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Byggnads bygger 
hyresrätter i Lund

TEMA: 
Försäkringar



Vi har precis avrundat 2016, ordförande, hur 
skulle du vilja sammanfatta året?

- Vilket år! Våren rullade igång med stolt deltag-
ande i workshopen för stoppamachokulturen och 
ett starkt regionfullmäktige innan vi tryggt gick in i 
en avtalsrörelse där vi fick ta till strejkvapnet för att 
komma vidare gentemot vår motpart.

I höst körde vi igång medlemsvärvarkampanjen 
Våga Fråga bland våra förtroendevalda – det har 
aldrig varit viktigare att vara organiserad med 
tanke på de arbetarfientliga vindar som blåser just 
nu. Var hade vi varit idag om inte facken drivit 
på politikerna i de frågor de gjort senaste hundra 
åren? Rösträtt, Lagen om anställningsskydd, 5 
veckors semester m.m

Sedan satsade vi rejält under årets arbetsmiljö-
vecka. Och det gav bra utdelning! 141 genomförda 
skyddsronder varav bara 41 påvisade brister. Det 
visar mig att våra skyddsombud gör sitt jobb och 
mer därtill. Starkt jobbat! 

Sen här mot årsslutet rullade kampanjen ”Vi är 
händerna som bygger Sverige” igång. Kan man 
se den filmen utan att känna sig ruggigt stolt som 
byggare? Ståpäls!

Låter som ett bra år. Var där inget smolk alls i 
årets bägare? 

- Jo, klart det var det. 2016 års värsta käftsmäll var 
när en majoritet i Riksdagen den 30 november sa 
nej till ändringar i lagen om offentlig upphandling. 

Byggnads har länge kämpat för att alla som 
arbetar i Sverige skall omfattas av Svenska lagar 
och kollektivavtal. Att en majoritet i Sveriges 
riksdag röstar emot ett förslag som skulle gjort det 
obligatorisk för kommuner och landsting att ställa 
dessa krav när de spenderar våra skattepengar, 
är en tydlig fingervisning om var hårt arbetande 
människor inom LO kollektivet borde lägga sin 
röst i nästa val.

Vi vill fortsätta att ha kollektivavtalsenliga villkor 
för det arbete vi utför! Nu vet vi vilka som inte vill 
det, kom ihåg det på valdagen 2018!

Vi vänder blicken framåt. Vad bär 2017 i sitt 
sköte?

- Först ut är kretsarnas årsmöten. Stommen i 
hela fackets demokratiska verksamhet. Jag vill 
uppmana alla att gå dit, delta, påverka! Driv de 
frågor som du brinner för, och var en aktiv del i 
din förening Byggnads. 
Känner du dig osäker? Gå en kurs! Påfarten har 
tänt många fackliga stjärnor och där får du mer 
kött på benen i frågor som berör oss alla.

Var hittar jag mer information om utbildningar?

- Väggkalendern för 2017, hänvisar jag stolt 
till. Den ska ha droppat ner i alla medlemmars 
brevlådor innan jul. Där har vi skrivit in utbild-
ningstillfällen samt kontaktinformation till både 
utbildningsansvarig och kretsordförande. Sedan 
har vi alltid en uppdaterad webb, www.byggnads.
se/skane 

Så kom igen, låt oss ses under 2017!
Gott nytt medlemsår!

Jonas F Sjöberg
Ordförande Byggnads Skåne 

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

Tack 2016 & välkommen 2017! 



Byggnads Skåne kontakt

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

Postadress: Scheelegatan 27, 212 28 Malmö

Besöksadresser:

Malmö   Helsingborg
Scheelegatan 27  Måndagsgatan 1

Kristianstad
Kanalgatan 94

Ansvarig utgivare: Jonas Sjöberg  

Byggnads Skåne Öppettider
Måndag - Torsdag 8.00 - 16.30
Fredag   8.00 - 13.00 (telefonjour  
   13.00 - 16.30)

Kvällsöppet:
Tisdag - Malmö  8.00 - 18.00
Onsdag - Kristianstad  8.00 - 18.00
Torsdag - Helsingborg  8.00 - 18.00

Tryck: Tryckfolket AB

 

Byggnads Nu!
Har du frågor om arbetsmiljö, kollektivavtal, lön, medlemsförmåner eller andra funderingar 
rörande arbetslivet? Kontakta oss på Byggnads Nu!

Oavsett var du bor i landet når du oss enkelt på telefonnummer 010-601 10 00.

Våra öppettider är :
Helgfri måndag-torsdag 07.00-18.00
Fredagar och dag före helgdag 07.00-17.00.

Du kan även kontakta oss via e-post på 
byggnadsnu@byggnads.se eller via 
kontaktformulär på hemsidan 
www.byggnads.se/Om-Byggnads/
Kontakta-oss/Byggnads-Nu/

MEDLEMSAVGIFT 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.



Byggarbetsplats: Källby Vall

– Vi vet att det i dag råder brist 
på hyreslägenheter i Sverige. 
Därför är det glädjande att 
Byggnads i sin roll som ägare 
i Riksbyggen nu kan vara med 
och investera i nyproducerade 
hyresrätter. Det är helt i linje 
med Byggnads bostadspoli-
tiska målsättning och Riks-
byggens uppdrag, säger Lars 
Hildingsson.

I Källby Vall är Byggnads med 
och bygger fyra hyrehus på
5 våningar, totalt 228 lägen-
heter på 1–3 rok. Flertalet  
lägenheter har egen balkong 
eller uteplats. I husen finns 
allt från 1:or på 36 kvadrat 
med sovalkov till 2:or på 54 
kvadrat och 3:or om 74 kvadrat 
med vindsläge och snedtak.  
Husen får röda putsfasader och  
uppförs i en stil som ansluter 

till resten av området. 
Området är redan idag 
en levande stadsdel med 
flerfamiljshus, villor och  
engelskinspirerade gathus.

Bakom satsningen på totalt 
228 nya hyresrätter i Källby 
står ett fastighetsbolag med 
Byggnads, Kommunal och 
Riksbyggen, där Riksbyggen 
står för projektutveckling,  
entreprenad och förvaltning. 
Entreprenör är NIMAB. 

- Idag rullar bygget på riktigt 
bra, berättar en av killarna 
från NIMAB. Vi hade några 
planeringsproblem i början, 
men det redde sig ganska  
snart och nu är vi ett bra gäng 
som jobbar undan det sista. 
Det har varit kul att bygga för 
Byggnads!

Byggnads bygger hyresrätter i Lund
En skåneblåsig decemberdag styr Byggnads vice förbundsordförande Lars Hildingsson 
och ombudsmannen Roland Ljungdell bilen mot Lunds nya stadsdel Källby. 
Stadsdelen är i sommartid lummigt belägen mellan park, äng och en slingrande å. 
Det börjar dra ihop sig till överlämning av två av våra totalt fyra nybyggda hyreshus. 

Roland Ljungdell och Lars Hildingsson 
utanför NIMABs bodar i Källby Vall.

Inflyttning pågår i de precis färdiga husen



 Tre favoriter
 

Verktyg: Hammare!
 

Resmål: Sydamerika

bok: I de eviga skogarna av 
            Fred Vargas

Förutsättningen är att din 
nuvarande arbetsgivare har 
kollektivavtal och att du har 
arbetat där eller hos andra  
arbetsgivare med kollektiv- 
avtal under minst 12 måna-
der de senaste fyra åren. Då  
omfattas du automatiskt av 
försäkringen som ger max 180 
dagars ersättning under en 
sammanhållen period.

Glöm bara inte att du själv 
måste anmäla till AFA  
Försäkring. Då missar du 
inte heller premien till din  
kommande pension när du är 
föräldraledig. Dubbel vinst, 
med andra ord.

FTP = 
Mer tid
ihop

Ett nytt föräldrapennings-
tillägg ger dig 10 procent 
extra när du är föräldra-
ledig, förutom den ersätt-
ning du redan får från  
Försäkringskassan. 
Tjänar du mer än Försäk-
ringskassans tak för ersätt-
ning, får du 90 procent på 
den del av lönen som över-
stiger taket.

Försäkringar till 100%

- Så himla skönt! Jag har 
längtat efter att kunna ta en hel 
kopp kaffe i lugn och ro. Prata 
med andra vuxna om annat än 
blöjeksem. Arbetslivet känns 
just nu lyxigt jämfört med 
hemmalivet! 

Vad blir viktigast att ta tag i nu 
när du är tillbaka?
- Prio ett blir att reda ut hur 
Försäkringskassans nya 
regler slår mot våra sjuk-
skrivna medlemmar. Och att 
uppmärksamma medlem-
marna om hur viktig det är 
att snabbt kontakta oss! Det 
finns mycket vi kan hjälpa till 
med, men vi måste komma in 
tidigare i processen. 

Hej Hanna Gunnarsson, ansvarig för försäkringar i 
Byggnads Skåne. Du är tillbaka på heltid från 1 januari. 
Hur känns det att arbeta efter föräldraledigheten? 

TEMA: Försäkringar

Facken i stormöte om ändrade 
regler kring sjukskrivningar
I mitten av december bjöd Byggnads Skåne in försäkrings-
ansvariga från olika fack till ett möte med Kerstin Nilsson (S), 
ledamot i riksdagens Socialförsäkringsutskott. På agendan 
var Försäkringskassans ändrade regler och hur vi ska hantera  
dessa frågor. Mötet var givande och Kerstin kommer att lyfta våra 
frågor vidare.



Krets Skälderviken
Mats Preutz, 0734-22 20 01
mats.munka@telia.com

Krets Skälderviken bjuder in sina medlemmar till 
årsmöte onsdag 25 januari. Dagordningen består av 
sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vi bjuder på lätt förtäring, ingen föranmälan behövs.. 

Datum: 25 januari
Tid: 18.30
Plats: Folkets Hus, Ängelholm

Krets Sydkusten
Magnus Arling, 0705-80 94 96
magnus.arling@gmail.com

Krets Sydkusten bjuder in till årsmöte tisdag 24 januari. 
Dagordningen består av sedvanliga årsmötesför- 
handlingar. Vi serverar mat, så anmäl dig senast  
20 januari till Magnus via e-post eller telefon.

Datum: 24 januari
Tid: 17.30
Plats: Kajutan, Skurups Folkets Park, 

Krets Snapphanarna
Tommy Håkansson, 0738-54 90 33
tommy3552@icloud.com

Krets Snapphanarna bjuder in till årsmöte tisdagen den 
24 januari. Vi bjuder på förtäring så föranmäl dig senast 
20 januari till Tommy Håkansson på telefon eller 
Rose-Marie Persson på 0734-13 99 14.

Datum: 24 januari
Tid: 18.30
Plats: Lokalen på Godtemplaregatan, Hässleholm

Krets Mitt i Skåne
Håkan Andersson, 0701-43 91 71
chmandersson@telia.com

Krets Mitt i Skåne bjuder in till årsmöte torsdagen den 
26 januari. Vi bjuder på mat så föranmäl dig senast 24 
januari till Håkan Andersson på telefon.

Datum: 26 januari
Tid: 18:00
Plats: Hörby Folkets Hus

Östra kretsen
Jörgen Svensson, 0708-37 89 28
kulstyving@gmail.com

Östra kretsen bjuder in till årsmöte måndagen den 
16 januari. Vi bjuder på fika.

Datum: 16 januari
Tid: 18.30
Plats: Fackens Hus, Kristianstad

Krets Söderslätt
Mattias Flisborn 0722-19 91 30,
mattias.flisborn@byggnads.se

Medlemmar i Krets Söderslätt kallas till årsmöte 
torsdagen den 26 januari. Vi sammanfattar året som 
gått och tar avstamp mot ett nytt spännande år. 
Eftersom det kommer bjudas på mat ser vi gärna att ni 
anmäler ert deltagande senast den 24 januari. 

Datum: 26 januari
Tid: 18.00
Plats: ABF, Trelleborg, Gasverksgatan 3

Krets Österlen
Viktor Sjögren, 0705-66 48 87
viktorsjogren@live.se 

Krets Österlen bjuder in till årsmöte tisdagen den 
17 januari med sedvanliga årsmötesföhandlingar. 
Vi bjuder på lätt förtäring.

Datum: 17 januari
Tid: 17:30
Plats: Folkets Park, Tomelilla

Krets Malmö
Christian Jönsson, 0709-69 61 99, 
Chris81@live.se

Krets Malmö bjuder in till årsmöte tisdagen den 
31 januari med tema Stoppa fusket samt sedvanliga 
årsförhandlingar. Vi bjuder på lätt förtäring så 
föranmäl dig senast 24 januari till Rose-Marie Persson 
på 010-601 13 35.

Datum: 31 januari
Tid: 16:30
Plats: Byggnads Skåne, Scheelegatan 27, Malmö

Inbjudan till årsmöten



Rörklubben Syd
Rörklubben Syd bjuder in till årsmöte torsdagen den 
19 januari. Vi bjuder på lätt förtäring så föranmäl dig 
senast 12 januari till Rose-Marie på 010-601 13 35 eller 
rose-marie.persson@byggnads.se

Datum: 19 januari
Tid: 17:00
Plats: Byggnads Skåne, Scheelegatan 27, Malmö

Byggnads pensionärsklubb
Pensionärsklubben träffas några gånger under året 
och får information om aktuella ämnen som rör 
vår grupp. Medlemskapet i pensionärsklubben är 
gratis och vänder sig till dig som är medlem i 
Byggnads Skåne.
Du som vill ha mer information kontakta klubbens 
ordförande; Nils-Thure Svensson 0768-14 87 05

Tisdagen 24 januari 2017 
Malmö Folkets Hus, sal 2, kl 14.00

Kaffe och kaka serveras. Ta gärna med respektive. 
Välkomna!

Krets EttTvåFyra
Fredrik Alm, 0736-87 67 25
fredde.alm@gmail.com

Krets EttTvåFyra bjuder in till årsmöte måndagen den 
23 januari. Vi bjuder på lätt förtäring så föranmäl dig 
senast 16 januari till Rose-Marie Persson på  
010- 601 13 35.

Datum: 23 januari
Tid: 16:30
Plats: Byggnads Skåne, Scheelegatan 27, Malmö

Krets Söderåsen
Alf Persson, 0705-70 26 41 
affe.persson@passagen.se 

Krets Söderåsen bjuder in till årsmöte tisdagen den 31 
januari. Vi bjuder på lätt förtäring så föranmäl dig 
senast 24 januari till Annika på annika.lindkvist@
byggnads.se tel. 010-601 13 45 eller Britt-Marie på 
britt-marie.melin@byggnads.se tel. 010-601 13 49.

Datum: 31 januari
Tid: 18:00
Plats: Folkets Hus, Blå vinkelen, Bjuv

Krets Helsingborg
Krets Helsingborg bjuder in till årsmöte torsdagen den 
26 januari med sedvanliga årsmötesföhandlingar. Vi 
bjuder på lätt förtäring.

Datum: 26 januari
Tid: 18:00
Plats: Byggnads kontor Helsingborg, Måndagsgatan 1

Krets Lundabygden
Charlie Håkansson, 0733-84 06 17 
charlie.hakansson@gmail.com 

Krets SvaLan
Mer info på www.byggnads.se/skane

Rörklubben NV
Rörklubben NV bjuder in till årsmöte tisdagen den 
31 januari. Vi bjuder på lätt förtäring så föranmäl dig 
senast 24 januari till Annika på annika.lindkvist@
byggnads.se tel. 010-601 13 45 eller Britt-Marie på 
britt-marie.melin@byggnads.se tel. 010-601 13 49.

Datum: 31 januari
Tid: 17:00
Plats: Byggnads Skånes Helsingborg, Måndagsgatan 1

Inbjudan till årsmöten

Psst: Du har väl inte missat vinterns kampanj?
Den speglar det hårda jobb vi med stolthelt utför 
dagligen, i ur & skur, för alla.



Skånes Unga Byggare ökar stadigt  
sin aktivitetsnivå. Idag finns det  
två aktiva klubbar, en i Malmö och  
en på Sydkusten. 

Under hösten träffade skolinformatör-
erna årskurs 3 elever på bygg- och  
anläggning i Skåne. Målet med 
skolinformationen är att ge elever  
en stadig grund att stå på inför det 
stundande arbetslivet. 

Det är fjärde året i rad som infor-
matörerna är ute på skolorna och  
informerar blivande byggnadsarbetare 
om den fackliga kamp som ligger till 
grund för våra nuvarande rättigheter.

- Att utbilda våra framtida kollegor är 
en av ungdomsverksamhetens främsta 
uppgifter, säger Jakob Wagner, 

ordförande i Skånes Unga Byggare. 
Unga Byggare är aktiva även utan-

för klassrummen. Just nu arbetar de 
med en landsomfattande kampanj 
för sänkt arbetstid. Detta med stöd av 
kongressbeslutet om att Byggnads ska 
verka för 6 timmars arbetsdag. Utöver 
det har de haft sin årliga paintballdag 
i Saxtorp, ringt runt till avgångselever,  
medverkat i demonstrationer mot 
TTIP, pysselkvällar och mycket mer. 

I vår fortsätter Skånes Unga Byggare 
med skolinformationenen samt driver 
kampanjen för sänkt arbetstid. 

Dessutom kommer de att utbilda 
nya skolinformatörer samt delta i 
den regiongemensamma ungdoms-
utbildningen i Göteborg i februari. 

Om du har tips eller idéer på innehåll kan du kontakta Byggnads Skåne

E-post: skane@byggnads.se

Skånes Unga Byggare ökar!

Är du ny som lärling inom Byggnads? 
Här har du fyra tips på vägen.

1. Bli medlem i Byggnads
Ett medlemskap i ditt branschfack Byg-
gnads innebär trygghet om något skulle 
hända på jobbet. Dessutom kan du via 
Unga Byggare träffa andra byggare och 
vidga ditt kontaktnät.

2. Bli medlem i A-kassan
Många blir medlemmar i Byggnads under 
skoltiden. I skolmedlemskapet ingår INTE 
ett medlemskap i Byggnads A-kassa. Där-
för är det viktigt att du även blir medlem 
där så att du vet att du får ersättning om du 
hamnar mellan jobb.

3. Rätt till rätt lön
Din lön regleras i det fackliga kollekti-
vavtalet. Har du frågor om din lön är du 
alltid välkommen att kontakta oss.

4. Hur registrerar jag min lärlingstid?
Inom Byggavtalet: För att få tillgång till 
din E-bok fyller du i en anmälan om 
lärlingsanställning och skickar till 
Byggnads Skåne. Anmälan hittar du på 
http://www.byn.se/elev-laerling/e-bok 
och vår adress är Scheelegatan 27, 
212 28 Malmö.
Inom Plåt och VVS: Kontakta Byggnads 
Skåne på 010-601 10 06 om vad som gäller 
för din lärlingstid.

Välkommen in i värmen!

Intresserad av att bli aktiv i Skånes 
Unga Byggare? Släng iväg ett mail till 
skanesungabyggare@gmail.com 
eller ring på 0730-93 13 74

Jakob Wagner
ordförande 

Skånes Unga Byggare

Engagera
         dig!

Hej 
lärling!


