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Byggnads buss är på väg!
Byggbussen som ska köra Sverige
runt och möta medlemmar, tjuvstartar
sin skåneresa på Malmö Stadsbiblioteket
den 10 april för att snacka med läsande
byggfarsor.

11 april blir det officiell invigning

av bussturnén med vår förbundsordförande
Johan Lindholm på plats för att hänga med
på skånskt byggtugg. Byggarna ombord är
skånepågen och träarbetaren Jonas Wihlborg,
anläggaren Jens Rundlöf från Habo samt
Christopher Karlsson, betongare från Uppsala
Kolla in var premiären blir och följ resan
på webb och Facebook!

En vår full av kongress, 				
				böcker, buss & film
Hej ordförande, ser 2018 ut så långt?
- Med tanke på att snön fortfarande yr runt
husknutarna nu när vi hade hoppats det skulle
vara en vårsolig mars, så är det svårt att tro
att alla våraktiviteter dragit igång.
Men det har de - med råge!
Under helgen som var höll vi regionfullmäktige
i Eslöv. Där presenterades ”handslaget” mellan
Byggnads Skåne och Socialdemokratiska
partidistriktet i Skåne. Vi har skakat hand på ett
flertal punkter, bland annat att det ska vara krav
på svenska kollektivavtal i S styrda kommuner. Vi
är mycket nöjda över denna överenskommelse.
Sedan håller regionens kongressombud på att
förbereda sig inför Byggnads Kongress som är i
Göteborg 30 maj till 3 juni. Ett flertal möten är
inplanerade under våren för att våra kongressrepresentanter på bästa sätt ska föra de skånska
medlemmarnas talan. I nummer 3 av Byggnads
Skåne kommer vi att fördjupa oss mer i denna
kongress och viktiga frågor – håll utkik!

Men visst händer det en massa innan slutet
av maj?
- Ja, självklart! Massor! Redan efter påsk rullar
Byggnadsbussen igång sin landsturné i Skåne.
10 april står den utanför Stadsbiblioteket i Malmö
i anslutning till eventet ”Läs för mig pappa” och
11 april så är Johan Lindholm på plats och inviger
den mer officiellt. Det är en ny och kul satsning
för att lyfta vikten av bred organisering och vi har
glädjande nog en skåning med ombord.
- Sedan drar ju maj igång med förstamajtåg, LOs
skåneturne samt arbetarfilmfestivalen NLFF som
passande nog har temat KLASS! Vår tankesmedja
Katalys har i vår tagit fram en rapportserie om
klass i Sverige 2018 – väldigt aktuell för oss byggnadsarbetare. Gå gärna in och läs rapporterna
här https://www.katalys.org/klass/
- Vi strävar även vidare med vårt facklig-politiska
arbete. Vi har sett hur sittande regering har gjort
ett flertal förbättringar för oss byggnadsarbetare
under sin mandatperiod: de rev Lex Laval, har
arbetet för ett förändrat utstationeringsdirektiv
och förstärkt huvudentreprenörsansvar. För att
inte nämna höjda barnbidrag, sänkt skatt för pensionärer och höjd a-kassa.

Dessa förbättringar har inte skett genom en slump
eller av sig själv, det handlar om att vi har en
regering som lyssnar på oss! Och det vill vi
fortsätta ha.
Så - kom ihåg att gå med i ditt närmaste 1 maj tåg –
i år är det extra viktigt!

Jonas F Sjöberg
Ordförande Byggnads Skåne

Vill du hjälpa till i Byggnads
Skånes valarbete?
Du behövs! Kontakta vår valledare
Markus Kristiansson på 010-6011387
eller markus.kristiansson@byggnads.se

Ta ledigt & ta med
barnen till bibblan!

Dag: 10 april
Tid: 8:00-16:00
Plats: Malmö
Stadsbiblioteket
Har du frågor om arbetsmiljö, kollektivavtal,
lön, medlemsförmåner?
Kontakta oss på Byggnads Nu!
Ring 010-601 10 00 eller
mejla byggnadsnu@byggnads.se
Måndag-torsdag 07.00-18.00
Fredagar och dag före helgdag 07.00-17.00.

Vi bjuder alla medlemmar till
studieledigt från arbetet med
ersättning från oss och ABF
betalar ut stipendium.
Fina böcker i gåva till liten och stor.
Läs mer på webben!
OBS! Sök ledigt innan 27/3.

Byggnads

MEDLEM I 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.

Kontakt

Öppettider

010-601 10 06
skane@byggnads.se
www.byggnads.se/skane

Måndag - Torsdag
Fredag			
(telefonjour

Postadress: Scheelegatan 27, 212 28 Malmö
Besöksadresser:

Kvällsöppet:
Tisdag - Malmö		
Onsdag - Kristianstad		
Torsdag - Helsingborg		

Malmö		 Helsingborg
Scheelegatan 27

Kristianstad
Kanalgatan 94

Måndagsgatan 1

8.00 - 16.30
8.00 - 13.00
13.00 - 16.30)
8.00 - 18.00
8.00 - 18.00
8.00 - 18.00

Ansvarig utgivare: Jonas Sjöberg
Tryck: Exakta AB

Håll dig uppdaterad genom att följa oss på facebook!
www.facebook.com/ByggnadsSkane

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

Inbjudan till kretsmöten
Krets EttTvåFyra

Krets Söderåsen

Fredrik Alm, 0736-87 67 25, fredrik.alm@byggnads.se

Lars-Anders Lindqvist, 010-601 13 70,
lars-anders.lindkvist@byggnads.se

Välkommen på medlemsmöte tisdagen den 17 april i
Annexet i Malmö. Vi börjar med mat klockan 16:30 och
mötet börjar cirka 17:00. Temat för detta medlemsmöte
är ”Ackordet - Vara eller icke vara”. Inbjuden gäst är
Johan Dahlberg, ombudsman på Byggnads Skåne som
är ansvarig för ackord på Byggavtalet. Anmäl dig till
Rose-Marie senast 12 april.
Dag: 17 april
Tid: 16:30
Plats: Annexet, Scheelegatan 27, Malmö

Krets Sydkusten
Björn Ljungdahl, kretssydkusten@gmail.com

Krets Österlen
Viktor Sjögren, 0705-66 48 87, viktor@live.se
14 april är det dags för 2018 års bussresa till Tyskland.
Temat för årets resa är vikten av fackpolitisk samordning. Turen är öppen för alla Byggnads medlemmar och
vi har plats för 50 personer, först till kvarn gäller.
Egenavgift 150 kr betalas vid påstigning med kort,
swish eller kontant till chaufför.
Bussen startar vid Jysk i Simrishamn kl 05.30 och
plockar upp medlemmar i Tomelilla, Sjöbo, Ystad,
Skurup, Svedala, Malmö. Hem kör vi omvänt och når
Simrishamn 22.00. Exakta tider och platser fås vid
anmälan.
Lättare frukost ingår på bussen, lunch inkl en dryck
ingår på Käppen Plambäck. Anmälan görs till RoseMarie Persson på 010-601 13 35 eller 073-413 99 14 dock
senast den 6 april. Obs! Kom ihåg passet!

Krets Lundabygden
Charlie Håkansson, charlie.hakansson@gmail.com
Välkommen på medlemsmöte den 18 april kl. 18.00 på
Folkets Hus i Lund, medeltidslokalen på Kiliansgatan 15
Vi bjuder på mat, anmäl dig till charlie.hakansson@
gmail.com
Dag: 18 april
Tid: Kl 18:00
Plats: Kiliansgatan 15, Lund

Välkommen till kretsmöte torsdagen 26 april.
När: 19 april
Tid: 18:00
Plats: Folkets Hus, Blå vinkeln, Bjuv

Östra kretsen
Jörgen Svensson, 0708-37 89 28
kulstyving@gmail.com
Välkommen på medlemsmöte den 19 april kl 18.30 på
Fackens hus i Kristianstad. Temat är allmän facklig
information. Anmäl dig till Jörgen Svensson.
Dag: 19 april
Tid: 18:30
Plats: Fackens hus, Kristianstad

Krets Skälderviken
Mats Preutz, 0734-22 20 01
mats.munka@telia.com
Välkommen på vårmöte den 4 april. Vi får en guidad
visning på Zackows Lantbruksmuseum. Samling vid
Folkets hus 17.50. Samkörning 18.00. Mötet börjar 18.30.
Höganäsarna kan köra direkt dit, ta av från 112:an mot
Mjöhult, andra stället på höger sida.
Från Ängelholm ligger det halvvägs mot Höganäs. Ta
vänster vid fartkamerorna mot Mjöhult.
Skyltat med Lantbruksmuseum. Det blir möte med
macka och dricka. Välkommen!
När: 4 april
Tid: Kl 17:50
Var: Samling vid Folkets Hus, Ängelholm

Johan Lindholm
i Svedala 19 maj
Kom och snacka med vår
förbundsordförande i
Stadsparken kl 10:00-15:00
Mer information på webb och FB inom kort.

