om vi tittar på tidigare te- Telefontider
man till exempel asbest och Helgfria vardagar
08.00-16.00.
vibrationer, så har arbets- kl.
Handlingar skickas till
miljöveckan gett resultat, sä- Byggnads a-kassa,
FE36, 930 88 ARJEPLOG
ger Robert.
Han förklarar att kunska- MEDLEMSAVGIFT
pen om problem ökat och Om du blir arbetslös är det viktigt att
oss annars kommer
även
riskmedvetenheten. meddela
du att betala din medlemsavgift enligt
Det gäller både hantverkare tidigare inlämnad inkomst.
Du kan få nedsatt avgift:
och arbetsgivare.
Om du blir arbetslös en hel
Samtidigt är Robert noga •kalendermånad
med att poängtera att arbets- • Om du blir sjuk, är föräldraledig, stumiljöarbete pågår ständigt. derar eller deltar i en arbetsmarknadsDet handlar om ökade kun- utbildning.
• Om du blir pensionär eller får
skaper kring risker, ohälsa aktivitetsersättning för deltid.
och betydelsen av ett gott ar- • Om du deltar i militär
grundutbildning.
betsmiljöarbete.
OBS! Det är medlemmens eget
- Det gäller också förståel- ansvar att meddela förändringar,
sen för kostnader då någon det är därför viktigt att du ringer eller
mailar regionen.
skadas eller blir sjuk.
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Vårt kontor i Kristianstad har flyttat
Den tredje december flyttade Byggnads Skåne sitt
kontor i Kristianstad till
Lasarettsboulevarden 4A,
plan 4.
- Det kommer att bli ett riktigt lyft för oss. Vi får ljusa
lokaler med stora fönster
och högt i tak. Det är riktigt

		
		

inspirerande, säger Andreas Sjögren, ombudsman.
Efter årsskiftet kommer det
också att bli öppet hus, den
16 januari mellan 12:00 och
19:00. Andreas berättar att
det bland annat kommer att
bjudas på mingelmat och
besök av Byggnads Skånes

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
Dag: 28 januari 2020
Tid: 16:30 fika, 17:30 Byggnads Skånes ordförande Jonas Sjöberg, sedan
årsmöte
Plats: Annexet, Scheelegatan 27, Malmö
Anmälan: senast den 23 januari till:
fredde.alm@gmail.com eller 072-729 10
14. Gemensamt med Krets Malmö.

Krets Skälderviken
Mats Preutz, 073-422 20 01
mats.munka@telia.com
Dag: 22 januari 2020
Tid: 18:30 Årsmöte. Gäst ordförande
Jonas Sjöberg.
Plats: Folkets hus Ängelholm.

Krets Helsingborg
Kim Thomsen, 070-759 55 51
kim.thomsen@telia.com
Dag: 23 januari 2020
Tid: 18:30 Årsmöte
Plats: Måndagsgatan 1 Helsingborg.
Gemensamt med Krets Söderåsen.

Krets Sydkusten
Rickard Axtelius 070-249 10 06
kretssydkusten@gmail.com
När: 28 januari 2020
Tid: 17:30 Årsmöte
Plats: Folkets park Skurup
Anmälan: senast den 23 januari till
magnus.arling@byggnads.se eller 010
601 1379 eller 0766 270 988.

Krets Malmö
Christian Jönsson, chris81@live.se
Dag: 28 januari
Tid: 16:30 fika, 17:30 Byggnads Skånes ordförande Jonas Sjöberg, sedan
årsmöte
Plats: Annexet, Scheelegatan 27, Malmö. Gemensamt med KretsEttTvåFyra.
Krets Lundabygden
Charlie Håkansson
charliehakansson@hotmail.com
Dag: 29 januari 2020
Tid: 17:00 mat, 18:00 Årsmöte
Plats: Folkets hus Lund
Anmälan: Senast 24 januari till:
charliehakansson@hotmail.com.
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ordförande Jonas Sjöberg.
- Jag är också nöjd med att vi
löst parkeringen trots att vi
är mitt i centrum. Det finns
platser alldeles intill kontoret. Skulle det vara fullt där
så finns det ett parkeringshus bara 300 meter bort, säger Andreas.
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Krets Söderåsen
Dag: 23 januari 2020, Tid: 18:30
Plats: Måndagsgatan 1 Helsingborg,
gemensamt med Krets Helsingborg.

Krets Söderslätt
Marcus Jönsson, 070-825 37 64
När: 30 januari 2020
Tid: 18:00 Årsmöte
Plats: Ahlgatan 74, Trelleborg
Anmälan: senast 28 januari till
Marcus: 070-825 37 64.

Krets SvaLan
Roy Wernberg , 072-332 55 25
Dag: 21 januari 2020
Tid:18:30 Årsmöte
Plats: Folkets hus Landskrona, lokal
Druvan, ingång Eriksgatan
Anmälan: senast 9 januari till: skane

@byggnads.se eller 010-601 10 06.
Krets Österlen
Björn Andersson, 070-663 33 42
bjorn@tomelilla.nu
Dag: 21 januari 2020
Tid:17:30
Plats: Folkets park Tomelilla
Anmälan: Björn 0706633342, mat
serveras.
Östra kretsen
Jörgen Svensson, 070-83 7 89 28
kulstyving@gmail.com
Dag: 20 januari 2020
Tid: 18:30, Årsmöte
Plats: Kristianstads kontorets nya
lokaler på Lasarettsboulevarden 4A
Anmälan: Jörgen 0708-837 89 28
Vi bjuder på fika.
Pensionärsklubben
Samtliga möten startar kl 14.00 och
platsen är Malmö Folkets Hus, sal 2
21 januari 2020 Årsmöte
12 maj, 1 september
3 november
Ta gärna med respektive.
Kaffe och kaka serveras!

Övriga möten
Facklig/politisk dag med Byggnads
Skåne, för S-medlemmar.
Dag: 25 januari 2020.
Tid: 10.00 – 15.00 ink lunch
Plats: Byggnad Skåne (Annexet),
Scheelegatan 27 Malmö
Anmälan: senast den 13 januari till:
skane@byggnads.se, 010-601 10 06.

